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IX. évfolyam 7-8. szám (9. Jahrgang Nr. 7-8.) A  Z St.Gallen Erscheint monatlich 1977 július - au

Templomépítés «Millió hitből»
Ezelőtt 30 évvel, a M ária-évben, 1947 

szeptem berében Szombathely volt a ma
gyar katolikus seregszem le színhelye. 
Az akkori becslések szerint kb. 140.000 
ember ve tt részt ezen a nagy katolikus 
demonstráción, mely a m agyar püspöki 
kar és az egyes szerzetesrendek főnö
keinek jelenlétében és égisze a la tt zaj
lott le. A főtér nem tudta az óriási em
bertöm eget befogadni, úgyhogy a térbe 
torkolló utcákba szorult a jelenlévők 
tekintélyes része. A  püspöki palotában 
a szom bathelyi egyházm egye papsága 
külön tisztelgett M indszenty hercegprí
másnál, aki rövid szózatot in tézett a 
papsághoz. Az egész allocutioból kü
lönösen egy m ondat ragadta meg a fi
gyelmemet, m elyet a mai napig sem 
felejtettem  el: «Főtisztelendő Uraim, le
gyünk m éltók a népünkhöz!® — Ahhoz 
a m agyar néphez, m ely félelm et nem 
ism erve, lelkiism erete szavát követve, 
áldozatot nem  sajnálva, tízezrével, sőt 
százezrével állott ki az ország első zász
lósura és szellemi vezére mellett.

Fenti jelenet éledt fel ú jra  bennem, 
amikor hallottam , hogy ez év  július 
3-án templom- és oltárszentelés volt 
egy kis dunántúli faluban, a Zalaeger
szeg közelében fekvő Nem eshetésben, 
m elynek lakossága jelenleg csak kb. 
750 lelket számlál. Ennyire csökkent le 
a 30 év előtti közel 1200-as létszám  az 
erőszakos kolhozosítás és nem utolsó 
sorban a nem zetpusztító abortus-rende- 
let következtében. De a csökkenés csak 
a fizikai létszám ra vonatkozik. M ert ez 
a kis dunántúli falu a lelki nagyságnak 
és az élni tudásnak olyan példáját adta 
a legutóbbi időben, m ely szinte a cso
dával határos: szép modern, új tem p
lomot ép ített Isten dicsőségére a szov
je t m egszállás 30-ik évében! Nem se
gélyből és adom ányból vagy  adóból 
épült ez a templom, hanem  a hívek ada
kozásából, sa já t kétkezi m unkájuknak, 
verítéküknek áldozatából és «millió hit- 
ből», mint az egyik hazai ú jság m eg
jegyezte. A hívek nagyszerű áldozat- 
készségét és vallási heroizm usát meg
jutalm azandó, m aga az esztergomi bí

boros érsek jö tt el ebbe a szinte isme
retlen  kis helységbe, hogy az oltárszen
telést és a templom «liturgikus terének® 
m egáldását elvégezze.

Ennyi h it és áldozatosság, ekkora 
heroizmus kell, hogy bizalommal tö lt
sön el bennünket, amikor köröskörül, 
közel és távol arról hallunk itt a békés, 
szabad, anyagi jólétbe m erült nyugaton, 
hogy a tem plom látogatók száma ijesztő 
m érvben csökken, a kolostorok u tán
pótlás h íján  lassan elnéptelenednek s 
a világi papság száma is fogyó tenden
ciát mutat. U gyanakkor a szovjet gyar
m ati uralom  alatt sínylődő kis falu népe 
az ő szegénységében, kifosztottságában, 
a m arxi-lenini-sztalini nevelés és az ül
dözésnek való kiszolgáltatottság elle
nére, olyan templomot épít, hogy az 
ország első főpapja nem vonakodik több 
száz kilom éteres u ta t megtenni, hogy 
jelenlétével is m egadja az elism erést a 
kis falu hitvalló közösségének.

Templomépítő teljesítm ényével N e
m eshetés lakossága, százszázalékig ka
tolikusok — nem csak hitvalló, áldozat
kész lelkületről te tt fényes bizonyságot, 
hanem  egyúttal rám utat arra az ú tra  is, 
m elyen az ország ú jjáépítésének  halad
nia kell. S ez nem lehet más, m int visz- 
szatérés az ezeréves m agyar keresztény 
tradícióhoz. Szent István azzal kezdte 
a krisztianizálás m unkáját, hogy min
den tíz falu szám ára templomot emel
tetett. Szent László a kolostorok egész 
sorát alapította, sok tem plom ot épített 
újonnan vagy á llíttato tt helyre, m ert 
mindig és m indenütt a templom a fó
kusza a hitéletnek, a lelki ú jjászületés
nek, m ely előfeltétele m inden nemzeti 
felem elkedésnek. V aszary Kolos her
cegprímás ugyanezt a gondolatot fejez
te ki 1896-ban milleneumi beszédében: 
«Kard szerezte ezt az országot, de a 
kereszt tarto tta  fenn!®

A külföldön élő, szabad m agyarság 
is kell m egszívlelje 'ezt az igazságot, az 
Isten Háza m egbecsülésével, a szent
mise lelkiism eretes látogatásával s a 
keresztény morál szem  előtt tartásával,

MI MINDIG ÉPÍTETTÜNK 

írta : Flórián Tibor

Romboljanak mások, 
mi mindig építünk.
Egy évezreden át tö rt ránk 
a pusztítás.
Víz m egáradt, föld megszakadt, 
kelet és nyugat tombolt fölöttünk 
s álltunk a Kárpátok alatt.

Romboljanak mások, 
mi mindig építettünk, 
családnak otthont, 
gyerm eknek iskolát, 
jogot a jogtalanság ellen, 
igazságot hazugsággal szemben. 
Istennek fényes templomot.

Hitünkből építettük az Ür házát, 
erős vára t a romlás ellen.
S a falak kiállták  a pusztítást.
Ledőlt a torony, a harang néma lett, 
de Isten velünk m aradt.

Bármerre jártak  a világ négy táján  
üldözött és szenvedő m agyarok, 
építettek  mindig: 
gyerm eknek iskolát,
Istennek templomot.
Hogy új földön is honra leljenek, 
először mindig templomot!

S a falak kiállták  a próbát, 
hitünk nem ingott meg sehol.
Ha ledőlt a torony, ú jat építettünk, 
s az elném ult harang helyett 
felzendült szívünk.
Építsetek m agyarok,
keleten  és nyugaton m indenütt,
Építsetek házat, iskolát, templomot!

hogy elm ondhassa nagy költőnk, V ö
rösm arty szavaival:

S vér veríték  vagy halál az,
M it kiván,
Á ldozatként rak juk  azt le 
Zsámolyán,
Hogy m ondhassuk csend- s viharban: 
«Szent hazánk!
M egfizettük mind, mivel csak 
Tartozánk.®

VECSEY LAJOS
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
«Harmadnapon halottaiból föltámada»

M anapság sokan vannak, akik azt 
állítják, hogy az apostolok csak h itük
ben látták  a feltám adott Jézust. Ezt ké t
féleképpen lehet érteni. V agy úgy, 
hogy Jézus nem önmagában, hanem  
csak az apostolok hitében tám adott fel, 
azaz, hogy az apostolok beléje ve te tt 
h itük következtében gondolták, hogy 
feltám adt; vagy úgy, hogy Jézus való
ban feltámadt, de az apostolok csak

M ár előző cikkünkben em lítettük, 
hogy az apostolok m ennyire meginog
tak  hitükben, m ennyire csalódtak Jézus
ban kereszthalála miatt. E m eggyengült 
hitükkel alig tudták volna lelkűkből 
k ivetíteni m esterük húsvéti m egjelené
seit és így sajá t képzeletük áldozatává 
lenni, — m int ahogy azt egyesek fel
tételezik. Még az üres sírnak a látása 
sem győzte meg őket, sőt az asszonyok 
híradását is inkább üres fecsegésnek 
vették. «Főpapjaink és a tanács tagjai
— m ondják az emmauszi tanítványok 
Jézusról beszélve — kereszthalálra ítél
ték és keresztre feszítették. Azt rem él
tük  pedig, hogy meg fogja váltani Iz
raelt. S már harm adnapja annak, hogy 
ezek történtek. Igaz, még néhány kö
zülünk való asszony is m egrém ített 
minket. H ajnalban kinn já rtak  a sírnál, 
s hogy nem talá lták  ott testét, azzal a 
h írrel jö ttek  hozzánk, hogy angyalok 
jelentek meg nekik  és azt mondták, 
hogy él. Társaink közül néhányan szin
tén kim entek a sírhoz, és úgy találtak  
mindent, ahogy az asszonyok je len
tették, de őt m agát nem látták® {Lk 24, 
20-24). Sem hitük, mely letört, sem az 
üres sír látása, sem az asszonyok tanú
ságtétele, hanem  egyedül a feltám adott 
Jézus jelenései győzik meg őket, sőt 
még azok alapján is csak nehezen hisz
nek. Példa erre Tamás apostol, aki az 
Ür első m egjelenésekor nem volt a 
többiekkel: «Hacsak nem látom  kezén 
a szegek nyom át és oldalába nem te 
szem a kezem, nem hiszem* — m ondja 
az apostoloknak, am ikor Jézus m egjele
néséről beszélnek (Jn 20, 25). Az apos
toloknak épp a hitetlenkedése készteti 
Jézust, hogy testének valódiságáról 
meggyőzze őket: «Miért ijedtetek  m eg s 
m iért tám ad kétely  szívetekben? Nézzé
tek  meg a kezem és a lábam! Én vagyok. 
Tapogassatok meg és lássatok! A  szel
lem nek nincs húsa és csontja, de mint 
látjátok, nekem  van* (Lk 24, 38-39). S 
mivel egyesek még mindig nem m ernek 
hinni, ennivalót kér s «adtak neki egy 
darab sült halat. Fogta és a szemük 
lá ttá ra  evett belőle* (Lk 24, 42-43). Ha 
valaki tehát történelm i esem ény alatt 
olyan objek tív  történést ért, amely nem

azért láthatták, m ert h ittek  benne. Az 
első felfogást el kell vetnünk, m ert 
tagadja Krisztus igazi föltám adását; a 
m ásikban van valam i igazság, bár fenn
tartás nélkül nem fogadhatjuk el ezt az 
értelm ezést sem. E kérdéssel összefügg 
egy másik is, t.i. hogy Jézus feltám a
dását igazi történelm i ténynek kell-e 
tekintenünk. Lássuk a kérdéseket kö
zelebbről.

az emberi képzelet term éke, akkor J é 
zus feltám adását és m egjelenéseit fel
tétlenül történelm i esem énynek kell 
minősíteni. Ám mégsem voltak ezek az 
esem ények szokott értelem ben ve tt tör
ténelmi esem ények. A  m egjelenő Jézus 
ugyan mindig ő maga, de olyan módon 
jelenik  meg, hogy az apostolok csak 
lassanként ism ernek rája. Jézusnak 
m ódjában van akkor és úgy megjelenni, 
ahogy neki tetszik. így az emmauszi 
úton két tanítványához szegődik, be
szélget velük, ők m arasztalják, hogy 
térjen  be hozzájuk, asztalhoz ülnek s 
még mindig nem ism erik fel. «Szemük 
képtelen  volt felismerni*, m ondja az 
evangélista (Lk 24, 16). Csak akkor, 
amikor a kenyeret megáldja, megtöri 
és odanyújtja  nekik, ism erik fel, de 
abban a pillanatban m ár el is tűnt sze
mük elől. A  sírnál m egjelenik M ária 
M agdolnának, megszólítja, de M ária 
nem tud róla, hogy Jézus s abban a 
hiszemben beszélget vele, hogy «a ker
tész áll mögötte* (Jn 20, 15). Csak ami
kor Jézus bizonyos hangsúllyal M áriá
nak szólítja, ismeri fel hirtelenül. Érde
kes e szempontból Jézusnak Tibériás 
tavánál történő m egjelenése. Az apos
tolok éjszaka halásztak, de nem fogtak 
semmit sem. V irradatkor Jézus a parton 
állva m egszólítja őket s ennivalót kér. 
M inthogy eddig nem sikerült halat fog- 
niok, m eghagyta nekik, hogy vessék ki 
a hálót a  bárka oldalán. Erre annyi 
halat fognak, hogy alig b írják  vissza
húzni a hálót. E csoda láttára  János 
felkiált: «Az Ür az!* (Jn 21, 7). Amikor 
aztán partra  érnek, Jézus m ár várja  és 
hallal és kenyérrel kínálja  meg őket. 
«De senki sem m erte m egkérdezni: Ki 
vagy? — hiszen tudták, hogy az Ür* 
(Jn 21, 12). János elsőnek sejte tte  meg 
Jézus identitását, de külsőleg nem is
m ertek rája. Az em ber azt m ondaná 
tehát, hogy Jézus a feltám adása után 
úgy jelenik meg apostolainak, hogy 
egyrészt m eggyőződjenek feltám adásá
ról, testének valódiságáról, m ásrészt 
m egértsék azt is, hogy nem az evilági 
életre tám adott fel. A nnak idején Lázárt 
is életre  tám asztotta, de Lázár vissza
tért azelőtti életmódjához. Jézus való

ban feltám adott — ez az objektív  ese
m ény —, de nem az evilági életre. Ezért 
m egjelenéseit oly körülm ények kísérik, 
m elyek nem  m agyarázhatók meg a 
földi lét fizikai törvényeivel. Láthatják, 
sebhelyeit érinthetik, beszélnek, étkez
nek vele — s mindez igazi testi létére 
utal. De m egjelenik zárt ajtók  mellett, 
fokozatosan ism erteti meg önm agát s 
am ikor tanítványai m ár szinte úgy é r
zik, hogy sorukba visszajött, ism ét el
tűnik szemük elől. M ária M agdolna a 
sírnál tartóztatn i akarja, de ő elutasítja: 
«Engedj! M ég nem mentem föl A tyám 
hoz* (Jn 20, 17)! A nnyit jelen t mindez, 
hogy még nem érkezett el az Isten or
szágának végleges, egyetem es és dicső
séges kibontakozása. Ezért Jézus Szent
leiket lehel apostolaira, ism ételten 
gesztusaival az Eucharisztia szentségé
re utal, Pétert egyháza látható fejévé 
teszi, de m aga nem m aradt köztük. 
Csak időnként jelenik  meg és negyven 
nap leteltével ezek a jelenések is m eg
szűnnek, Jézus felm egy Atyjához, e l
küldi a Szentlelket és gondoskodásával 
egyházával m arad a világ végezetéig. 
H úsvéti jelenései épp titokzatosságuk 
révén kim utatják, hogy a feltámadás 
u táni élete nincsen alávetve a földi 
fizikai lét korlátainak. Az Istenben 
m egdicsőült élete csak pillanatokra 
töri át a földi élet határait, hogy előre 
jelezze azt az állapotot, m elyben m ajd 
részünk lesz sa já t feltám adásunk után.

Ezek után  jobban m egértjük, hogy 
Jézus m egjelenései hogyan viszonyul
nak az apostolok hitéhez. Nem erős 
h itük idézte fel e jelenéseket, hanem  
ezek erősítették  meg a hitükben őket.
S m iközben m egerősödtek, jobban felis
m erték Jézust. Amily m értékben le
esett lelki szemükről a hitetlenkedés 
hályoga, oly m értékben ism ertette meg 
m agát velük m esterük. Célja a m egje
lenésekkel nem az volt, hogy az apos
tolok kíváncsiságát, az em berek szen
záció után vágyódó éhségét csillapítsa, 
hanem  hogy az Istent kereső lelkeket 
hitükben m egerősítse. Az sem volt a 
célja, hogy az apostolokat m integy 
hitre kényszerítse, hanem  hogy hitüket 
ésszerűvé és m egalapozottá tegye. Ezért 
a hitük igazi tárgya nem az volt, amit 
érzékszerveikkel tapasztalhattak, — 
amit láttak  és hallottak, azt nem kellett 
hinniök —, hanem  e jelek által felbá
torodva azt is hitték, amit nem láthat
tak. Jellem ző erre nézve Tamás apostol 
esete. Jézus ism ervén hitetlenkedését, 
e szavakkal szólítja meg: «Nyújtsd ide 
az u jjadat és nézd kezem et. N yújtsd ki 
kezedet és tedd oldalamba. S ne légy 
hitetlen, hanem  hivő* (Jn 20, 27). Tamás 
m eggyőződik és felkiált: «Én Uram és 
én Istenem* (Jn 20, 28). E szavakkal

Jézus jelenései győzik meg a hitükben m egrendült apostolokat
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nem csak Jézus látható  és tapasztalható 
jelen létét vallja  meg, hanem  tanítása, 
küldetése, isteni szem élye előtt is ma
radéktalanul meghódol. Emberségét 
látta  — m ondja Szt. Gergely — istensé
gét m egvallotta. Nem csak istenségét, 
hanem  még m egdicsőült em berségét 
sem láthatta, de ezentúl redületlenül 
h itt Jézus végső győzelm ében és meg
dicsőülésében. S tudjuk, hogy a többi 
apostollal együtt kész volt h itéért életét 
adni s épp e hite révén érdem elte ki a 
«szem nem látta, fül nem hallotta® örök 
éle tet (lKor. 2, 9). V ele együtt kiérdem 
lik mindazok, akik em berségét sem 
látva hisznek benne: «Boldogok, akik 
nem látnak és mégis hisznek® (Jn 20, 
29).

Aquinói Szt. Tamás azt a kérdést 
veti fel, hogy helyesebb lett volna-e, ha 
Jézus feltám adása u tán  m indenkinek 
m egjelent volna. V álaszának a veleje a 
következő. A term észet körébe tartozó 
igazságokat és jelenségeket közvetle
nül ism erjük meg. A term észetfeletti 
valóságokat viszont Isten kinyilatkoz
tatása  ú tján  ism erjük meg. Ezekre vo
natkozóan hitre van szükségünk. Jézus 
tehát az első tanúkat jelenlétével erő
síti meg és csodákat is tesz szemük 
láttára, de a többiek hitét az ő tanúság
tételükre, az igehirdetésre bízza. Ezért 
megfelelő volt, hogy az általa kiválasz
tott tanúknak feltám adása u tán  m egje
lenjék és m egbízatást adjon nekik az 
evangélium  hirdetésére. Az apostolok
nak adott jelek  elegendők voltak, m ert 
keresték  az igazságot, «az igazságból 
valók voltak® (Jn 18, 37). Az igehir
detés szintén elegendő azok számára, 
akik őszintén, fenntartás nélkül keresik 
az Istent és nem állnak ellene kegyel
m ének (v. ö. III, q. 55). Szent Péter Kor- 
néliusz lakásán ugyanazt a gondolatot 
fejezi ki: «Megölték, keresztre feszítet
ték, de harm adnap feltám asztotta az 
Isten, és látható  alakban m egm utatta, 
igaz, nem az egész népnek, hanem  csak 
az Istentől előrerendelt tanúknak, va
gyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele 
halálából való feltám adása után. M eg
parancsolta nekünk, hogy hirdessük a 
népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit 
az Isten élők és holtak bírájául rendelt® 
(Ap.Csel. 10, 40-42). Szent János leve
léből felénk sugárzik az apostol boldog
sága, hogy Isten ily  közvetítésre mél
tatta: «Ami kezdettől fogva volt, amit 
hallottunk, amit a szem ünkkel láttunk, 
amit szemlélünk, és amit kezünkkel ta 
pintottunk: az élet Igéjét h irdetjük  nek
tek® (IJn 1, 1). S levele befejezésében 
ezeket mondja: «Tudjuk, hogy az Isten 
Fia eljö tt és m egadta nekünk az érte l
met ahhoz, hogy m egism erjük az Igazat. 
Mi az Igazban vagyunk, az ő Fiában, 
Jézus Krisztusban. Ö az igaz Isten és 
az örök élet® (IJn  5, 20).

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

Hőn szeretett sátortem plom a főol
tára  előtt, szíve szándéka szerint, bár 
teljesen váratlanul, 1977 június 1-én 
holtan esett össze M ácsady István welsi 
esperes-plébános. H irtelen halála a v i
lágon szétszórt m agyarság körében 
m ély gyászt válto tt ki. Hiszen 25 éven 
keresztül M ácsady István volt nem csak 
a Felsőausztriában élő m agyarok és ide- 
genajkúak atyja, de segítségével tízez
rek vándoroltak ki a W els-Lichteneggi 
1001-es m enekülttáborból a világ min
den tájára.

M ácsady István 1918 április 1-én 
született a felvidéki N agyölved köz
ségben mint egyszerű család sarja. 
Középiskolai tanulm ányait a komáromi 
bencéseknél végezte, akikre mindig há
lával és m egbecsüléssel gondolt. Ám
bár papi h ivatása kezdettől fogva rend
kívül erősen jelenktkezett, a közbeeső 
háború és családi okok m iatt mégis ké
sői hivatás lett belőle. Esztergom os
trom át Serédy bíborossal és az o ttre
kedt kispapokkal együtt az esztergomi 
szeminárium pincéjében élte át. N yelv
tudásának és rendkívül lenyűgöző egyé
niségének köszönhették a szeminárium 
lakói, hogy m egm enekültek a m egszál
ló csapatok fosztogatásaitól.

A Felvidék Csehszlovákiához való 
csatolása következtében m egkezdett 
teológiai tanulm ányait Pozsonyban 
folytatta. Itt szentelték pappá 1947 jú 
nius 22-én. Papi m űködését a vágvölgyi 
szlovák községekben kezdte, bár kez
detben nehezére esett az idegen nyelv. 
N égyéves működés u tán  a legális egy
házi hatósághoz való hűséges kiállása 
m iatt őt is letartóztatták. Egyéves in ter
nálás után volt p lébániájának ifjai b ra
vúros csellel kiszabadították a börtön
ből. Többhónapos izgalmas bujdosás 
után végre sikerült élete kockáztatása 
árán A usztriába m enekülnie. A linzi 
püspök a wels-lichteneggi 1001-es tá 
bor lelkészévé nevezte ki. M ásfél év 
tizeden keresztül a pásztor osztozott 
nyája  nyom orával mint a baraktábor 
lakója. Első tette  az volt, hogy az egyik 
barakot kápolnává alakíto tta át. Itt 
ta rto tt szentm isét m inden náció szám á
ra. Neki köszönhetik a w elskörnyéki 
m agyarok, hogy 20 éven keresztül m in
den vasárnap és azóta is rendszeresen 
résztvehetnek a m agyarnyelvű szent
misén.

A többezer lelket számláló tábor 
m inden lakóját ismerte. Célja az volt, 
hogy a hazáját-vesztett m enekültek is
m ét gyökeret eresszenek, új hazát sze
rezzenek. Több mifit 10.000 m enekültet 
segített kivándorolni. Azok számára, 
akik A usztriában telepedtek le, felépí
te tt egy egész falut a Bauorden segít
ségével, az ún. Szent István-telepet 150

családi házzal és több m int 1000 lakó
val. A telep utcáit Ungarngasse-nak, 
Szent István utcának stb. hívják, me
lyeknek nagy részét m agyarok lakják. 
Mint az idegenajkúak püspöki referense 
az 1956-os forradalom  alatt fontos sze
repet játszott. M ár október 24-én az 
osztrák-m agyar határon  Nickelsburg- 
ban verte  fel sá torfáját és szervezte a 
Budapestre irányuló orvosi és karitatív  
szállítm ányokat. A  m agyar forradalom  
leverésének előestéjén  a «Speckpater» 
és az osztrák Karitász vezetőségével 
együtt Budapesten az éppen kiszabadí
to tt M indszenty bíboros-érsek úrnál já rt 
és hozta ki nyugatra  annak üzenetét: 
«Kérjük továbbra is a nyugati keresz
ténység szeretetszolgálatát!® A Linz 
környékén letelepedett 56-os m agyar 
ifjak szám ára Linzben ifjúsági otthont 
létesített, m ely éveken keresztül m ű
ködött. Jelenleg: m agyar lelkipásztori 
központ és az Isteni M egváltó N ővérek 
anyaháza.

Az 1001-es m enekülttábor helyére a 
linzi püspök kérésére felépítette Ausz
tria egyik legm odernebb és legimpo- 
pozánsabb plébániáját: a Szent István 
tiszteletére épült piram istem plom ot és 
a hozzá-tartozó nagyszabású lelkipász
tori centrum ot, m ely 10 évvel ezelőtt 
készült el és közben W els városának 
legfőbb kulturális és egyházi központja 
lett. Szociális m unkásságáért az egész 
környéken nagy m egbecsülést élvezett 
és W els városának szocialista polgár- 
m estere m ár 1968-ban «Wels városának 
A rany Érdemrendjével® tün te tte  ki.

Ez a páratlan  és fáradhatatlan m unka 
időelőtt felőrölte egészségét. Három 
szívinfarktus és egy agyvérzés már 
évekkel ezelőtt fékezték kim eríthetet- 
lennek látszó energiáit. H alála előtt 
három  héttel a környékbeli osztrák 
paptársai túlnyom ó többséggel őt v á 
lasztották meg welsi esperessé. Ez jelzi 
legjobban azt az elism erést, m elyet egy 
idegenből származó pap Ausztriában 
egyáltalán elérhet. Új feladata és o ltár
testvéreinek  bizalma szinte elfelejtették  
vele gyenge egészségi állapotát: tele 
volt tervekkel esperessége m egrefor
m álására. Azon a napon, amikor a püs
pök új címét h ivatalosan elismerte, szó
lította őt magához az Űr azon a leg
szebb helyen, m elyet Isten tiszteletére 
épített. S írját naponként em berek cso
portjai keresik  fel és mi, akik ismertük, 
tudjuk, hogy benne egy szentéletű pap
testvér költözött át az örökkévaló
ságba.

Testam entum ában ezt írta: «Halá- 
lom után  sem fogok nyugodni, hanem 
szeretett plébániám ért és elveszett Ha
zám ért Istenhez fogok fohászkodni.®

N. N.
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Kádár János magánkihallgatáson VI. Pál pápánál
Nem volt könnyű eset ez a találko

zás. M indkét félben történelm i emlé
keket ébresztett fel. Kádár 1956-ban a 
szovjet tankok tám ogatásával került 
M oszkva bizalmából M agyarország élé
re. Elárulta a forradalm at, ki tudja, 
hány ember m egkínzásának és k ivég
zésének részese. Azt sem lehet elfelej
teni, hogy M oszkva vele ha jta tta  végre 
M indszenty bíboros m eghurcolását, h i
szen abban az időben Kádár volt a hír
hedt ÁVO feje, m int belügym iniszter. 
A pápai m agánkihallgatás után tarto tt 
sajtókonferencián egyik újságíró m eg
kérdezte tőle, hogyan vélekedik 1956-os 
m últjáról? Kádár ezt válaszolta: most 
jövök a Vitikánból. Tele vagyok bib
liai emlékekkel. Lót feleségének legen
dája áll előttem. Szodoma és Gomora 
pusztulásakor m enekült családjával, de 
útközben visszatekintett az égő város
ra és sóoszloppá változott. Tehát nem 
kell vissza nézni. Ez azt jelenti, hogy 
Kádár nem hajlandó m últjával foglal
kozni, ami sajnos arra enged következ
tetni, hogy tette iért sem vállalja a fele
lősséget.

VI. Pál pápának sem lehetett könnyű 
visszaemlékezni az 1956-os történelm i 
szabadságharc eltiprására és XII. Pius 
többszöri m egnyilatkozására. A kom 
m unista erőszak tombolása M ontini mi
lánói érseket arra  késztette, hogy a 
város hatalm as körm enetén maga M on
tini érsek, a későbbi VI. Pál pápa vigye 
a keresztet. Ez egyben tiltakozás és 
imádság volt. T iltakoztak a m agyar nép 
szabadságának eltiprása ellen és im ád
koztak a hősökért és elhurcoltakért. 
Talán ez a visszaem lékezés késztette 
a Pápát, hogy a Kádár fogadásán mon
dott beszédében hangsúlyozza: «A ka
tolikus egyház, és vele a Szentszék, 
m iután alkalm azkodnia kelle tt kétezer 
esztendős története  viszontagságaihoz, 
nem riad vissza a m erésznek tetsző dön
tésektől sem.»

A Szentatya Kádár m últjából csak 
azt emelte ki, hogy tám ogatta a Szent
székkel való kapcsolat, tárgyalás felvé
telét. Ezért m ondotta: «Az ön mai láto
gatása m inden kétséget kizáróan egye
dülálló és különösen fontos esemény, 
amely szinte befejező m ozzanatát je 
lenti egy lassú, de szakadatlan folya
matnak. E folyam at során a legutóbbi
14 esztendőben a Szentszék és a M a
gyar N épköztársaság lépésről lépésre 
közeledett egymáshoz, m aga mögött 
hagyva a feszültségek és elkülönülés 
korszakát, am elynek visszhangja még 
ma sem halt el teljesen.® A kezdem é
nyezést a pápa szavai szerint «sokan 
éber és nem ritkán bíráló figyelemmel 
kísérik, legalábbis kétkedéssel fogad
ják. Ezekről az eredm ényekről, lelkiis
m eretünk ítélete  után, m ajd a tö rténe

lem mond végső ítéletet.® A Szentatya 
hangoztatta: a tárgyalásokkal az Egy
ház kizárólag az em bert k ívánja  szol
gálni®, aki Isten gyerm eke és képm ása, 
akinek óvni kell jogait és jogos tö rek
vését, hogy em berhez m éltó é le tet él
jen, békében, igazságos társadalm i rend
ben, a határokon túllépő testvériség 
szellemében.®

VI. Pál pápa az érezhető m egelége
dés hangján elism eréssel szólt az eddigi 
eredm ényekről. «Hisszük, hogy az ed
digi tapasztalatok igazolják a m egtett 
u tat: azt, hogy párbeszédet folytatunk 
a közös problém ákról, ügyelve arra, 
hogy tiszteletben tartsuk  az egyház és 
a hívők jogait, jogos érdekeit, ugyan
akkor ügyelve arra is, hogy nyito ttak  
és kellően m egértőek legyünk az állam 
sajátos gondjai és tevékenysége iránt. 
A párbeszéd arra  irányul, hogy az igazi 
vallási béke légkörében elősegítse a 
társadalom  valam ennyi rétegének egy
ségét, a becsületes együttm űködést kö
zöttük a nemzet egészének egyre na
gyobb hasznára.® Ezen az úton kíván 
becsülettel továbbhaladni a m agyar ka
tolikus egyház és a Szentszék, hogy 
amiként a pápa m ondta «még nemesebb 
célokat is elérhessünk®.

A továbbiak során a Szentatya feli
dézte a Helszinkii Konferencia záróok
m ányait és sürgette, hogy ezeket min
den részletében tökéletesen m egtartsák.

Kádár János a pápa beszédére nem 
válaszolt. Csupán néhány udvarias szó
val jó egészséget k ívánt neki. A  láto
gatás u táni római sajtókonferencián 
azonban kijelen tette: rendkívül jó be
nyom ásokat szerzett a V atikánban. A 
Pápával való találkozóról azt mondta: 
Ő szentsége ezt a találkozót jelentősnek 
mondta.

Nem kétséges, Kádárt kellem esen 
érintette, hogy a Pápa és környezete 
kellem es légkört terem tett körülötte. 
Értékelték m agyarországi jelentőségét. 
A nnak ellenére, hogy nem államfő és 
nem korm ány elnök, de tudják, hogy az 
ország első számú vezetője és ha a pro- 
tokol szerint nem is jöhete tt szám ításba 
hivatalos fogadás, mégis ugyanabban a 
dolgozószobában, ugyanannál a pápai 
asztalnál tárgyalhato tt a Katolikus Egy
ház fejével, m int bárki más államfő vagy 
korm ányelnök. A Pápa úgy beszélt vele 
és hozzá, m intha az állam és egyház 
viszonyának alakulása kizárólag Kádár
tól függne. Kellemesen érin tette  a láto
gatót, hogy a katolikus egyház ellen 
indított kom munista tám adásokat, az 
egyház kifosztását, vezetőinek elhurco
lását, intézm ényeinek elrablását mint 
az állam és egyház közti feszültséget, 
az elkülönülés korszakát érintette. Nem 
szólván arról, hogy ennek a «feszült

ségnek, elkülönülésnek® fő oka a kom 
m unista párt illetve rendszer. És ez a 
«feszültség» nem csak a m agyar egy
ház anyagi javai és intézm ényei ellen 
irányult, hanem  jogainak is m egnyir
bálását jelentette . E jogok ellen ma is 
folyik a küzdelem.

A hivatalos, közös nyilatkozatban a 
két fél nem részletezi a m integy félórás 
eszm ecsere tém áit. A sajtó, beleértve 
az olasz kom m unista párt «Rinascita» 
című, Rómában m egjelenő folyóiratát 
is, azt írta, hogy a tárgyalás során elő
került a hitoktatás, a szerzetesrendek 
és papnevelés kérdése is. Kádár erre 
a sajtókonferencián nem té rt ki. A  ma
gával hozott rendkívül kellem es benyo
m ások légkörében k ijelen tette: «Ma- 
gyarországon az állam és az egyház vi
szonya tartósan rendeződött.® «A val
lás szabad gyakorlásába, az egyházak 
életébe nem  avatkozunk be. Ki-ki belá
tása szerint, ha  akar, vasárnap elm egy 
a m isére, az istentiszteletre — az állam
mal nem kerül szembe.® És ezt Kádár 
Rómában, a V atikán árnyékában mond
ta, ahol jól tudják hogy m ennyire be
avatkozik az állam az egyház belügyei- 
be. Hiszen M agyarországon a Pápa csak 
azt nevezheti ki püspöknek, akit a 27-es 
számú törvény értelm ében az Elnöki 
Tanács előzetesen megenged. Hasonló
an korlátozza az állam a püspöki hatás
körbe tartozó egyházi kinevezéseket. 
Az állam beleszólása nélkül egyetlen 
egyházi kinevezés sem történhet. Az ál
lam ellenőrzi a templomi h itoktatást is. 
És a tem plom ba járás? Próbálja meg 
valaki pedagógus vagy állami alkalm a
zott úgy m isére vagy istentiszteletre 
járni, ahogyan Kádár m ondta az újság
írók előtt! Az is közismert, hogy a szü
lőknek m ennyi zaklatást kell kiállniuk, 
am iért gyerm ekeiket h ittanra járatják . 
És a hittanos gyereket hogyan nyom 
ják  az iskolában! A V atikánban szerzett 
rendkívül jó benyom ás tehát nem hat 
oda, hogy Kádár fellépjen a törvények 
m egsértése ellen, am ikor az úgyneve
zett ideológiával kapcsolatos esetekről 
van szó, vagyis a vallás és lelkiism ereti 
szabadság jogának gyakorlásáról.

M it hajlandó adni Kádár a V atikán
nak a rendkívül jó benyom ásokért ? A
sajtókonferencián azt Ígérte: «A V ati
kán és a M agyar N épköztársaság kor
m ányzata kölcsönösen arra törekszik a 
jövőben is, hogy ez a kedvező folyam at 
tovább folytatódjék. Hallgassuk meg 
egymást, vegyük figyelembe és tartsuk  
tiszteletben a másik fél érdekeit.® Az 
Egyház érdekeit é rin tette  a Pápa be
széde. A párt érdekeit ism erjük: nincs 
ideológiai koegzisztencia. A keresztény
ség illetve a vallás éles ellentétben áll 
a marxizmussal, a kom m unisták világ
nézetét jellemző ateizmussal. A rend-
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A guadalupei Immaculata
M exico City a nagy ellentétek  vá

rosa. Ez a benyom ás köszönti a látoga
tó t m ár a repülőtér felé közeledve, 
amint a lassan ereszkedő gépm adár ab
lakán kipillant. A széles, egyenes su
gárutak m entén égbenyúló felhőkarco
lók betontöm bjeit nagykiterjedésű par
kok váltják  fel, m ajd m indezt szinte 
beláthatatlan  terü leten  zegzugos utcák 
rengetege veszi körül.

Földet érve, a repülőtérről a város 
felé ezeken a zegzugos, hevenyészve 
(fából, ócska fémlemezekből, plasztik 
darabokból, sőt keménypapírból) össze
tákolt nyom orúságos viskókkal szegé
lyezett, hulladékkal teleszórt utcákon 
át halad a látogató, m ajd m inden át
m enet nélkül befordul valam elyik szé
les sugárútra. Itt egyszerre elegáns 
sétálók, kávéházak, ízléses kirakatok, 
luxushotelek, irodaépületek látványa 
tárul elő. Egy közös vonása van csak 
az ellentétes utcaképnek: a szédületes 
autóforgalom.

Folytathatnám  még további példák
kal a bizarr ellentétek  felsorolását, a- 
m elyek rövid idő után is szem betűnővé 
válnak a felületes látogató előtt. írh a t
nék a pazar villanegyedekről és milli
omos lakóiról a város környékén, az 
elegáns utcákon kolduló várandós fia
tal, de m ár fogatlan rongyos asszonyok
ról, akiknek a szoknyájába még két- 
három  apróság kapaszkodik, sőt a két- 
három évesnek látszó nagyobbacska 
szurtos gyerm ekek már segítenek any
juknak  a koldulásban.

De az ellentétek ennél sokkal m é
lyebbre nyúlnak. A mai M exico spanyol 
hódítás előtti őslakóinak, az aztékok
nak civilizációja m agasabb fokon állt 
az am erikai kontinensen élő egyéb nép
fajokénál, de kegyetlenebb is volt po
gány vallásuk. Isteneiknek gyakran mu
tattak  be véres em beráldozatokat és 
vallási előírásuk szerint könyörtelenül 
végeztek legyőzött ellenségeikkel. V ég
telen  bölcsességében mégis ennek a

szer érdeke tehát az Egyház kiszorítása, 
a hívek eltávolítása az Egyháztól és 
Istentől. Hogyan lehet ezen az alapon 
a két fél érdekeit összeegyeztetni? Tár
gyalással, dialógussal, hangzik a válasz. 
És mit igér Kádár e tekintetben? Hosz- 
szú, szívós eszmecserét. V agyis ugyan
azt, amit 14 év óta tesznek. O lyan esz
m ecserét, m ely m egreked a püspöki k i
nevezéseknél, az Egyház tevékenysé
gének korlátozásánál, hogy a rendszer 
ideológiai érdekeit ne zavarja. Kádár 
az eddig kialakult helyzeten változtat
ni nem akar. Különben nem m ondta 
volna: az állam és egyház viszonya 
M agyarországon tartósan  rendezett.

A vatikáni látogatás ú jra  azt m utat

népnek a hazáját választotta Isten arra, 
hogy a kereszténység elterjedésének 
bástyájává váljon a nyugati hemiszfé- 
rában.

Az Űjvilág leglátogatottabb és leg
nagyobb tiszteletben tarto tt kegyhelye 
M exico City egyik külvárosában emelt 
Guadalupe székesegyház. Szentélyében 
a főoltár felett durva posztódarabon egy 
kép: a Szent Szűz term észetes nagysá
gú képm ása látható, az egyetlen kép a 
világon, am elyen a leggondosabb tudo
mányos vizsgálatok sem tudták emberi 
kéz nyom át felfedezni.

Létrejöttének története  röviden a 
következő:

1531 decem berében egy Juan  Diego 
nevű nem régen m egkeresztelt benn
szülött szentm isére igyekezett a spa
nyol hithirdető barátokhoz. A  mai szé
kesegyház mögötti dombon áthaladva 
egy ifjú nővel találkozott, aki m egállí
to tta  az úton és beszélni kezdett hozzá. 
Elmondta, hogy ő Szűz M ária, az igaz 
Isten anyja, és azt k ívánja Juan  Diego- 
tól, hogy m enjen el M exico püspökéhez 
és tolm ácsolja kérését, hogy a találko
zásuk helyén tem plom ot em eljenek a 
tiszteletére. Juan  Diego eleget te tt a 
kérésnek, de a püspök nem hitt a sze
gény újonnan m egtért indiánus szavai
nak. Pár nappal később, decem ber 12- 
én, amint Juan  Diego a m egszokott 
útvonalon m isére igyekezett, a Szent 
Szűz ism ét m egjelent előtte. Amikor 
Juan  Diego bizonyítékot kért tőle, amit 
elvihet a püspökhöz, az ösvény m elletti 
kopár szikla egyszerre tele lett viruló 
castiliai rózsákkal. Juan  összeszedte a 
rózsákat a Szent Szűz parancsára, aki 
maga is segített azokat a köpenyébe 
hajtogatni, m ajd elindult a bizonyíték
kal ú jra  a püspök színe elé.

Amint a püspök előtt kibontotta a 
köpenyét, hogy a rózsákat a főpap lába 
elé szórja, a rózsák helyett a köpenyen 
a püspök és a többi jelenlévők szeme 
lá ttára  a Szent Szűz egészalakos kép

ja, amit a hazai katolikusok évek óta 
hangoztatnak és egyben kifogásolnak 
is, hogy a vallásról csak legfelsőbb és 
felsőbb szinten beszélnek, azaz a V a
tikánnal illetve a M agyar Püspöki Kar 
vezetőivel folyó állami tárgyalások al
kalm ával. Ettől lefelé az állami illetve 
a pártfunkcionáriusok szabadon garáz
dálkodnak az Egyház ellen.

Példa erre Fehértó község, Győr me
gyében. A községnek m integy ezer la
kója van. A fiatal plébánost a nép na
gyon m egszerette  A m últ évben a h it
tanbeiratkozásokra szóló hirdetést ki
te tte  a tem plom ajtóra. M inden gyereket 
beíra ttak  hittanra. Az iskola igazgatója

m ása jelen t meg a durva anyagon. A 
kívánt helyre emelt székesegyház szen
télyében, a főoltár felett látható képmás 
egy szép ifjú nőt ábrázol, arcszíne a 
m egszokott ábrázolásokénál sötétebb, a 
haja is sötétbarna, m ajdnem  fekete. A 
m exikóiak idealizáló szeretetükben ma
gukhoz hasonlónak látják  a képmás vo
násait és arcszínét, de más tárgyilagos 
szemlélők szerint az arc inkább az ifjú 
názáreti M ária sem ita arcvonásait tük
rözi.

Éjjel-nappal özönlenek a zarándokok 
M exicoból és a világ m inden részéből 
a bazilikába a Szent Szűz képm ása elé. 
M egszokott kép a bazilika előtti hata l
mas téren  a különböző színes mexicoi 
és egyéb latinam erikai népviseletbe öl
tözött zarándokok festői csoportja, a- 
mint énekelnek, im ádkoznak vagy ép
pen valam elyik ősi táncukat m utatják 
be a Szent Szűznek, m ielőtt belépnek 
a templomba. Ugyancsak m egszokott 
látvány  a térdencsúszó zarándokok tö
mege, akik már a legalább 2-300 m éter 
hosszú, körülkerített tér bejáratátó l tér
den, imádkozva haladnak lassan, egé
szen a szentélyig. Idősek, fiatalok, gye
rekek, asszonyok, férfiak, ki könyörög, 
ki hálálkodik valam iért . . . Viszik a 
Szent Szűz elé az emberi léttel járó  
problém ák végtelen sokaságát . . .  A 
templom falán kívül egym ást érik  a 
szebbnél szebb oltárok, m elyeket szin
tén a különböző falvakból naponta 
érkező zarándokcsoportok em eltek a 
templom küszöbének átlépése előtt a 
Szent Szűz tiszteletére. A pogány az
tékok m egtért fián, Juan  Diegon keresz
tül felbecsülhetetlen term észetfeletti 
a jándékot kapott a keresztény világ. A 
képmás és az eléje özönlő különböző 
fajú és nem zetiségű zarándokok soka
ságának összképe hűen fejezi ki a Szent 
Szűznek m egjelenése idején, több, mint 
négyszáz esztendővel ezelőtt J u a n  
D i e g o h o z intézett szavait: «Kegyes 
anyja vagyok mindazoknak, akik sze
retnek, bíznak bennem  és segítségem et 
kérik .»

NAGY HUBÁNÉ

jelen te tte  a győri hatóságnak a beira t
kozásokat. O tt nagy riadalom  támadt. 
Hivatalos küldöttek érkeztek a faluba. 
Előszedték az elöljárókat. Kutatták, mi
lyen  propagandával beszélte rá a pap 
a  szülőket gyerm ekeik beiratására. 
Semmi szabálytalanságot sem találtak. 
De a papot az állami hatóságok nyom á
sára a győri püspök elhelyezte. A h it
tan t a szomszédos plébános tanította. 
Az ilyen és hasonló törvénytelenségek 
és v isszaélések ellen hol és ki tiltako
zik? Sor kerül-e az ilyen ügyek orvos
lására  a hosszú tárgyalások során?

FÁBIÁN KÁROLY
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Gizella magyar királyné emlékezete (III)
Ha csak kevesen is valósíthatták  

meg az ideális, keresztény uralkodó 
eszményét, már az erre irányuló törek
vés is m agasztossá tette  a középkori

Gizella származása é

a császári házhoz nagyban hozzájárul
tak  a m agyar állam létrejöttéhez, de 
fönnm aradását István rendkívüli szer
vezőképessége, alkotó és korm ányzói 
adottságai biztosították. A tö rvényal
kotás, határvédelem , pénzügy és keres
kedelem, a társadalm i elrendeződés 
szervezésének kultúrm unkája u ta t ny i
to tt a h it terjesztésének is. És bár a 
m agyar nép széles rétegei ellenségesen 
álltak szemben István király  reform tö
rekvéseivel, a kát. hit mégis állam val
lássá lett. Ez adott a k irályi hatalom nak 
tartalm at, hozta az erkölcsi eszmék gaz
dagságát, befolyásolta a bel- és külpo
litikát, m eghatározta az emberi élet ala
kításának m ikéntjét, szorgalmazta a tu 
domány, irodalom és m űvészet ápolá
sát, egyszóval leválto tta  a pogány éle t
eszm ényt és helyébe a kér. művelődés 
gazdagságát terem tette meg. Törvények 
írták  elő á templomok építését, a vasár- 
és ünnepnapok m egszentelését, a böjtöt 
és szabályozták az egyházi joghatósá
got. A király és hű m unkatársainak szí
vós m unkássága nyom án hódított teret 
hazánkban is a nyugaton akkor már 
virágzó kér. m egújhodásnak, a burgon- 
diai Cluny-ből kiindult reform nak szel
leme. Ennek az iránynak voltak  mind
nyájan  lelkes hívei. Gizellát is ugyanez 
a szellem éltette, az em lített W olfgang 
érdeméből: rendkívüli egyéniségére 
m agasabbrendű szem pontok hatottak, 
tek in tet nélkül jó létre  és kényelem re, 
nem kím élve a gyöge erőt sem, amely 
éppen a feladatok nagyszerűségében 
fokozódott föl és képesítette m aradandó 
alkotásokra. Királyi férje oldalán kész
ségesen állította szándékait és képessé
geit a m agyarság állami életének és 
m egtérésének szolgálatába.

A kér. művészet Gizellát — mint 
testvérét, II. szt. H enriket is — jobb
kezében templommodellel ábrázolja, 
míg a m ásik kéz k itárva fordul a néző 
felé. A templom a veszprém i székes- 
egyházra utal, am elyet régi írások — 
nagysága s m űértéke m iatt bazilikának 
neveznek. A várhegy közelében a ke
reszténység ellen fellázadt pogány m a
gyarság csatát vesztett. Ennek em lékére 
határozta el Gizella, hogy a Dunántúl 
elsőnek alapított püspöksége, az udvar 
kedvelt tartózkodási helye s a k irá ly
női vár számára, birtokainak jövedel
méből kőtem plom ot emeltet. Hartvik, 
István életíró ja szerint, a díszes épüle
te t céljának m egfelelően m inden szük
ségessel e llátta  s a püspök és papjai 
szám ára jövedelem ről is gondoskodott. 
Ezt szt. László birtokm egerősítő okmá-

ker. k irályság gondolatát, elm élyítette s 
virágzásba hozta azt. Az első m agyar ki
rályi pár élete bizonyíték, hogy eszmé
nyi m egvalósítása nem volt lehetetlen.

s rokoni kapcsolatai

nya is említi, am elyben az alapító Ist
ván m ellett Gizella neve is szerepel, 
m int a dóm fejedelm i bőkezűségű gaz- 
dagítója. Ettől kezdve a püspökség — 
a hagyom ánynak m egfelelően — a min
denkori királyné kitüntető  figyelmének 
volt a részese.

A székesfehérvári koronázó tem p
lom, m ajd az óbudai egyház szintén ta 
pasztalhatta a királyné készséges és 
m űvészi érzékű tám ogatását, amint erre 
képein-szobrain a ny ito tt kéz is utal, 
tanúsítva az ügyességet és szorgalmat, 
am ellyel a továbbiakban a m űértékek 
sokaságát ju tta tta  a frissen épült tem p
lomok, oltárok és kolostorok számára. 
Az egyházi épületek művészibb kivi
telezésére görög kőfaragókat hozatott 
az országba. István törvénye szerint 
ugyanis a m egépült templomok szertar
tási könyveit s a m isézőkelyheket a 
püspökök szerezték be, de az egyházak 
belső felszerelése liturgikus ruhákkal, 
oltárterítőkkel, képekkel-szobrokkal, 
stb. a k irályi udvar feladata volt és ezt 
bízta az uralkodó Gizellára. A királyné 
városa, Veszprém lett a nyugaton már 
fejlett egyházi hímzőművészet m agyar 
otthona, ahol a királyné rokonságának 
tagjai, m agyar nővérek s a közeli vesz- 
prém völgyi görög apácakolostor m űvé
szi fokon dolgozó lakói a m űrem ekek 
sokszáz darabját készítették  az egy
házak számára.

A k irály t országjáró kőrú tján  Gi
zella is elkísérte, m ajd m inden tem p
lomot m eglátogattak, m egajándékoztak 
és míg István az egyházi épületek jó 
karban tartására  fordította figyelmét, a 
királyné a liturgikus ruhák és felszere
lések állapotát ellenőrizte. Ennek a kor
nak reánk m aradt egyik legszebb és 
legértékesebb m űvészi darabja a ma
gyar királyi koronázópalást, am ely ere
detileg m int harangalakú m iseruha 
1031-ben kerü lt István és Gizella a ján
dékaként a székesfehérvári Boldogasz- 
szony-templomába. Valószínűen bizánci 
ötvösm ester terve szerint, a királyné 
közrem űködésével a veszprém völgyi 
apácák készítették. Az anyaga bíbor
selyem  és aranyfonállal gazdagon hím
zett latin feliratok és képek díszítik. A 
14. századtól kezdve használták a ki
rálykoronázások alkalm ával. A harang
alakú kazulát — könnyebb viselése és 
kezelése céljából — valószínűen M ária 
Terézia koronázása előtt alakították át 
palásttá; mások szerint az átalakítás a
12. sz. végén, III. Béla idejében történt. 
Gizella részvétele az eredeti m iseruha 
elkészítésében abban a hagyom ányban

élt tovább, hogy a m indenkori k irályné 
pár öltést végzett a koronázópaláston.

A francia forradalom ban semmisült 
meg szt. István és Gizella egy másik 
m űvészi értékű  ajándéka, am elynek le
írása és rajza azonban ránk  m aradt. 
M abillon francia bencés, egyháztörté
nész ( t  1707) a metzi szt. A rnold tem p
lom kincstárában harangalakú, díszes 
m iseruhát talált, am elynek vörös se
lyem anyagára a M egváltó és a 12 apos
tol alak ja volt hímezve. A nyak  körül 
többujjnyi széles sáv húzódott, am e
lyen finom gyöngyökkel díszes körök 
voltak  láthatók; Ádám-Éva alakja, o- 
roszlán, szarvas, sárkány és m adár áb
rázolások egészítették ki a kazula dí
szítményét. A felső sáv hátoldalán két, 
nagybetűs sorban hímzett latin  szöveg 
m agyar m egfelelője volt: «István, a ma
gyarok királya és szeretett neje, Gizella 
az apostoli Jánosnak küldik ezt az a ján
dékot.® Az időpont az 1004-1007 évek
nek felel meg és XVIII., esetleg később 
XIX. János pápa volt a m egajándéko
zott. A m agyar k irályi párnak a római 
Szentszék iránti háláját és ragaszkodá
sát volt h ivatva kifejezni a rem ekm űvű 
ajándék, am elyet — M abillon szerint — 
IX. szt. Leó pápa ( t  1054) a metzi 
szt. Arnold-templom fölszentelése alkal
mából ju tta to tt a püspökségnek. A litu r
gikus öltözék szépségben és értékben 
vetekedett a mi koronázópalástunkkal.

A metzi kazulával körülbelül egy
korú a prágai miseruha, am elyet a szó
hagyom ány szt. A dalbert tulajdonának 
tartott. Valószínű, ez is szt. István és 
Gizella adom ánya volt. M indkét mise
ruha anyaga bizánci vagy arab erede
tű. Hazánkba izm aelita kereskedők hoz
hatták  a kész kelm ét és nálunk dolgoz
ták  fel és hím ezték hozzáértő kezek.

Az ún. Gizella-kereszt szintén nap
jainkig m egőrzött emléke a nem eslelkű 
királyné adakozó készségének és m ű
érzékének. Nem m agyar intézm énynek 
volt szánva: a gyerm eki és keresztényi 
kegyelet adója volt ez az 1006-ban el
hunyt anyával, a burgundiai Gizellával 
szemben, akinek a királyné a Regens- 
burg-Niederm ünster-i kolostortem plom 
ban lévő sírjára  díszítésül ajándékozta. 
A kereszt faanyagát vert aranylapokkal 
borították, drágakövekkel, gyöngyfog
lalatokkal és ún. rekeszzom ánclapokkal 
díszítették. Elől töm ör aranyból való 
Krisztustest, lábánál térdel Gizella, fe
jén  koronával és anyja, apácafátyollal. 
A felírások m élyített aranylem ezeken 
olvashatók, az egyiken a szöveg Gizella 
k irálynénak anyja  sírjára  te tt ez a ján 
dékát említi. — M űtörténeti vizsgálata 
szerint a feszület a XI. sz. első évtize
dében M agyarországon készült, ma a 
m üncheni volt kir. rezidencia kincstára 
őrzi.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ
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Emlékezzünk Dr. Vecsey Józsefre!
Gyors egymásutánban három Svájc

ban élő magyar paptestvérünket kellett 
búcsúztatnunk: dr. Ikvay Lászlót, dr. 
Krasznay Jenőt és legutóbb az Életünk 
szerkesztőjét, dr. V ecsey Józsefet. Bár 
tudtuk, hogy V ecsey József már régóta 
beteg volt — szívgyengeségben és aszt
mában szenvedett — mégis váratlanul 
sújtott le reánk hirtelen halálának híre.

Dr. V ecsey József 1913 nov. 11-én 
született Nemeshetésen (Zala m.). Atyja 
már 1919-ben halt meg, anyja nem egé
szen egy évtizeddel később követte 
férjét, úgyhogy József árvagyermek
ként végezte tanulmányait a szombat
helyi premontreiek gimnáziumában. É- 
rettségije után a budapesti Pázmány- 
egyetemre iratkozott be és teológiai 
tanulmányai befejeztével, 1938-ban 
szentelték pappá. Rövidesen papszen
telése után nyerte el a teológiai doktor 
címét.

Papi működésének az első állomás
helyén, Zalaegerszegen, Mindszenty Jó
zsef, Magyarország későbbi bíboros 
hercegprímása mellett működött káp
lánként és ugyanakkor az iskolában hit
tant tanított. Később Szombathelyre 
került, ahol a kisszemináriumban pre
fektusként és gimnáziumi hittanárként 
fejtette ki áldásos működését.

A  Magyarországon lezajlott politi
kai események következtében, 1952-ben 
a szabad világban keresett menedéket. 
De sem egyéni természete, sem külön
féle lelkészi kötelezettségei nem enged
ték, hogy nyugodtabb életmódra szok
tassa magát. A  külföldre menekült ma
gyarság hányatott és nyugtalan sorsá
ban kellett osztoznia. Két éven keresz
tül a Szabad Európa rádiójában nyert 
alkalmazást, majd az 56-os események  
után St.Gallenben, később Párizsban 
vállalt magyar lelkészséget, sőt a fran
cia magyar misszió vezetését is átvette.

1968-ban visszajött Svájcba s ettől 
kezdve az «Életünk» szerkesztésével 
foglalkozott. Amikor a külföldre számű
zött Mindszenty bíboros Bécsbe tette 
át székhelyét, dr. V ecsey Józsefet kér
te meg, hogy mellette a titkári teendő
ket végezze. Nehéz idő volt ez dr. V e
csey számára, mert egyrészt a bíboros 
melletti munkája minden idejét lefog
lalta, — ily  szempontból a prímás na
gyon igényes volt —, másrészt az újság 
kiadása miatt gyakran Svájcba is kellett 
jönnie. E kettős foglalkozása magya
rázza meg nagyrészt, hogy a svájci 
főlelkészségi állása betöltésére már nem 
maradt ideje. Mindszetyt utolsó évei
ben világkörüli útjain elkísérte. A  bí
boros halála után a «Mindszenty ala
pítvány® titkárának nevezték ki és e 
minőségben ideje nagyrészét Liechten
steinben töltötte. Egészségi állapota az 
utóbbi években fokozatosan romlott, 
asztmája súlyosbodott, de azért sem ő, 
sem azok, akik közel álltak hozzá, nem 
számoltak azzal, hogy napjai már eny- 
nyire meg vannak számlálva.

Bár sok barátja volt Magyarorszá
gon is, külföldön is, dr. V ecsey József 
nem volt barátkozó, hanem inkább zár
kózott természetű ember. Elveiből s 
abból, amit egyszer igaznak gondolt, 
nem engedett s ítéleteiben néha talán 
túlságosan kemény és hajthatatlan volt. 
E szempontból tudatosan magáévá tette 
mesterének, Mindszentynek, radikális, 
megalkuvást nem ismerő magatartását.

Sok irányú elfoglaltsága mellett nagy 
irodalmi tevékenységet is fejtett ki. 
Közzétételei javarésze Mindszentyvel 
foglalkozik. Ezért nem tévedünk, ha azt 
mondjuk, hogy legsajátosabb jellem vo
nása a bíboros iránti hűsége, hozzá való 
ragaszkodása volt. Mindszenty szemé
lye, küldetése képezte saját életének 
is a központját, szabott irányt törekvé
seinek. Gyermeki szeretettel és csodá
lattal vette körül az agg prímást. E 
sorok íróját egy alkalommal autón ma
gával vitte St.Gallenből Máriacellbe: 
az egész úton jóformán csak Mindszen- 
tyről beszélt s sokszor könnybelábadt 
szemmel idézgette a vele való külön
böző élményeit. Mindszentyvel szem
ben semmi elmarasztaló kritikát nem 
engedett meg sem másoknak, sem ön
magának. Viszont az is tagadhatatlan 
tény, hogy a hercegprímás szerette és 
szívesen hallgatott szavára.

Dr. V ecsey József meg volt győződ
ve, hogy Mindszenty volt Istennek a 
legnagyobb ajándéka, melyre száza
dunkban a magyarságot méltatta. Ezért 
írt számtalan cikket, ezért adott ki 
könyveket, ezért segédkezett az agg 
bíborosnak emlékiratai szerkesztésé
ben, fordításában és kiadásában, ezért 
kísérte fárasztó útjain. Nem tette ezt

haszonlesésből vagy emberi számítga- 
tásból. Ugyan mit remélhetett volna 
attól, akit a Vatikán is magára hagyott? 
Nem a hercegprímsái méltóság közelé
ben akart sütkérezni. Nemde ez a mél
tóság az utolsó években már csak a 
hitvallás és mártíromság fényében ra
gyogott ? Nem akart egyebet, mint 
Mindszentyt minden eszközzel, minden 
alkalommal és minden úton-módon is
mertetni. Ha egész életében nem tett 
volna egyebet, mint hogy Mindszentyt 
ismertesse a külföldiekkel, máris felbe
csülhetetlen szolgálatot tett volna a 
magyar ügynek és megérdemelné, hogy 
hálával emlékezzünk meg róla. N eve  
joggal elválaszthatatlanul egybefonó
dott az általa oly forrón szeretett her
cegprímásunk nevével.

Halála nagy veszteséget jelent az 
emigrált magyarság számára. Veszte
séget jelent főképpen azért, mert épp 
Mindszenty felfogása szerint, a külföldi 
magyar papnak nemcsak az emigrált 
magyarok lelkipásztorának, hanem ma
gyarságuk őrének és ébresztőjének is 
kell lennie. Őszinte együttérzésünkről 
biztosítjuk elhunyt paptestvérünk köz
tünk élő nagybátyját, dr. V ecsey Lajost, 
öccsét, Gyulát, aki páratlan önzetlen
séggel és saját személyének háttérbe 
való szorításával működött vele együtt 
az «Életünk» szerkesztésében. S mind
nyájan élő hittel imádkozunk elhunyt 
paptestvérünkért: Adj, Uram, örök nyu
galmat neki! Nyugodjék békében!

S ha majd a magyar nép ismét sza
bad és boldog nép lesz, ha majd egyszer 
Isten segítségével — mert ugyan kinek 
a segítségében bízhatnánk még ? — le
rázza magáról a kommunizmusnak li
dércnyomásként reája nehezedő jármát, 
ha a költővel beszélve «a magyar név 
megint szép lesz, méltó régi nagy híré
hez®, akkor majd az otthoni magyarok 
is bizonyára jobban rádöbbennek arra, 
hogy Mindszenty értette meg korunk
ban a legjobban a magyarságot, s hogy 
önmagában állította fel a legm eggyő
zőbben a keresztény magyarság szent- 
istváni eszményképét. Ezt az eszmény
képet kell nekünk is utánoznunk, ha 
nemzetünk számára egy újabb ezer esz
tendőre terjedő jövőt kívánunk bizto
sítani!

Dr. V ecsey József Mindszenty nyom
dokába lépve akart ennek az eszmény
képnek szogálni. Kívánjuk, hogy nagy 
pártfogójának, bíboros hercegprímá
sunknak az imája járja ki számára az 
örök élet koronáját! S ha Isten is úgy 
akarja s egykor Mindszentyt a szentek 
dicsősége övezi, akkor dicsősége fény
sugarai szépítsék meg annak az emlé
két is, aki oly o d a a d ó  h ű s é g g e l  
szolgálta.

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP
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A St.Gallen-i püspök magyar hívei között
Bensőséges* m eghitt keretek  között 

ünnepelte a st.galleni m agyarság Szent 
László k irály  trónralépésének 900-ik 
évfordulóját St.Gallenben júl. 3-án.

Az ünnepélyt az a körülm ény teszi 
nevezetessé, hogy maga a st.galleni püs
pök, Dr. Máder Otmár m ondotta a szent
misét a nagy számban m egjelent hely 

beli és vidéki — sőt Vorarlbergből is 
m egjelent — m agyarság szám ára s ő 
tarto tta  a Szent alakját m éltató szent- 
beszédet, m elyben különösen a Szent 
László uralm át jellemző küzdelm et vá
zolta föl, alapul véve a napi szentlecke 
vezérgondolatát Szent Páltól: «mundus 
mihi crucifixus est et ego mundo» — 
«a világ nekem  keresztre van feszítve 
és én a világnak!* Szt. László uralko
dása ugyanis telítve volt feszültségek
kel s csak az ő kivételesen nagy tehet
sége s nagy m agyarsága tudott meg
birkózni azokkal a feladatokkal, m elyek 
ezekből a feszültségekből adódtak — 
mind belpolitikai, mind külpolitikai 
vonalon egyaránt.

A találkozás az egyházm egye fő
pásztora és m agyar hívei közt azért is 
nevezetes, és ránk  m agyarokra nézve 
m egnyugtató, sőt örvendetes, m ert ez 
dem onstratív kifejezője volt egyrészt a 
főpásztor különleges érdeklődésének 
m agyar hívei felé, m ásrészt a hívek 
szeretetének és hűségének m egnyilat
kozása főpásztoruk iránt. A főpásztor 
nem is m ulasztotta el az alkalmat, hogy 
m indegyik hívével külön-külön szót 
válthasson, nevüket m egism erje s é r
deklődjék hogylétük iránt, szinte az 
evangélium  szószerinti értelm ében: «Én 
ismerem enyéim et és enyéim  ism ernek 
engem». Csak sajnálhatják  azok a m a
gyarok, akik nem voltak jelen, hogy

ezt a nem m indennapi élm ényt — a fő
pásztor együtt idegen nyelvű alattvaló
ival — elm ulasztották. Egyébként Svájc 
dicséretére legyen m ondva — az itteni 
katolikus hierarchia különleges figyel
met szentel a vendégm unkások megfe
lelő lelkipásztori gondozásának s ennek 
reakciója nem lehet más, mint hogy az

idegen nyelvű hívek, vagy m enekültek, 
akik itt befogadásra találtak  és talál
nak, az anyanyelven tarto tt istentisz
teleteket szorgalm asan látogatják. Hi
szen ma m ár ez a lehetőség jóformán 
az egyetlen m entsvára m agyarságunk 
m egőrzésének és ápolásának a nemze
tek bábeli zűrzavarában.

A szentmise után, m elynek végén 
a hívek a püspöki áldást vették, eléne
kelték  a pápai himnuszt, s a szomszéd
ságban lévő zeneterem ben m űsor ke
retében em lékeztek meg Szent László 
királyról. A szentgalleni püspök ide is 
követte híveit s nagy figyelemmel vett 
részt egész végig az ünnepély minden 
m ozzanatán, jóllehet a nyelvünket nem 
érthette  meg. De nem is a szószerinti 
m egértés a fontos: a szív felfogja azt is, 
amit a nyelv  nem érzékelhet!

A program  a Szózat eléneklésével 
kezdődött, majd Dr. Kugler Margit a 
nála ism ert átérzéssel és lendülettel sza
valta  el A rany János Szent László c. 
költem ényét, mely azt m ondja el, ho
gyan kelt ki Szt. László váradi sírjából, 
hogy Erdélyt a tatár betörőktől meg
szabadítsa. Stumpf Ferenc szép bariton
já t t élvezhette azután a közönség, aki 
két dalt énekelt: «Rég veri már a ma
gyart a Teremtő® Petőfitől, s «Árpád 
apánk, ne féltsd ősi nemzeted® címűt. 
Az ünnepi beszédben Dr. Fejér Ferenc

tanár Szent László alak ját rajzolta meg 
plasztikus színekkel s a végén m ély 
érzéssel szavalta el az 1526 körül ism e
retlen költőtől származó gyögyszem ét 
irodalm unknak: «Idvezlégy kegyelmes 
Szent László kerály!® — Bartal János 
zenetanár Chopin «Praeludium»-át és 
Kodály Z. «Székely keserves® c. darab
já t in terpretá lta  m űvészi előadással. 
Horváth Emil pedig Liszt V ándorévek 
sorozatából «A V alenti tónál® c. darab
bal zongorán, m ajd havasi kürt já ték á
val arato tt sikert.

A zárszóban a m agyar lelkész két 
dologra hívta fel a jelenlévők figyel
mét: először is a Burg Kastl-i m agyar 
gimnázium anyagi nehézségekkel küzd. 
Ne hagyjuk a külföldi m agyar ifjúság 
egyetlen középiskoláját veszendőbe 
menni, hanem  tehetségünkhöz m érten 
tám ogassuk. M ásodsorban felhívta a 
figyelmet a m agyarságtudat és m agyar 
nyelv  ápolására. A nagy francia lap, a 
Le Temps, még a milleneumkor, 1896- 
ban azt írta: «A m agyar nem zetnek 
olyan m últja van, m elyre m inden nagy 
nép büszke lehetne.® Paleologue, fran
cia nagykövet Szent-Pétervárott a cári 
uralom  idején, pedig úgy jellem ezte a 
m agyar múltat, hogy az nem más, mint 
«egyetlen hősköltemény®. Tehát nincs 
okunk a m agyar múlt m iatt szégyen
kezni. M ivel a befogadó ország nyelvén 
tanuló diákjaink 12-13 éves korukban 
m ár nem érzik m agukat m agyaroknak, 
bizonyára kisebbségi érzés következ
tében, beszéljünk nekik a m agyar m últ
ról s adjunk a m agyar m últat tárgyaló 
könyveket kezükbe. A helyes honism e
ret a legjobb orvosság m inden hont- 
felejtő, alacsonyabb rendűségi érzés 
ellen.

Az ünnepély a m agyar himnusz el
éneklésével zárult. M ind a szereplők, 
mind a hallgatóság azzal az érzéssel 
hagyhatták  el a M usiksaal-t: lélekben 
gazdagabbak lettünk és m agyarságunk
ban erősödtünk.

VECSEY LAJOS

A MINDSZENTY-EMLÉKSZOBÁK

az idén május 10-től augusztus végéig  
megtekinthetők Liechtensteinben (Va
duz, Florinsgasse 7. szám alatt).

Az emlékmúzeum nyitva van az em
lített hónapokban: keddtől szombatig 
d.e. 9-12-ig és délután 14-17 óráig; va
sárnap d.e. 9-12-ig; — hétfőn zárva. 
Szállásügyeket elintéz: 
Liechtensteinische Fremdenvehrkehrs- 
Zentrale, 9490 V a d u z ,  Fürstentum 
Liechtenstein. Tel. 075/ 2 14 43

A magyar lelkész köszönti a St.Gallen-i püspököt a Musiksaal-ban
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Mai templomépítészet
Évezredeken át mindmáig a tem p

lom építészet jelen te tte  az építészet 
csúcspontját. Benne nyilatkozott meg 
legm aradandóbban az em beriség külön
böző korszakainak lelkisége, az égi és 
földi világ egyesítésének nem szűnő 
vágya.

M odern világunk új szellemisége s 
vele párhuzam osan új anyagok-adta 
konstrukciós lehetőségek irány t szab
tak  a mai kor egyházi építészetének is. 
Kétségtelen, hogy a mai kornak meg
felelő m űvet csak mai lélek  alkothat, 
az erők feszültségének egyensúlyban- 
tartásával, a nehézkedés diadalmas le
győzésével, a funkcionális és konstruk
tív  célkitűzés elsőségével. A  templom 
azonban több, m int a m odern építés- 
technikai vívm ányok m egvalósítása. 
M int a múltban, úgy a jelenben is a 
templom a m iseáldozat színhelye, a 
hívek gyülekezőhelye, ahol az ember 
Istennel találkozik. A tervező építész
nek liturgikus célkitűzésből kell tehát 
kiindulnia, az oltárt kell a templom 
központjává tennie.

Ezt a feladatot mai tem plom építé
szetünk még nem oldotta meg. Az u- 
tóbbi évtizedekben a fiatal építészge
neráció m indenáron új, elképesztő, min
den tradícióval szembeforduló megol
dásokkal kísérletezik s végül m odoros
sá válik. A m últtal való szakítás vágya 
a mai korszellem  követelm énye. Ma a 
vallás, világnézet és társadalom  egy
sége széttört, ennek folyom ányaként a 
tem plom építészet bizonyos m értékben 
önm agába vonult vissza, ami azt jelen
ti, hogy a tervező építész alkotóképze
leté t semmi sem korlátozza.

így  épülnek ma olyan templomok, 
am elyek külsejükben-belsejükben egya
rán t eltérnek m inden hagyom ányos for
mától s m egjelenésükben inkább em
lékeztetnek gyárra, áruházra vagy e- 
gyéb világi rendeltetésű  épületre, mint 
Isten házára. Ezek a templomok, mivel 
tervezőjük figyelmen kívül hagyta nem 
csak az épület szakrális rendeltetését, 
hanem  a környezettel való harm onikus 
kapcsolat követelm ényét is, diszharmo- 
nikusan, sőt k irívóan és idegenül emel
kednek ki környezetükből. Az új tö rek
véseknek nagy irodalm a van, sok a 
m ellébeszélés és üres filozofálás, de a 
végső szót nem a szakirodalomnak, ha
nem az építészeknek kell kimondaniok.

A m odern tem plom építészet nem tér 
ki az új törekvések elől, sőt vallja, hogy 
szükséges a m egújulás, nem kell félni a 
«scandalum pusillorum»-tól, de alapkö
vetelm ény az is, hogy az új, soha nem 
látott, ki nem érlelt, múló, sőt téves 
törekvéseknek ne a templomépítészet 
legyen a kísérleti területe. A korszerű, 
szervesen fejlődő, m ély hittől sugallt 
és előrem utató irányzatnak szép példái

hazánkban is állnak. Századunk m áso
dik harm adában épült Budapesten a 
városm ajori templom (Árkay A ladár
nak és fiának, Bertalannak műve), vagy 
a pasaréti ferences templom (Rima- 
nóczy Gyula alkotása), de az általuk 
m egindított új és fejlődésképes tem p
lom építészetet elsöpörte a mai nukle
áris korszak önm agára nem lelő, m in
dent tagadó, m inden eddigi értéket bom
lasztó szelleme.

Az új kísérletezéseknek egyik jel
lemző példája Felsőőr temploma Bur- 
genlandban, «dísztelen vasbeton épü
let®, k irívóan idegen test a kisvárosi 
nyugalm as környezetben. Belső térké
pezése is teljesen  elszakadt a hagyo
mányos formáktól, kietlenségével és 
szürke egyhangúságával. M ég szélső
ségesebben m esterkélt összhatású a 
svájci Chur tem plom ának szürke beton
tömbökből álló épülete vagy a legújabb 
bécsi templomok erő ltetetten  újszerű, 
m esterkélt, igazi építészi fantáziát nél
külöző megoldása. Legzavarosabb azon
ban a Bécs-M auerben legújabban épült 
Szentháromság-templom konstrukciója. 
A templom felé közeledőnek már mesz- 
sziről feltűnik a szürke, szögletes m ér
tani testek  bizarr halmazából álló épü
let, a szim m etriának és harm onikus egy
ségnek tudatosan teljes hiányával. Kül
sejében semmi sem utal egyházi rendel
tetésére, az egész betonkolosszus üres, 
értelm etlen építészeti játéknak  hat, 
egym ásra halmozott, semmit sem mon
dó, geom etrikus tömbjeivel. U gyanilyen 
a belseje is. Az építész tudatosan, szin
te kínosan kerülte  az egyensúly nyu
galmát biztosító szimmetria legcseké
lyebb m egnyilvánulását is, a m inden
áron újszerű térképzésre való törek
vése nyugtalan térhatást eredm énye
zett. M int az ilyen templomok legtöbb
jében, itt sincs helye képnek és szobor
nak. Torony sincs.

V alóban «korszerű»-e az ilyen tem p
lom? Valóban ez elégíti-e ki a mai hí
vek vallásos igényeit? Kétségtelen, 
hogy a hívek többségében bizonyos 
ellenérzés él a szélsőségesen újszerű 
tem plom építészet alkotásaival szemben, 
m ert az idősebb genráció a régi irány
ban m egszokott esztétikai értékekre 
van beállítva. Ez a konzervatizm us 
azonban éppen úgy nem vezet a helyes 
irányba, mint a túlzó m odernkedés. A 
korszerűség term észetes alapkövetel
mény. Ma m ár alig épül templom a ha
gyom ányos neorom án, neogótikus, neo
barokk vagy ezeket összekeverő ek
lektikus stílusban, letűnt korok letűnt 
lelkiségének em lékeként. M inden stílus 
új volt a maga idejében, de m indegyik 
a múlt szilárd ta la jára  épült, a múlt 
vívm ányait fejlesztette tovább, szerve
sen, saját kora lelkiségének m egfelelő
en. Mai nukleáris korszakunkban temp

lom építészeink egyrésze teljesen meg
tagadja a múltat, de a kulturális élet 
egyéb területein  beállott zűrzavar ezen 
a téren  sem hozott egyebet vakvágány
ra futott chaotikus zűrzavarnál. Az épí
tészi alkotóképzelet légüres térben té- 
velyeg, a tem plom építészet ünnepélyes 
m onum entalitás helyett hasábok és koc
kák értelm etlenül szeszélyes játékává 
fokozódott le.

V onatkozik ez a gátlástalan k ísér
le tek  tárgyává te tt mai hiperm odern 
templom belső m egoldására is. Az öt
letszerűen elhelyezett, csupán önma
gukért létező absztrakt építészeti for
m ákban nyom a sincs az áhítatkeltésnek. 
És mivel a templomban összegyűlt hí
vősereg nem absztrakt, hanem  nagyon 
is reális valóság, bántó disszonancia áll 
be a templombelső absztrakt form avi
lága és a hívősereg élettel telt realitása 
között. M egérezte ezt a m odern egy
házm űvészettel foglalkozó gazdag szak- 
irodalom is, m ert hangot adott annak 
a kívánságnak, hogy ha m ár a hívek 
öltözetein nem lehet változtatni az 
absztrakt miliőben tarto tt istentisztele
teken, legalább a szertartást végző pap 
liturgikus ruházatát kellene megfelelő
en m odernizálni, sőt ú jításra  van szük
ség a szertartás m ozdulataiban is . . .

A hívő lélektől távolálló túlzások 
m ellett értékeket is hozott a m egújulás 
vágya. Építészet és festészet harm oni
kus összekapcsolása jelenik  meg né
hány új templomon, ötletes orgonasí
pok újszerű elhelyezése is. Az öncélú 
absztrakcióknak és idétlen prim itíves- 
kedésnek azonban nincs helyük az 
egyházm űvészetben.

A m odern tem plom építészet nem 
ism ételheti a múltat, hanem  az élőt és 
korszerűt kell tám ogatnia, de mindig 
szem előtt tartva, hogy a templom célja 
a h it elm élyítése, a lélek  felemelése 
Istenhez. Ezért az Egyház feladata, hogy 
a tem plom építészetben tere t nyújtson 
fiatal tehetségeknek, ha azokban él a 
hit, és a tem plom ot valóban a hívek 
ünnepélyes gyülekezőhelyének, Isten
nel való találkozásuknak tekintik. Ha 
az Egyház ettől elzárkózik, maga okoz
za veszteségét.

M ásik feladata az Egyháznak az, 
hogy a híveket bevezesse az élő mű
vészetbe, hozzáférhetővé tegye számuk
ra az egyházm űvészet értékes alkotá
sait az építészet, szobrászat, festészet 
és iparm űvészet terén, száműzve a hi
tetlenségből fakadó, értelm etlen, sem
mitmondó, torz, idétlen és romboló 
hatású  túlzásokat.

M ai tem plom építészetünk, mint az 
egész Egyház, válságban van, keresi a 
helyes utat, de bizonyos, hogy a válság
ból való kibontakozás, m int a múltban, 
úgy  m ost is elhozza az új idők új 
stílusát.

BÍRÓ BÉLA
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Mit lehet elérni együttműködéssel?
A m agyarokat közelebbről ismerő 

Ldegenek azt szokták mondani, mi nem 
tudunk együttm űködni másokkal, ö n 
zők, önfejűek vagyunk. Nincs érzékünk 
a közjó iránt. Nem arra  figyelünk, hogy 
mit kellene tenni népünk közös ügyé
ért, például a szabadságért, a hazai be
szivárgás elhárítására, hanem  inkább 
azt nézzük, ki beszél, ki akar vezetni 
és rendszerint az ügy, a közjó máris 
elveszett. Lehet, hogy ez a m egfigyelés 
kissé túloz. De alkalm at ad arra, hogy 
feltegyük a kérdést m agunkban: foglal
koztat-e m inket a m agyar közügy? Nem 
csak egy-egy pohár bor erejéig  vagy 
egy-egy hír hatására, egy-egy labdaru
gó m érkőzés erejéig, amikor a m agya
roknak szurkolunk. Az term észetes, ha 
m agunkról, családunkról gondosko
dunk. De ezen túlm enőleg van-e gon- 
duk arra, hogy ugyanilyen odaadással 
és lelkiism eretes m agatartással törőd
jünk tisztességes szervezeteinkkel, in
tézm ényeinkkel, jövőnk alakításával. 
Ne azt kérdezzük: mit hoz a jövő? In
kább arról értekezzünk, hogy m ilyen 
legyen a jövőnk külföldön és milyen 
legyen a jövő M agyarországa, ahol em
berként, jogaink, keresztény hitünk sze
rin t élhetünk, hazát építhetünk szabad
ságban és egymás m egbecsülésében.

A közügy iránti lelkiism eretes érdek
lődésnek és együttm űködésnek szép 
példáját figyeltük meg a Szabad Világ 
Katolikus Lelkészeinek nyilatkozatával 
kapcsolatban. Részletes mem orandum 
ban foglalták össze a m agyarországi 
katolikus egyház jelenlegi helyzetét és 
a hazai rendszer irányíto tta  egyházpoli
tika célkitűzéseit. A mem orandum ot az 
«Életünk» című katolikus lap m ájusi 
száma közölte. A m üncheni Főlelkészi 
Központ m egküldte a lelkészeknek és 
több nyugati püspöknek. Az Am erikai 
M agyar Katolikus Papok Szövetségé
nek vezetője angolra fordítva és az 
am erikai igények szerint tálalva, el
küldte m inden am erikai főpásztornak.

És az eredmény ?

Az Am erikai Katolikus Püspöki Kar 
m ájusi konferenciáján a New-Orleans-i 
érsek, Philip H annan tájékoztató elő
adást tarto tt a kom m unista korm ányok 
egyházüldözéséről és felszólította a 
püspöki kart, foglaljon állást a kelet
európai kom m unista korm ányzatú or
szágokban folyó egyházüldözés ellen. 
Ez meg is történt. Az am erikai lapok 
H annan előadásának lényegét és a ha
tározatot átvették. Milliós példányszám 
ban m egjelenő katolikus lapok, így pl. 
a V isitor m ájus 29-i szám ában teljes 
egészében közölte az angol nyelvű 
m emorandumot.

Ugyanezt tette  a nagy példányszá
mú The W anderer, m ely teljes egészé

ben közölte H annan érsek ébresztő elő
adását a kom muista egyházpolitikáról. 
Rám utatott arra, hogy az am erikai k a 
tolikus egyházba hogyan épülnek be a 
kom m unista ágensek. M ire használják 
fel a keleti kom m unista rendszerű álla
m okat látogató naiv  katolikusokat a 
m arxisták. Katolikus értelm iségieket és 
teológusokat behálóznak és ezek vissza
térve Am erikába előadásaikkal félre
vezetik a szerzetesházakat, a katolikus 
szervezeteket, iskolák és főiskolák ta 
nulóit és tanárait. Felhívta a Püspöki 
Kart, figyeljen W isinszky, Höffner, 
Slipyj, M indszenty bíboros és a kommu
nista börtönöket illetve internáló tábo
rokat és psychiátriai klinikákat m egjárt 
em berek szavára. VI. Pál pápa is felpa
naszolta a püspökök egy csoportja előtt, 
hogy a m unkások betegsége a keresz
tény  hit nagym éretű elvesztése és a 
m arxizmus szellem ével való á tita tó
dása.

De nem csak egyházi vonalon járt 
sikerrel a mem orandum  körül kialakult 
példás együttm űködés, hanem  világi 
téren  is. A m em orandum ot ugyanis fel
dolgozta a Szabadságharcosok illetve az 
A m erikai M agyar Szervezetek am erikai 
központja is és e lju tta tta  a m érvadó 
w ashingtoni hivatalokba, ahol az em
beri jogok m egtartását figyelik a kelet
európai országokban. A  W ashington
ban benyújto tt vaskos tanulm ány átte
kintést nyújt a m agyarországi katolikus 
egyház történelm i jelentőségéről, a m á
sodik világháború utáni kifosztásáról, 
a kom munisták szervezte üldözéséről 
és az egyházat sújtó törvényhozás kö
vetkezm ényeiről. A kitűnő összeállítás 
szintén a példás együttm űködést dicsé
ri, papok és világiak összefogását a kö
zös ügy védelm ében.

1975 végén hirdettük meg a gyűjtést 
a M áriacelli M agyar Stációra és az idén 
április végén indítottuk el az «Erdé- 
lyért» akciót (két erdélyi kórház fel
szerelésére).

A m agyar stáció azóta m indannyi
unk büszke öröm ére áll m ár és hisszük, 
évszázadokra hirdeti M indszenty her
cegprímás és a többi hősi halottaink 
emlékét. A Stáció előreláthatólag 30-
35.000 DM-be kerül, m ire körülötte  a 
tér kialakul elgondolásunk szerint.
A  gyűjtés eredménye:

1976-ban: DM 17,282.88
1977 első felében: DM 18,015.85
v Összesen: DM 35,298.73

Ezek az összegek M indszenty-fény- 
képek eladásából és önkétes adomá
nyokból folytak be.

Az összefogásnak és együttm űkö
désnek m ásik példáját június közepén 
tapasztaltuk Kádár János és Ceausescu 
debreceni illetve nagyváradi határszéli 
találkozása során. A két kom m unista 
vezető hivatalosan tárgyalt a ké t ország 
terü letén  élő kisebbségek helyzetéről. 
Kényszerült volna-e az Erdélyt oly 
könnyen eláruló Kádár és a romániai 
m agyarokat oly szívósan elnyomó 
Ceausescu erre a tárgyalásra  és h iva
talos nyilatkozatra, ha  A m erikában a 
fiatalok össze nem fognak az erdélyi 
m agyarok védelm ében és meg nem 
szervezik a kitűnően sikerült tün tetése
ket illetve beadványokat? A nagyobb 
érdem  az övék, de örülnek azok a nyu
gati m agyarok is, akik a m aguk helyén 
és lehetőségeik szerint, sok küzdelem  és 
fenyegetés ellenére vállalták  a sajtó 
tájékoztatását a m agyar kisebbségeket 
elnyomó kom m unista Bukarest bűnei
nek kiteregetésére. A kkor is, ha a mai 
Budapestet és Bukarestet nem kizárólag 
ez a külföldi összefogás késztette a ta 
lálkozóra, biztosak lehetünk benne, 
hogy a külföldi példás közös fellépés
nek is hatása volt a rom ániai m agyar 
kisebbségre vonatkozó tárgyalásra. Ez 
egyben arra is ösztönöz, hogy a jövő
be még élénkebb figyelemmel kísérjük, 
mi történik a rom ániai illetve erdélyi, 
kárpátaljai, felvdéki és délvidéki ma
gyarokkal. M ennyivel hatékonyabb 
lenne ez a munka, ha egyre több ma
gyar elérné azt a fejlődési fokot, amely 
kivezeti őt a helytelen m agábazárkó- 
zásból és felfedezi, hogy a közügy is 
van olyan fontos, m int önző érdekei
nek hajszolása. Minél hatásosabban 
építjük be a tisztességes közügyet, kö
zös értékeinket személyes életünkbe, 
annál m űveltebb, öntudatosabb m agya
rok leszünk és annál többet fogunk elér
ni népünk jogainak és szabadságának 
m egszerzése érdekében. F. K.

Kiadásunk 1976-ban a M indszenty-sír- 
emlék m egáldásával kapcsolatos költ
ségekkel együtt 11,257.41 DM volt. 
Ebből a képek nyom dai összköltsége: 
5,554.20 DM. A gimnáziumi énekkar 
úti- és szállásköltségeire, koszorúkra: 
DM 5,103.21; egyéb kisebb kiadások 
összege: DM 600.—.

Az idei stáció-avatási költségek:
A Kastl-i cserkészeknek és énekesek
nek úti- és szállásköltsége: 3,640.— ; 
terem bér és koszorúk: 300.— DM —  
összesen: 3,940.— DM.

A gyűjtés eredm énye: DM 35,298.73 
A két év össz. kiadásai: DM 15,197.41 

Tisztán m aradt: DM 20,101.32

A Máriacelli Magyar Stációra a hi
ány még DM 15.000.—

Amit a számok mondanak!



A gyűjtés teljesen ideális alapon tö r
tént. A  portó, a rendezés is teljesen  a 
szervezők költségére ment.

Az «Erdélyért» gyűjtés is teljesen 
ideális alapon történik. M inden fillér a 
nemes célra megy. M egvan a mód arra  
is, hogy h iánytalanul célba érjen.

Az akció eredm énye m ájus és jú 
nius hónapban összesen: DM 9,367.46.

A két gyűjtésről általában: M inden 
adom ányt névvel és címmel együtt 
jegyzékbe foglaltunk. Feltűnő, hogy 
aránylag m ilyen kevés volt az adakozó. 
M agánadakozó a  M áriacelli M agyar 
Stációra 156 az am erikaiakkal együtt, 
az Erdélyért akcióra 128 ! Ha m eggon
doljuk, hogy m indkét akcióra általában 
ugyanazok adakoztak, akkor m ég ked
vezőtlenebb a kép. A  10,000-nél több 
«Életünk» olvasóinak ez csak egy kis 
nyom orúságos töredéke. Hol a többi 
magyar?, hol az Erdélyiek? Ha csak a 
fele mozdult volna meg, akkor nem
45.000.—, hanem  félmillió DM volna az 
összeredmény.

M indkét gyűjtésnél az európai ma
gyar lelkészekre alapítottunk. A 30-ból 
a következők m ozdultak meg kisebb- 
nagyobb gyűjtéssel, (betűredben): Ba
sel, Bern, Frankfurt, Hamburg, Kufstein, 
Lausanne, Liége, Linz, M annheim és 
M ünchen.

Ezek közül is ki kell em elnünk 
Frankfurtot DM 2,330.— és M ünchent 
több mint 1,000-rel, azonkívül, hogy a 
M üncheni m agyarok külön több ezer 
DM-t küldtek be egyidejűleg.

A többi m agyar közösség sem igen 
mozdult meg; k ivétel a V itézi Rend 
DM 2,223.12-vel, a Genf-i M agyarok 
DM 2,335.— el, a Körösi Csorna Sándor 
Társaság M ünchen-i Csoportja 300.— 
DM-t, és Dr. Papp Gábor 1,020.— $-t 
gyűjtött, amellett, hogy m inden m agyar 
gyűjtésnek (Kastl-i iskola) ő a lelke.

Az egyéni adakozókat itt nincs mó
domban felsorolni most, de addig is 
köszönöm az 500 - 300 - 100 és az 50 DM 
adom ányt, valam int a sok-sok 20-as és 
10 -est! —  Isten fizesse meg! Tudom, 
hogy ezek a névtelenek a m agyar nem 
zet igazi «napszámosai» itt az idegen
ben is. —  Kérünk, nagyon szépen ké
rünk további sürgős adom ányokat Er
délyért és a M áriacelli M agyar Stáció
ért. Őszig Erdélyért legalább 25,000.— 
DM-nak kell összejönnie. A M áriacelli 
M agyar Stációhoz is hiányzik még kb.
15.000.— DM.

Az adom ányokat Postscheckam t 
M ünchen, Katholische Ungarnseelsorge, 
«Erdély» vagy «M. St.»-ra kérjük.

A direkt-adom ányokat pedig a Fő
lelkészség cím ére küldjék: 8000 M ün
chen 81, Oberföhringerstr. 40, jelezvén
«Erdély» vagy «M.St.».

Dr. Harangozó Ferenc

É L E T Ü N K

MSGR. DR. ÁDÁM GYÖRGY

Dr. Ádám  György európai m agyar 
főlelkészt Goppel bajor m iniszterelnök 
június 4-én a bajor érdem renddel tün
tette  ki.

Ez a kitüntetés elsősorban annak a 
m unkának az elism erése volt, amit Dr. 
Ádám mint m agyar főlelkész, a m ene
kültek  érdekében m ár harm adik év ti
zede végez. — Azt, hogy a m agyar lel
készségek szervezete, anyagi helyzete 
itt Ném etországban a legjobb, neki kö
szönhetjük. Abban is nagy része van, 
hogy viszonyunk a bajor hatóságokhoz 
és m agához a néphez oly szívélyes. Ez 
a kitüntetés közvetve nekünk is s az 
egész m agyar népnek is szól.

Itt csak a legfontosabb intézm énye
ket soroljuk föl, m elyek az ő nevéhez 
fűződnek: a Kastl-i M agyar Gimnázium 
a két internátussal; a Brüsszel-i, Köln-i, 
Párizs-i, Róma-i M agyar Ház, a Pauli- 
num (egyetem ista otthon), a M agyar 
Katolikus M issziók egész sora; legutol
jára  a Buenos Aires-i és a hollandi M a
gyar Plébániaház főleg az ő érdeme.

Msgr. Dr. Ádám indította el a Pan
nónia Sacra, jelenleg «Életünk», folyó
iratot, és a M agyar Egyházi Tudósítót 
(MET). A m agyar cserkészet, az egye
tem i ifjúság, az iskolánkívüli m agyar 
h itoktatás és nyelvtanítás is benne látja  
legfőbb patrónusát. Ezeknek az intéz
m ényeknek nem csak szellemi és erköl
csi alapot adott, de anyagit is.

Rövid életrajza: 1912-ben született 
Budapesten; teológiai tanulm ányait 
Bécsben a Pázmáneumban végezte, ahol
1937-ben szentelték pappá. Rövid buda
pesti káplánkodás u tán  a Pesti Szent 
Imre Kollégium prefektusa. M indszenty 
bíboros ekkor a Pázmáneum lelkiveze
tő jévé (spirituális) nevezte ki. 1955-től 
Ném etország-i m agyar főlelkész M ün
chen székhellyel. 1960-ban Európai 
M agyar Delegátussá nevezte ki a Szent
szék. — Msgr. Dr. Ádám  főlelkész jú 
lius 4-én ünnepli 40 éves papi jubile
umát. K ísérje papi é le tét továbbra is a 
jó Isten áldása.

H. F.

LA SALETTE-I ZARÁNDOKLAT

A Délfraciaországi M agyar Misszió 
ez évben szeptem ber 11-én tartja  ha
gyom ányos La Salette-i zarándoklatát. 
Gyülekezés a Kegyhelyen 10 órakor. 
Szentmise 11 órakor a szentségi kápol
nában (Chapelle de l ’oratoire). Akik 
szállást kérnek, jelezzék előre a Misszió 
lelkészének: Fülöp Gergely, 74, Rue du 
Grand Roule, 69110 Ste Foy-les-Lyon. 
Tel. (78) 51-84-*l2. Szeptem ber 4-én lOh 
30-kor Lyonban, — délután 5 órakor 
Grenoble-ban lesz szetmise. (F. G.)

J Ö V Ö K E R E S É S  

Háromnapos lelkiéleti program

Idő: 1977 szept. 2-3-4 (péntek-szombat- 
vasárnap)

Hely: SPINNENHIRN (W ürttemberg, 
turistaszálló, 5 km-re az ősi bencés 
Weingarteni bazilika fölött, ahová 
lejárunk  szentm isére. Erdő, jó  levegő, 
csend biztosítja a kellő összeszedett- 
séget.

Cél: Olyan leányokat hívunk (17 évtől 
fölfelé), akik pályaválasztás előtt áll
nak, vagy keresik  helyüket az élet
ben. Egyszerű környezetben, közel a 
term észethez, együtt im ádkozunk és 
közösen átbeszéljük az életkérdése
ket, s azt, hogy em bertársainknak 
hogyan lehetünk segítségére, krisz
tusi szeretetet sugárzó, lelkileg gaz
dag s éppen ezért adni tudó életm ód
dal, a legkülönbözőbb körülm ények 
között. M inden résztvevőnek alkalma 
lesz arra is, hogy egyénileg átbeszél
hesse az életre vonatkozó terveit.

Részvételi díj: A turistaházban egy
szerű elszállásolás, em eletes ágya
kon, közös terem ben, egy éjszaka és 
reggeli ára: DM 6.—. Á többi é tke
zést közösen készítjük elő a részt
vevők önkéntes hozzájárulásával. 
Férőhely: 24 személy. Felvétel a je 
lentkezés sorrendjében.

A jelentkezés határideje: 1977 aug. 1. 
Palágyi N atália szociális testvérnél, 
Talstrasse 38. D-7987 W eingarten. — 
(W eingarten Ravensburg-gal össze
épült város. Ravensburg gyorsvonali 
m egállóhely Ulm és Friedrichshafen 
között.) P. N.
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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.

A S Z 1 V
Katolikus világnézeti tájékoztató

több mint félévszázada világosságot 
gyújt a lelkekben, m elegséget sugároz 
az otthonokba, magyar öntudatot visz 
az életbe.

Rendelje meg! Olvassa! Terjessze! 
Cím: 76 Locust Avenue, Yonkers, 
N. Y., 10701, U. S. A.



É L E T Ü N K

Könyvismertetés
Gy. Szabó Béla: LA DIVINA COMME- 
DIA. Húsz fametszet. Dacia-kiadás, 

Kolozsvár, 1977.

A grafika m űvészetének világszerte 
ism ert és a legnagyobbak között szá- 
m ontartott m estere, Gy. Szabó Béla, 
Erdély fia, új alkotásával: Dante Divina

Com m ediájának húsz rem ekm űvű fa
m etszetillusztrációjával te tt koronát 
eddigi m unkásságára.

M űve elején, «A képíró vallomásá»- 
ban, Dante terzináit követő formában 
ezt írja:

Húsz évig véstem  a dantei sorsot.
A lázattal jártam  az isteni
hárm as labirintust: így lettem  boldog.
Valóban, húsz évig dolgozott, emész

tő töprengésekkel te lt elm élyültséggel, 
a démoni erejű fam etszet-sorozaton, míg 
végül m egszületett a mestermű: Dante 
örökbecsű költem ényének vizuális meg
fogalmazása. M ert szinte leküzdhetetlen 
feladatot kellet m egoldania: látható  for
m ában kellett m egjelenítenie olyan kép
zeletbeli, térbelileg és időbelileg felfog
hatatlan  világot, m elyet emberi szem 
sohasem  látott s m elyhez semmi evilági 
vizuális asszociáció nem kapcsolható. 
Gy. Szabó Béla vállalta  és dantei m ély
ségekbe elm erülő alkotóképzeletével 
m aradéktalanul meg is oldotta ezt a — 
legnagyobbakat is próbára tevő — 
feladatot.

A  nagym éretű, külsejében is m űvé
szi k iállítású fametszet-album fedőlap
ján Dante ichletett arca néz fel a reá 
sugárzó égi féyességre, a sorozat első 
lapján pedig, m integy bevezetőül, a 
tépelődő Dante m ágikus erejű  képm ása

indítja meg az Inferno-t, s már itt m eg
jelenik, egyelőre kis m éretben, a költőt 
vezető Vergilius képe.

Dante Isteni Színjátékának hárm as 
tagolását követve, a húsz képből álló 
sorozat is három  részből áll: a m ár 
em lített tépelődő Dante és a sorozat 
végén a boldog Dante képm ásán kívül 
hat-hat m etszet m utat be jeleneteket az 
Infernoból, Purgatorioból s Paradisoból.

M int földi vonatkozásainál fogva 
legtöbb reális alapot nyújtó  tárgykör, 
az Inferno állt legközelebb az evilági 
élm ény anyaghoz: a nagy súlyokat gör
gető fösvények démoni sora, a vérfo
lyam ban fuldokló elkárhozottak ször
nyű  víziószerű m egjelenítésével m eg
rendítő ellentéteket alkotó Dante és 
Vergilius alakja, vagy a kígyóem berek 
félelmes felbukkanása a mélységből.

Földi em lékek egyre inkább szerte- 
foszló motívumai tűnnek fel a Purgato- 
rio jelenetein  is: a sziklafalra tám asz
kodó árnyalakokban vagy a terhet ci
pelő gőgös m űvészek vonulásában, de 
itt már m indenütt felvillan a biztató, 
üdvözülést ígérő paradicsonm i fénysu
gár is, am ely a Purgatorio hom ályából 
kivezető u tat m utatja. Dante, Vergilius 
vezetésével itt is m egrendülve áll meg 
a szenvedők serege előtt.

A Purgatorio utolsó jelenetén  m ár 
vége a szenvedések látom ásának, eltű
nik Vergilius és m egjelenik a szép 
M atilde a földi paradicsom  virágos m e
zején, m ajd előlép Beatrice, és fátylát 
levetve kísérője lesz a költőnek a Pa
radicsomban.

M ély hittől áthato tt kozmikus láto
mással kezdődik a harm adik rész, a 
Paradiso-sorozat: Dante és Beátrice a 
világm indenségben lebeg és a Holdon 
lévő sötét jeleket szemléli. Az ez u tán  
következő lapok Gy. Szabó Béla m űvé
nek m egfoghatatlanságukban is leg
szebb, a m aguk teljességében egy nagy 
művész képzeletének teste t öltött láto
másai. A Napba szálló Dante és Beat
rice víziószerű alakjában, az égi fé
nyesség grafikai ábrázolásának m erész
ségében annyi földöntúli szépség és ma- 
gávalsodró erő van, hogy a szemlélő 
maga is részesévé válik  az anyagtalan 
lebegésnek a végtelen kozmoszban. 
Földöntúli fényben jelenik  meg a világ-

M ájus utolsó hetében, pünkösdkor, 
a szélrózsa m inden irányába elszórt 
szudétaném etek közül vagy  negyven 
ezren, többségben az idősebb nemze
dék, Bécsbe zarándokoltak, a Helden- 
platz-on m egrendezett «Szudétanémet 
napra». Hogy a találkozó Bécsben volt, 
nem véletlen  műve, hanem  történelm i
leg m egindokolt, hisz A usztriában (hi
vatalos statisztika szerint is) m inden 
hetedik polgán a cseh-m orva területről

m egváltó Kereszt is, m indössze csak a 
M egfeszített lábaival, m egdicsőülten. 
M ajd tovább: az angyalok kilenc kará
nak apokaliptikus látom ása, m elyen 
csak Dante és Beatrice profilja jelenti 
az érzékelhető valóságot. M egjelennek, 
mint az égi rózsa szirmai, az üdvözöl
tek is, végül a boldog Dante képe néz 
vissza nagy  m űvére, feloldódva a Sze- 
retetben, m ely «mozgat napot és min
den csillagot®.

Külön kell kiem elnünk a m űvésznek 
m inden vonatkozásban tökéletes, m á
gikus erejű  fam etszet-technikáját, mely 
m űvein düreri m agasságokba em elke
dik.

Aki m egszerezheti és végiglapoz
hatja  Gy. Szabó Béla nagy művét, az 
kétszeresen m ély és életreszóló él
m énnyel gazdagodik. Egyrészt, mert 
behatol a Divina Commedia költői szép
ségeibe, m ásrészt pedig m ert a legm a
gasabb fokú m űvészi in terpretálásban 
élvezheti a költészet és képzőm űvészet 
harm onikus egybeforrását.

H ozzájárul mindehhez az album kül
ső m egjelenésének m űvészi m egterve
zése és tökéletes nyom dai kivitele is. 
A fam etszetekkel kapcsolatos Dante- 
idézetek Babits M ihály fordításából va
lók. A  középkori stílusú, rendkívül ar- 
tisztikus betűket H orák József tervez
te és írta, az egész kötet tervezése és 
szerkesztése pedig Dáné Tibor érdeme. 
A szövegrész négynyelvű: Dante ere
deti olasz nyelvén, továbbá románul, 
m agyarul és németül. A nyom tatott pél
dányok száma 35.000, az eredeti fam et
szetek m érete 50x40 cm.

N apjainkban a m agyarnyelvű iro 
dalom terén  élen járnak  az erdélyi írók 
és költők, de talán  még m agasabbra 
em elkednek az erdélyi m agyar-székely 
képzőművészek. Gy. Szabó Béla m un
kaerejének  teljében, örök fiatalságában 
közöttünk él, kolozsvári m űterm ében 
újabb nagyszabású m unkán dolgozik és 
hisszük, hogy a Divina Commedia-so- 
rozatot új rem ekm űveinek sora fogja 
követni.

A  Dante-album az 1977. év könyvki
adásának legjelentősebb, legkim agas
lóbb term éke.

származik. A uersperg herceg, Kari 
Lueger, Theodor Körner, Kari Renner,
O. Kokoschka, R. M. Rilke, és nem 
utolsó sorban Kreiszky kancellár (hogy 
csak egynéhány kim agasló nevet em
lítsünk) cseh-m orva születésűek.

1945-ben Benes elnök parancsára há
rom millió szudétaném etet telepítettek  
ki em bertelen körülm ények között. 
Akik otthon m aradtak, körülbelül ké t
százezren, a gyilkoló szoldeszka áldo

BÍRÓ BÉLA

Egy bécsi találkozó margójára
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zatául estek. Benes akkor úgy rendel
kezett, hogy a m arhavagonokban ösz- 
szezsúfolt ném etek semmit, de semmit 
nem vihetnek m agukkal, hacsak nem 
egy zsebkendőt, am elyben könnyeiket 
letörölhetik. És mégis, ezt a bécsi talá l
kozót nem a bosszú, a keleti állam ok
ban váltig  hangoztatott «revansizmus» 
diktálta. Ez a találkozó a m egbocsátás, 
az emlékezés és a viszontlátás örömé
nek jegyében zajlott le. Évtizedek óta 
egym ástól elszakított em berek ölelték 
meg egymást, unokák borultak nagya
pák karja iba és em lékeztek meg az el
veszett otthonról, arról, ami egyszer 
volt és többé nem jön vissza. Ezeket 
az em bereket nem vezényelte ki sem 
«politruk», sem «agitprop», nem  volt 
kislány, aki csokrot nyújto tt volna át 
a «potentátnak», ezek az em berek ön
ként a viszontlátás örömétől áthatva 
jö ttek  Bécsbe.

W alter Becher, a szudétaném etek 
szószólója és ezúttal ünnepi szónoka 
biztosította a cseheket, hogy a szudéta
ném etek nem kívánnak visszatelepedni, 
nem kell ettől félniök, m ert ki volna az 
az őrült, aki a szabad világból egy kom 
m unista diktatúrába kívánna v isszatér
ni. Amit a szudétaném etek azonban kö
vetelnek — akár a palesztiniek, — az 
egy és egyedül a szülőföldhöz, az ott
honhoz való jog elism erése és az Egye
sült Nem zetek chartájába való iktatása. 
Sajnos — m ondotta Becher, — hogy a 
hatalm asok a szülőföldhöz való jogot 
csak ott ism erik el, ahol ez nekik te t
szik és ahol ez ideológiájuknak meg
felel. Az elnök aztán a Burgtor hom lok
zatára irányíto tta  tek in teté t és felemelt 
hangon mondotta, hogy el kell jönni az 
időnek, amikor a világ felelősei a JUS- 
TITIA REGNORUM FUNDAMENTUM 
szellem ében fognak cselekedni. — Ami
kor Becher, beszéde végén kérte  hallga
tóságát, ne feledkezzék meg az elve
szett szülőföldről, «Vergesset die Hei- 
mat nicht», a hangszóróban m egkondul- 
tak  az Iglau-i templom harangjai. Az 
emlékezés, a honvágy édes-keserű é r
zése könnyeket csalt a legtöbb hallgató 
szemébe.

Az ünnepség egyik legnépszerűbb 
és legünnepeltebb vendége Habsburg 
Ottó főherceg volt. Ezt látszott igazolni 
a nevének em lítésekor felzúgott ha ta l
mas tapsvihar.

A szudétaném etek 1945 óta m egta
lálták  helyüket új hazájukban és nagy
ban hozzájárultak a ném et (és részben 
osztrák) gazdasági élet fellendüléséhez. 
A  hazájuktól távol élő m agyarok nagy 
többsége rokonszenvvel kíséri ú tjukat 
és együttérez velük.

WIMPFFEN IVÁN

Az iskolaév
Az 1976/77-es tanév kezdete intéze

tünket ért súlyos és m egrázó tám adások 
jegyében állt, am elyek m érsékelt for
m ában már az egész előző évet végig
k ísérték  és egyre nyíltabb form ában 
jelentkeztek, míg közvetlen az iskolaév 
küszöbén nagym éretű sajtóhadjáratban 
érték  el tetőpontjukat (robbantak ki). 
Szörnyű m élypont és szégyenletes je 
lenség volt az emigráció és az intézet 
történetében, amikor egy-két «honfitár- 
sunk» ném et politikusokkal karöltve és 
befolyásukat, sőt ü tőerejüket közvet
lenül a választások előtt kihasználva, 
m érhetetlen csapást m ért a szabad N yu
gat egyetlen M agyar Gimnáziumára, 
annak vezetőségére, és tanári karára. 
Célja kétségkívül az volt, hogy a ma
gyar emigráció olyan sok áldozat és 
segítőkészség árán létrehozott és féltve 
őrzött kincse: «Burg-Kastl» létalapjait 
kikezdje és m egrendítse. A láásni és le
rombolni akarta  a M agyar Gimnázium 
30 éves eredm ényes m űködését — ed
dig 550 érettségiző fiatalt adott a ma
gyarságnak! — és fennm aradását biz
tosító kere teit és alapelveit, am elyek 
hiányában egy pillanatig sem m erészel
nénk vállalni a felelősséggel ránkbízott 
lányok és fiúk nevelését, oktatását, a- 
m elyek hiányában semm iképpen sem 
igéyelhetnénk a szülők nagyfokú bizal
mát, am elyet eddigi m űködésünk folya
mán teljes m értékben élvezhettünk. Bár 
a m inősíthetetlen tám adás kezdem énye
zőitől lépten-nyom on hangoztatott «ön- 
felelősség», «nagykorúság», a «diák jo
gai*, a «tanár kötelességei®, «szólás- 
szabadság», «vallásszabadság», «testi 
fenyítés büntetendő volta», am elyek 
fontos és szám ottevő fogalmak a mai 
társadalom ban, mégsem képezhetnek 
semm iképpen alternatívát mindazokkal 
a nemzeti, emberi és keresztény é rté 
kekkel szemben, am elyeket intézetünk 
az elmúlt évtizedekben hirdetett, és 
am elyekre egész létét, sőt létjogosult
ságát alapozta, és mindig is alapozni 
fogja. Ebből az okból kifolyólag a nagy 
anyagi erőfeszítéssel előkészített, és 
szinte az egész világsajtó t bevonó had
jára t nem hozhatta meg szám unkra a 
várt eredm ényt, sőt m ár eleve sikerte
lenségre volt ítélve. A  szégyenteljes 
tám adások vihara, am ely az úgyneve
zett «honfitársaktól» indult ki, közben 
nagyrészt elvonult felettünk. Talán, 
sajnos, nem  m ondhatjuk, hogy «nyom- 
talanul», m ert egyrészt «valami mindig 
marad», m ásrészt pedig a bíróság és 
ügyészség elkerülhetetlenné vált igény- 
bevétele, m ivel nekünk mint tám adot- 
taknak szent kötelességünk védekezni;
— valam int a kivizsgálások tömege 
nagyon sok gonddal és fáradsággal járt 
és já r  még most is az egyéb, ezzel kap
csolatos nagyfokú kellem etlenségek ter
hének viselése mellett. Intézetünk nem 
csak kibírta, és nagyobb kár nélkül el-

történetéből
viselte ezt a nagyfokú m eghurcoltatást, 
hanem  úrrá  lett fölötte, és egyúttal azt 
a következtetést vonta le, hogy a jö 
vőben sem engedheti meg semmiféle 
«antiautoritár» vagy hasonló felfogás 
belopakodását elősegítő törekvés érvé
nyesülését, am elynek éppen a szégyen
letes tám adás akarta  kiszolgáltatni in
tézetünket.

Nem csak a szülők, a volt és jelen
legi diákok, valam int szerte a világon 
élő m agyarok em elték fel hangjukat, és 
a legerélyesebben tiltakoztak az in té
zetet és a m agyarságot ért szomorú és 
botrányos rágalom hadjárat ellen, mivel 
őszintén féltették  «Burg Kastlt», hanem  
iskolánkat eddig is hathatósan tám oga
tó hatóságokat és ném et barátainkat 
szinte felriasztotta és még pozitivebb 
hozzáállásra és behatóbb tám ogatásra 
indította, am elynek azóta több meg
nyilvánulását tapasztalhattuk. H atáro
zott kiállásuk nagy erkölcsi biztonságot 
jelen tett számunkra, akkor is, ha lel
künk m élyén m inden alkalommal kissé 
resteltük és szégyeltük, hogy egyetlen 
m agyar emigrációs gimnázium unkat 
egy-két «magyar honfitársunk® érthe
tetlen gyűlöletével és bosszújával szem
ben a befogadó ország polgárainak kel
lett védelem be venniök.

A

1956. október 23 huszadik évfordu
lója alkalmából intézetünk október e- 
gész hónapját a világraszóló hősies 
szabadságharc em lékének szentelte. Az 
ünnepi heteket, am elyekre növendéke
ink apraja-nagyja lelkiism eretesen és 
legjobb tehetsége szerint készült, a kö
vetkező körözvénnyel hirdettük meg: 
«A kis m agyar nemzet az emberi jogok 
és a szabadság védelm ében élete és 
vére árán szállt szembe az elnyomó és 
letipró világhatalomm al. Hősies küz
delme vérbefojtása után tízezrek hagy
ták  el hazájukat, hogy idegenben ke
ressenek m enedéket, m egélhetést, új 
otthont. Az 1946-ban életre  h ívott in
tézetüknek, a M agyar Gimnáziumnak 
tovább-fejlesztője és tápláló ja ez a 
m agyar szabadságharc volt, amely meg
erősítette  igazi feladatának tudatosítá
sában s am elynek 20. évfordulóját ün
nepeltük ebben az évben. A szabadság 
eszménye, és az érte  folytatott hősies 
küzdelem  iránti tisztelet m egköveteli 
tőlünk, hogy nem csak hódolattal és há
lával, hanem  m agyarság-tudatunk ápo
lásával és elm élyítésével emlékezzünk. 
Az előadások, ünnepélyek és egyéb 
gondos előkészületek m ondanivalója 
m ögött álljon mindig tiszteletünk, hűsé
günk és ragaszkodásunk m agyar ha
zánk és m indazok iránt, akik nélkülö
zések, áldozatok és szenvedések árán

(Folytatás a 15. oldalon)
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H I R D E
MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  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 ú tján  
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
Villányi 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.

35 éves, 182 cm magas vendégmunkás
vagyok. M egism erkednék korban hoz- 
zámillő, otthonát szerető lánnyal vagy 
szabad asszonnyal, aki szeretetre és 
nyugalom ra vágyik. Egy gyerm ek nem 
akadály. M inden fényképes levélre 
válaszolok. Előnyben, kik idegenben 
érzik: nehéz a magány. «Van, aki vár» 
jeligére kérek választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

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

T É S E K
H A Z A I  H E N T E S Á R U

1 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-
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

MEGRÁZTA BUDAPESTET 
LATINOVITS ZOLTÁN SZÍNMŰVÉSZ 
ADY ENDRE-VERSEK HANGLEMEZE
LPX 13735 30 cm DM 20.—
Népszerű A dy-versek Latinovits Zoltán
előadásában
LPX 17519 DM 20.— Honfi Géza leg
újabb lemeze: «Akácos út . . .  » stb.
SSX 946 30 cm DM 22.— «GUGYERÁK» 
Bárdi György humoros számokat ad elő: 
Kerti törpe Export, G ugyerák mint al
földi haram ia, A Buznyák «Riviérán» 
stb . . .
SSX 919 30 cm DM 20.— K arády Katalin 
énekel régi slágereket: Gyöngyhalász, 
Ha találsz egy mást, stb . . .
SLPX 17518 DM 20.— Vámosi-Zárai új 
lemeze: Homokóra, Én m indenkiben 
csalódtam, Szeretlek én, Ne hagyj el 
soha, Kár összeveszni velem, stb . . . 
Kiváló felvétel.
M itchell: Elfújta a szél I-III. DM 24.— 
Zilahy: Valam it visz a víz 13.—
Burgenlandtól a Bódeni-tóig,
Kiváló Útikönyv, 750 old. 30.—
Gondoljon szabadságára, vásároljon 

Útikönyvet - Szótárakat - N yelv
könyvet!

Kérje díjtalan katalógusainkat!
Musica Hungarica, 8 München 40. 
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911_______

45 éves, magas, komolyszándékú,
de vidám titkárnő, keresi szintén ko
moly, megbízható és zenétkedvelő ma
gas férfi ism eretségét házasság céljá
ból. — Leveleket «Szeretet és hűség» 
jeligére kér az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 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

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

Luft János szállító cége
költözködési m unkát vállal. Ruha, stb. 
csomagolásához szükséges ládákat is 
kölcsönöz. Tel. 3145 870 
8 München 50, Johann Emmer Str. 5.

Magyar-német és német- magyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, magyar- 
nyelvű okiratairól hitelesített m ásola
to t készít és — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. Divy hiteles fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50. 
Tel. 07541/71391

Megjelenik 1977 nyarán «A gépjármű- 
vezető kiskátéja® az NSZK-ban Rupp 
László tollából. Tartalm a az, amit tud
nia kell a vezetői engedélyről, vizsga- 
kérdésekről, kocsivásárlásról, a gép
járm ű-biztosításról, a baleset követ
kezm ényeiről, a közúti forgalom bűn- 
cselekm ényeiről, kihágásokról, a díj
köteles m egrovásról, a kártérítési igé
nyekről és a közlekedési rendeletről, 
számos más hasznos m elléklettel ellát
va. M egrendelhető Dr. Bodán KFT-nél, 
8 München 1. Postf. 162. Ára: 25 DM.

Egyetemet végzett, Württenbergben
önálló vállalkozással rendelkező, 38/ 
172, nőtlen, rendezett körülm ények 
közt élő, keres egy melegszívű, dip
lomás (vagy ezzel egyenértékű) höl
gyet. — Részletes levelet fényképpel 
kérek «Hasonló nívóval» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
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METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor 

CH - 4141 Münchenstein, Teichweg 16
DM. sFr.

Dr. Sikota: H erend porcelán
m űvészete (Színes nagyalbum) 60.— 

A m agyar nyelv  történeti etim o
lógiai szótára I. II. III. 262.— 

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

Germanus Gyula: Kelet varázsa 9.— 
Gombrich: A m űvészet tö rténete  54.— 
M arosi: M agyar falusi templomok 18.— 
Boros-Rapcsányi: V endégség

ben őseinknél 31.— 
Gars: A Szépművészeti múzeum 

képei 40.— 
V ilágtörténet képekben I. II.

(Nagy album) 134.—
M agyar festészet a 20. század

ban (Színes nagyalbum) 64.— 
Chronica Hungarorum  (Hasonmás 

kiadás) 70.— 
Zilahy Lajos: Valam it visz a víz 13.— 
M arguaret M itchel: Elfújta

a szél I. II. III. 24.—
Űj M agyar Lexikon I. - VII. 350.— 
A m agyar népm űvészet (Színes

nagyalbum) 130.—
M oldova: M andarin, a híres 

vagány 7.—
Kérje antiquar-, vagy újkiadású köny
vekről katalógusunkat, ingyen küldjük. 
Hanglem ezkatalógusunkban m egtalálja 
azt a nótát, vagy dalt, amit keres. 
Jelenleg a katalógusban szereplők rak
táron vannak!

Képkiállítás nyílt eladással egybekötve
kiem elkedő m agyar és ném et festők 
alkotásaiból. A kiállítás bárm ikor meg
tekinthető. Kérjük az érdeklődőket, 
hogy szándékukat szíveskedjenek elő
re bejelenteni. Cím:
Ausstellung, 8 München 40. Nadi- 
Str. 133. Tel. 089/351 84 61. H onfitár
saknak 20 °/o engedmény! — Képkere
tezést is vállalunk.

Magyar származású, 26 éves, 165 cm
magas, józanéletű, megértő, irodalm at 
kedvelő, nőtlen férfi, van m estersége, 
m egism erkedne gyerm ektelen, — de 
gyerm ekre vágyó, jókedélyű, tiszta 
csinos nővel, házasság céljából. V á
laszt «Megbecsülés» jeligére várok az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS

A Müncheni Magyar Kulturális Szö
vetség Titkársága a külföldön élő ma
gyar képzőművészek munkáiból 1978 
októberében Münchenben, a német kép
zőművészek szövetsége termeiben, a 
néprajzi múzeum épületében reprezen
tatív kiállítást rendez. Érdeklődők je
lentkezzenek a következő címen: Un- 
garisches Institut Sekreteriat des Un-

garischen Kulturbundes, Clemensstr. 2,
8 München 40, W est Germany, Europe.

Egyben pályázatot hirdet a kiállítás 
plakátjának megtervezésére. Az elfoga
dott művet a Szövetség 600.— DM-mel 
honorálja. Ezzel egyidejűleg megkezdi 
a Szövetség egy képzőművészeti an
tológia anyagának gyűjtését, amely 
könyv formájában három nyelven fog 
megjelenni (német-angol-francia). Ezért 
felkérünk minden külföldön élő magyar 
származású művészt, — azokat is, akik 
a kiállításon nem vesznek részt —  ve
gyék fel a kapcsolatot a Titkársággal a 
fenti címen. (Schmidt Károly)

Amerikába kívánkozó, önállóan dolgozó
férfi szabókat keresek állandó m unká
ra. Bővebbet levelezés útján. Cím: 
Eugene Deák, Tailo, 6 Franklin Rd.
S.W. P.O. Box 321 Roanoke,
Virg. 24003, USA.

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Fraciaországban:
Tímár Mimi, Vaux-Cluny 
Benőit Sándor, Dominique és Tompos 
A nna fia, M ontceau 

V ernay Pascalé, René és Legeza Ilona 
leánya, G aillard

Svájcban:
Szegezdy György Antal, 1977 júl. 3-án, 
Lausanne-ban

E L S Ö Á L D O Z Á S
Fraciaországban:
Fluzey Sophie, Grenoble 
Felker M arie-Teréz és Felker Tamás, 

Bourgoin-Jallieu 
Bencsik M árton és Rauk Alice a Remete 

Szent Antal zarándoklaton

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 
Fraciaországban:
Páncsics M arika és Freddy Viardot, 
Charvieu-Chavagneux 

M ajor Géza és Christine M arcaud,
Ste Euphémie

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 
Fraciaországban:

Radó Aladár, 71 éves, Bourgoin-Jallieu 
M észáros Jánosné szül. Popovics Vera, 

44 éves, Lyon 
Vámos János, 44 éves, Althen-les-Paluds 
M olnár Ferenc, 64 éves, Echirolles 
V ittinger Béla, 65 éves, Grenoble 
Ú jvári Mihály, 70 éves, Béziers 
Tóth Józsefné szül. Bolla Erzsébet, 77 é. 

Bedarides 
Kőnig Józsefné, 72 éves, Echirolles 
H orváth Józsefné szül. Bárányi Anna, 

70 éves, Echirolles 
Balogh Bálintné szül. Kovács Rozália, 

63 éves, Echirolles 
Székely M iklósné, 80 éves, Samoens

Dr. Révész-Long Tibor, 74 éves, Crest
Ném etországban:
Csuk-Tenkler Sonja, 17 éves, 1977 áp

rilis 28-án, A ltöttingben (baleset)
Csorba Zoltán, 86 éves, 1977 máj. 23-án, 
Landau/Isarban

v. H ennyey G usztáv altábornagy, 88 é.
1977 jún. 14-én, M ünchenben

Honfy-Schnellbögl A ntalné szül. Stipics 
M ária, 94 éves, 1977 június 17-én, 
M ünchenben

Keppel Vilmos, 44 éves, 1977 máj. 1-én, 
Bad Tölzben

Füredi Imre, 58 éves, 1977 jún. 29-én, 
M ünchenben

Gallay Etelka, vit. Zsombory József hit
vese, a nagyböjt folyamán, Párizsban

AZ ISKOLAÉV TÖRTÉNETÉBŐL

(Folytatás a 13. oldalról)

is kiálltak  és kiállnak annak a szabad
ságnak védelm ében, am elyet mi itt N yu
gaton élvezhetünk. Az októberi ünnepi 
hetek  keretében Váczi Gyula művészi 
m agyar hangversenyén, és Dr. Gábor 
Áron lenyűgöző előadásán kívül külön 
ki kell em elnünk a nívós m egem léke
zést, am elyet a diákok sajá t m aguk ké
szítettek elő m inden tanári irányítás 
nélkül. Felejthetetlen m arad a nagy 
záróünnepély október 22-én, am elyen 
sikerrel m utattuk be nagyszám ú német 
és m agyar vendégünknek a szabadság 
és szabadságszeretet vetü leté t az iro
dalomban, zenében és népm űvészetben. 
Irodalmi szakkörünk, énekkarunk, nép
tánccsoportunk és fúvós zenekarunk 
teljesítm énye m indenki részéről elis
m erést válto tt ki. Az ünnepi beszédet 
ném et részről ké t nagy tám ogatónk 
m ondotta: Dr. A igner Erich, bonni par
lam enti képviselő, az európai parlam ent 
tagja; valam int Dr. W agner Hans bajor 
parlam enti képviselő, gimnáziumunk 
«Iskolabarátok Egyesületének® új el
nöke. M agyar nyelven Dr. Cserno- 
horszky Vilmos, orvos, szólt az ünnep
lő közönséghez.

Énekkarunk kom oly és átlagon fe
lüli teljesítm ényéről, valam int szorgal
mas m unkájáról tanúskodik első hang
lemezünk, am ely szintén az 1956-os 
szabadságharc 20. évfordulójára ké
szült, és am elynek «kórusm űveivel az 
egész m agyarság nemzeti életérzését 
akarjuk  kifejezésre juttatni®. A lemez 
közben már az egész világon járja  ú t
ját, és tolm ácsolja az emigráns m agyar
ság vágyakozását az elhagyott «szülői 
ház® és az egész m agyar «édes-romlott» 
haza után®.

Az öreg épület m egújításának, és 
tűzbiztonsági okokból szükségessé vált 
átépítésének egy része befejeződött. 
(Folytatjuk)

Dr. Radics János 
igazgató
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Segélykiáltás a Kaukázusból Carter elnökhöz
Hogyan lehet előfizetni 

az Életünkre?

Az Életünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z előfizetési dijat, 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 terjesztő je a lapnak.
Európán kívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
A z előfizetés tengerentúlra is
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

A «Pünkösdösök» kollektíve szeret
nének kivándorolni a Szovjetunióból.
— A Legfelsőbb Szovjet hajthatatlan.

Egy újabb drám ai esem ény a szovjet 
vallási frontról: Több m int 500 «Pün- 
kösdös», aki zárt egységben él Staroti- 
tarow skája városkában a Kaukázusban, 
segélykiáltást küldött Jim m y Carter 
am erikai államelnökhöz, tám ogatását 
kérve, hogy kivándorolhassanak a Szov
jetunióból. Ugyanezt az óhajt a Pün- 
kösdös Mozgalom egy öttagú küldött
sége ez év februárjában, N ikolaj Go- 
retoj vezetésével M oszkvában írásban 
is benyújto tta  a Legfelsőbb Szovjethez, 
amely süketnek tette  magát.

Mi köze az am erikai elnöknek a 
fentem lített vallási mozgalomhoz, amely 
a babtistákhoz áll legközelebb? D irekt 
semmi, indirekt mégis indokolt lépés. A 
«Pentecostal Movement» (Pünkösdös 
Mozgalom) ugyanis egyike a legfiata
labb am erikai csoportosulásnak, amely 
1901-ben Kansasban keletkezett. Euró
pában a mozgalom évszázadunk első 
dekádjának vége felé először N ém et
országban terjed t el. Középpontjában a 
Szentlélek áll; a hívők századunkban is 
csodákra várnak. Az Egyesült Á llam ok
ban «holy rollers»-eknek is nevezik 
őket, m ert ők a «Szentlélek kinyilatkoz- 
tatásai» következtében nem egyszer 
önkívületi állapotba esnek és a padlón 
hem peregnek. Erősek Kaliforniában is 
és összesen m integy 5,650 vallásos szer
vezetük van és hívőik száma az USA- 
ban eléri a 350,000 főt. A ngliában sem 
ism eretlenek, ahol ké t «evangélistájuk» 
1925 és 1935 közt nem  kevesebb mint 
ezer csoportot tudott szervezni, m integy
50,000 taggal. Az egész világon két 
millióra becsülik a «Pünkösdösök» lé t
számát. A  skandináv országokban és 
Brazíliában is ki tud tak  erős gócokat 
építeni. Hogyan kerü ltek  a Kaukázusba, 
az szám unkra ism eretlen . . .

Á llítólag még ma is, évtizedes val
lásüldözés után, körülbelül félmillió 
«pünkösdös» él a Szovjetunióban. A 
regisztrált közösségek fele az «Evangé- 
likus K eresztények és Babtisták Á lta
lános Tanácsa* jurisdikciója alá tarto 
zik. A m ásik fele m egtagadta az efféle 
alárendeltség elism erését, ennek követ
keztében, m iután többek között meg
tagadják — ha tud ják  — a katonai szol
gálatot is, a szovjet hatóságok szemé
ben «vallásos szabadvadnak» szám íta
nak. Eszerint tö rvényen  kívül állók! 
Érdekes módon éppen Kruscsov bukása 
után  élveztek egy rövid türelm i időt. 
Az elm últ években azonban a rendőrség 
egyre szigorúbban já rt el velük szem
ben. Ennek volt betudható, hogy a val
lási mozgalom tagjai N adhodka város
kában már évekkel ezelőtt kollektív ki- 
vándorlási szándékukat nyilvánították.

A fentem lített országos ellenőrző h iva
tal alelnöke, M ikhail Zsidkov k ijelen
tette, term észetesen hivatkozva a «Szov- 
jetunióban uralkodó vallásszabadság*- 
ra, hogy egyáltalán nem érti, m iért sze
retnék hazájukat örökre elhagyni? Még 
azt az állítást is m egkockáztatta, hogy 
tudom ása szerint mindössze hárm an 
hajthatatlanok és azok igyekeznek a 
többieket befolyásolni.

Az igazság azonban m ásként fest: 
elfogulatlan megfigyelők szerint a nad- 
hodkai közösséghez 3,000-5,000 személy 
tartozik, kik közül a fele bárhová azon
nal kivándorolna a szabad világba, ha 
tehetné. Csakis vallásos m eggyőződé
sük szabad gyakorlását kívánnák.

M ár 1963-ban házaltak vezetőik a 
moszkvai hatóságoknál, eredm énytele
nül. Felkeresték az ottani am erikai 
nagykövetséget is, in tervecióját kérve.
1974 m ájusában 200 «Pünkösdös» táv i
ratban kérte  Richard M. Nixon elnök 
segítségét.

A rendőrség és a pártsajtó  verseny
be uszítanak ellenük. N evetségessé 
akarják  őket tenni. Erevanban az ú jsá
gok legutóbb «szellemileg rokkant fia
talem berekről* írtak  a mozgalommal 
kapcsolatban. Taskentben a sajtó sze
m ére vetette  a helyi tanácsnak, a párt- 
szervezetnek és az ifjúsági tömegmoz
galomnak, a Komsomolnak, hogy tú l
ságosan liberálisan járnak  el az emlí
te tt vallási közösséggel szemben! Bevett 
szokás, hogy a helyi vallási vezetőket 
«csempészés, erkölcstelenség és más 
bűncselekm ények* elkövetésével gya
núsítanak, k iknek «szemtelen m erész
sége* odáig megy, hogy hiszékeny fia
talokat édesgetnek körükbe. Egy álta
lános sajtóindoklás sikereikre: «A fia
tal em berek még nem elég erősek és 
szilárdak, hogy a vallásos m éreggel 
szemben imm unisak lehessenek*.

Egyes helyi vezetőik báto r em berek
nek bizonyultak. így  például B. Grigorij 
Vascsenko, többször írásban tiltakozott 
a mozgalom üldözése ellen. 1975 ápri
lisában Iván Fedotov helyi vezetőjüket 
három  esztendő kényszerm unkára ítél
ték. Ö egyébként vallásos tevékenysé
ge m iatt nem kevesebb, mint 10 évet 
tö ltö tt már börtönben.

A kaukázusi pünkösdisták elég na
ivan kom olyan vették  a Helsinki-i Kon
ferencia határozatait. Ezért fordultak 
kétségbeesett helyzetükben C arter el
nökhöz. — A hír szerint az elm últ évek 
nagyszám ú zsidó em igrációja a Szov
jetunióból szintén bátorítólag hato tt re
ájuk.

HORY LÁSZLÓ

Az Életünkben megjelent írásokért 
minden tekintetben azok szerzői fele
lősek.

Életünk

Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Ludwig V ecsey  
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. Ludwig V ecsey  
Redaktion und Dmck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28
Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei
Sparkassa dér Administration
St. Gallen.
Bezugspreis jáhrlich: 14.— Sfr.

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


