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Búcsú a fő l e lk és z tő l
Dr. Ádám György pápai prelátustól, 

a nyugatnémetországi magyar katoli
kusok főlelkészétől, a szabadföldi ma
gyar katolikus lelkipásztorok szent
széki delegátusától, a jó embertől, 
a jó paptól, a jó hazafitól, keresztény 
és magyar emigráns közéletünk köz
szeretetben álló, a társemigrációk és a 
befogadó országok egyházi és világi ha
tóságai által is nagyrabecsült vezető 
egyéniségétől, számos magyar és nem
zetközi szervezet és intézmény alapító
jától, elnökétől, elnökségi tagjától, ta
nácsadójától, erkölcsi és anyagi támo
gatójától búcsúzunk ezekkel a sorokkal.

Sok éven át bámulatos türelemmel 
viselt szenvedések sorozata, és egy sú
lyos múlt-őszi operáció után 1978 ja
nuár 18-án adta vissza nemes lelkét a 
Teremtőnek.

Utolsó napjaiban éles fájdalmak kí
nozták, amelyeket a sűrűn adagolt csil
lapítószerek csak részben tudtak eny
híteni. De a nagybeteg végig megőrizte 
sokszor megcsodált lelki nyugalmát és 
imádkozva várta és fogadta a halált.

1977-ben két magas kitüntetést is ka
pott. Az év közepén Goppel miniszter- 
elnök tűzte mellére a bajor érdemrend 
keresztjét, az esztendő végén pedig 
Ratzinger müncheni bíboros-érsek ad
ta át neki a hivatalos okmányt, amellyel 
VI. Pál pápai prelátussá nevezte ki.

Egyiket se kereste, de mindkettőnek 
örült. Még pedig azért, mert remélte, 
hogy a birtokukban eredményesebben 
szolgálhatja magyar hívei, magyar egy
háza és magyar nemzete ügyét.

1937-ben történt pappászentelése óta
40 éven át ennek a három szent ügy
nek a szolgálata volt életének célja és 
hajtómotorja.

Egyre gyakrabban jelentkező beteg
ségei és nehéz hivatalának évről-évre 
súlyosbodó gondjai mély barázdákat 
szántottak komoly férfiarcára. Belsőleg 
sokat szenvedett és tépelődött. De ezt 
kifelé soha nem mutatta és senkivel 
sem éreztette. A hozzáfordulókat min
dig jellegzetes szelíd, az utolsó idők
ben kissé szomorkás mosolyával fogad
ta és az övéinél sokkal kisebb bajok és 
problémáik hosszadalmas előadását is 
jóságos türelemmel és együttérző szere
tettel hallgatta végig.

Akik közelebbről nem ismerték, ne
hezményezték nála, hogy fontos kér
désekben lassan hozott döntést és hogy 
nem lépett fel gyorsan és erélyesen 
olyan munkatársakkal szemben, akik 
munkájukat hanyagul végezték, vagy 
egyéni életük kifogásolható volt.

Akik azonban közel állottak hozzá, 
igazolhatják, hogy lassúságának nem 
kényelemszeretet vagy határozatlanság, 
hanem a vele született lelkiismeretes
sége és emberszeretete volt az oka.

Soha nem döntött elhamarkodottan, 
ilapos megfontolás és hozzáértők taná
rának  a kikérése nélkül.

Ezt jómagam is bizonyíthatom. Gyak

ran hivott fel telefonon, vagy kopogta
tott az ajtómon a kéréssel: „Atya! Er
ről és erről van szó. Mit szólsz hozzá? 
Mit tennél a helyemben?"

Ami pedig a munkatársaihoz való vi
szonyát illeti, ott valóban megvolt az az
— erénynek is beillő — hibája, hogy 
senkit sem Ítélt el mende-mondák alap-

és széleskörű nemzetközi összekötteté
seivel nem támogatott volna. Se szeri, 
se száma azoknak az emigráns honfitár
saknak, akik nemcsak emigráns életük 
kezdeti nehézségeinek az áthidalását, 
hanem állandó és jövedelmező elhelyez
kedésüket is neki köszönhették. Termé
szetesen bántotta, hogy pártfogoltjainak

ján, az illető meghallgatása és hosszabb 
türelmi idő kivárása nélkül. Szó szerint 
vette és követte isteni Mestere példáját, 
akiről a próféta azt jövendölte, hogy: 
„A megroppant nádat nem töri le, a 
pislákoló mécsest nem oltja el."

Hazájához és nemzetéhez olyan sze
retettel ragaszkodott, mint az édesapjá
hoz és édesanyjához. És honfitársait a 
szó szoros értelmében a testvéreinek 
tekintette. Ha örömteli magyar hírt hal
lott, vagy szomorú magyar eseményről 
értesült, annyira meghatódott, hogy 
könny szökött a szemébe és elcsuklott 
a hangja. A szívéhez nagyon közel álló 
kastli gimnázium diákjainak szereplé
sei mindig ünnepnapokat jelentettek a 
számára. Igaz, hogy utolsó életévének 
legfájdalmasabb órái is Kastl-lal, ille
tőleg az ottani magyar iskola elleni al
jas támadásokkal voltak kapcsolato
sak.

Hazafiságát és magyarságát mara
dandó alkotások hosszú sorával bizo
nyította.

Nem volt olyan magyar ügy, keresz
tény vagy hazafias mozgalom, mene
külteket segítő intézmény, társadalmi 
akció vagy jószándéku magánkezdemé
nyezés, amelyet hivatali lehetőségeivel

egyike-másika a nyugati jólétben nem
csak róla, hanem a magyarságáról és a 
kereszténységéről is megfeledkezett. 
Ezek a rossz tapasztalatok azonban se 
az idealizmusát nem törték meg, se a 
további segítőkészségét nem csökken
tették.

Kevésbeszédű és halkszavú ember 
volt. Még szűk baráti körben is ritkán 
eredt meg a nyelve és adott szabad fo
lyást az érzelmeinek. De ha népe és ha
zája sorsáról volt szó, mindig keményen 
kiállott és hangosan követelte: „Ne 
bántsd a magyart!"

(Már halálos beteg volt, amikor meg
írta emlékezetes levelét Carter elnök
höz és Vance külügyminiszterhez, a- 
melyben tiltakozott a Szent Koronának 
kommunista kézre való adása ellen.)

Amikor a halála hírét meghallottam, 
a Néró börtönében sínylődő és élete 
végét közeledni érző Szent Pál apostol 
búcsúlevelének örökszép sorai jutottak 
az eszembe: „A jó harcot megharcoltam, 
a pályát végigfutottam, hitemet meg
tartottam. Készen vár az igazság győ
zelmi koszorúja, amelyet azon a napon 
megad nekem az Ür, az igazságos bíró."

Dr. Ádám György pápai prelátus, a- 
ki egykori hívei, diákjai, kispapjai,

SÍK SÁNDOR:

A XII. stáció
Felkiáltottál: Beteljesedett.
És lehajtottad fejedet.

Igen, Uram, közel a nap,
Talán az óra, talán a pillanat,
Amikor félrebillen a fejem,
Amikor én is beteljesedem.
Mondjam-e úgy, hogy elzörren a húr? 
Vagy hogy a Létnek óceáni tükrén 
Egy lehelletnyi hullám elsimul 
És elkezdődik egy új csepp öröklét?

Akárhogyan, — én beteljesedem:
Eltelt, letelt, betelt az életem.
Szemem nem issza már a zsenge rét,
A  lombok és az alkonyok színét,
Fiilem se hall már rímet, sem mesét, 
Orgonaszót s a fátyolfű neszét,
Nem érintem már lelkes ujjaimmal 
Emberek ujjain át a csodát,
A kik  közt élvén emberré lehettem 
És akikért magamat is szerettem:
Ezentúl, — már csak odaát.

Beteljesedett, — vége van.
A dallamot, ha meghal is, ne bánjad, 
Ha csonka is: elég volt önmagának.
De mivé lett az Ür lehelte zsoltár:
Nem amit zengtél, hanem ami voltál! 
Átvette-é tapogató zenéd 
Az isteni Hangmester ütemétf 
A hangjegyeket olvastad elégszer:
Csak rajtad áll, hogy ennyivel elégszel, 
Vagy addig virrasztasz s imádkozol, 
Amíg odáig felnyújtózkodol,
Hol ujjaiddal kitapinthatod 
A z óriás vezérmotivumot.

Lehajtott fejű Krisztus a kereszten; 
Immár a föld emlőit eleresztem.
A  föld tejével telnem szűk-kevés:
Csak Tebenned a beteljesedés.
Napom hanyatlik. Nagy hegyek mögül 
Árnyak suhognak. Már-már nehezül 
A forró szerszám hűsödő kezemben.
Ó teljes Krisztus, teljesíts meg engem!

(A keresztút versei-böl)

gyónógyermekei megszólításában és 
szívében mindvégig csak a szeretett 
„Ádám atya" maradt, kora ifjúságától 
kezdve igyekezett Istene, egyháza, 
nemzete, hazája, hívei és honfitársai ü- 
gyének „jó harcosa" lenni. Reméljük és 
imádkozunk érte, hogy „az Ür, az igaz
ságos bíró", neki is megadja „az igaz
ság győzelmi koszorúját."

Nagy halottunk emlékét akkor és úgy 
örökítjük meg a legszebben, ha megfo
gadjuk már betegágyon írt újévi cikké
nek a figyelmeztetését és kérését, hogy 
az emigrációban is őrizzük és ápoljuk 
két nagy, egymással összeforrott, alap
vető értékünket: kereszténységünket és 
magyarságunkat.

„Adja Isten, — így hangzik szellemi 
végrendeletének zárómondata — hogy 
méltón képviseljük népünket és ezeket 
az értékeket az idegenben."

Közi Horváth József



t Dr. Ádám György élete és életműve
1912-1978

Még Nagy-Magyarországon született, 
Budapesten 1912. november 24-én. Bu
dán járt elemi iskolába, majd szintén 
Budán végezte középiskoláit a Ferenc 
József Katolikus főgimnáziumban, kö
zel a Dunaparthoz, szemben az Ország- 
házzal. Ez a kép örökre bevésődött em
lékezetébe és állandó kísérője maradt az 
idegenben. Az érettségi után, 1931-ben 
kispapnak jelentkezett az esztergomi fő
egyházmegyébe. A papi pálya felé Jan- 
dik József, a kiváló papcserkész is segí
tette.

Elöljárói Bécsbe küldik teológiára. A 
Pázmáneum növendéke 1937-ig. Nagy 
hatással volt rá a kiváló pap és tudós 
rektora: Lepold kanonok, akiről csak 
hálával és szeretettel tudott beszélni. Itt 
is szentelték pappá 1937 július 4-én.

Első káplán-stációja visszavezet ifjú
sága színhelyére, Budára, a Duna mellé, 
a kedves Szt. Anna plébániára. Nem 
sokáig, mert már 1938 januárjában ke
rül prefektusnak a Pesti Szt. Imre Kol
légiumba a Rektor „Koszter Atya” mel
lé, aki a fiatal káplánt még kispap ko
rából jól ismeri a Hárshegy-i „Quo 
Vadis” tisztképző táborból, amelyen 
Ádám György résztvett.

1945-ben az új magyar hercegprímás, 
Mindszenty József, kiküldi Bécsbe, s a 
súlyos években, még Esztergomból kapja 
a kinevezését németországi magyar fő- 
lelkésznek, München székhellyel. Itt za
varos állapotokat talált a magyar me
nekültek között. Csendesen, de szívósan 
és körültekintően teremt rendet, mindig a 
legégetőbb problémának szentelve tel
jes energiáját. Fölállítja sorjában a né
metországi katolikus magyar menekült 
plébániákat. 1955-ben megindítója a 
németországi katolikus magyarok havi 
lapjának, a Pannónia Sacra-nak, a ké
sőbbi „Életünk” elődjének. Majd 1956 
után a különféle menekült táborokban 
megrekedt magyar ifjúság gyors megse
gítésére gondol. 1958-ban megalapítja a 
Kastl-i Magyar Gimnáziumot interná- 
tussal és fontos anyagi, erkölcsi és pe
dagógiai alapot teremt alája. Ez a gim
názium fogta föl a középiskoláit meg
szakítani kényszerülő 56-os magyar if
júságot és mentette meg az elkallódás- 
tól. Ebben a gimnáziumban azóta több 
mint 600 magyar diák szerzett érvényes 
német állami érettségit és indult el több
nyire akadémikus pályákra szerte a 
nagyvilágba.

Ugyanerre az időre esik a „Paulinum” 
megalapítása Münchenben. Ezt a Vas
függöny mögül menekült főleg közép
európai (magyar, horvát, szlovák, len
gyel, stb.) egyetemi ifjúság elhelyezésére 
szánta, hogy továbbtanulhasson a közel 
fekvő német egyetemen.

1960-ban, amikor Zágon József pre- 
látus magasabb vatikáni beosztásba ke
rült, a Szentszék Dr. Ádám Györgyöt 
nevezi ki az európai katolikus magyar 
menekültek egyházi igazgatójává (di- 
rector nationalis). Megindult a többi 
nyugati és skandináv államban a ma
gyar menekült lelkészségek felállítása.

Professor Stadtmüllerrel ugyancsak 
egyik megalapítója a Magyar Tudomá
nyos Intézetnek (Ungariches Wissen- 
schaftliches Institut) Münchenben. Dr. 
Johannes Maurerrel megalapítója a 
„Haus dér Begegnung” München-nek. 
Azóta is kulturális központja a vasfüg
göny mögötti országok menekültjeinek. 
I tt  találkoznak, itt rendezik ünnepsé
geiket, kulturális előadásaikat. Kezde
ményezője és egyik megalapítója a Né

metországi Magyar Egyesületek Köz
ponti Szövetségének München székhely- 
lyel. Rómában pedig a Szent István 
Háznak.

A Szentszék 1967 november 24-én a 
Pontificia Commissio de Migratorum 
Cura, megbízza az egész világon szét
szórt magyar katolikusok szentszéki kép
viseletével. Hogy szorosabbá tegye a 
központ és a szétszórtan működő ma
gyar lelkészek között a kapcsolatot, 
megindítja a MET-et, a Magyar Egy
házi Tudósítót, tengerentúlra is.

Mindszenty bíboros és Ádám György

Ebben a lázas tevékenységében egé
szen váratlanul érte a hír, hogy Mind
szenty hercegprímás elhagyta a buda
pesti Amerikai Követséget és Bécsen át 
1971-ben Rómába érkezett. Ez a hír új 
szárnyakat adott neki. Most, amikor 
m ár a legjobbak és legoptimistábbak is 
kezdtek belefásulni a számkivetés re
ménytelenségébe, jött a nagy fordulat: 
Mindszenty Ádám György számára új 
hitet és új erőt hozott a magyar lelki
pásztori munkához. H ány terv és ne- 
kiindulás született meg és valósult meg 
a rövid három év alatt: a magyar mene
kült pasztorációs hálózat kiépítése a 
szórványokon és az összes világrészek
ben. A magyar iskolák, hétvégi iskolák 
kiépítése mindenhol, nagyobb emigrá
ciós központban a tengereken túl is.

Kívánsága volt, hogy szülei mellé a 
Bécs-i Zentralfriedhofban temessék el. 
Előtte nagyon nehéz volt Münchentől 
28 éves működési helyétől a búcsúztatás; 
január 23-án este 17-kor a Jó Pásztor 
nővérek gyönyörű új templomában ra
vatalozták fel, oldalt a központba he
lyezett oltártól, ahol minden nap mi
sézett. Ünnepi rekviem keretében bú
csúzott tőle München papsága, német 
jóakarói és a magyar hívek . . .  Különös
képpen a nővérek, akiknek tanácsadó
juk és lelki igazgatójuk volt 28 éven át. 
A rekviemet E. Tewes, a müncheni kör
zet segédpüspöke végezte. O tt volt a 
gyászmisén Cornilják gör. kát. ukrán 
püspök, P. Werenfried van Straaten, 
több prelátus és az összes menekült nem
zet lelkészeinek képviselői.

A világiak között ott voltak a bajor 
kormány és közélet képviselői is.

Tewes s. püspök a Német Püspökkari 
Konferencia nevében búcsúztatta. Felol
vasta Höffner bíboros, a Konferencia 
elnöke, részvéttáviratát és ehhez fűzte 
a halott méltatását.

A menekült magyar papság nevében

Mindszenty akarata ellenére történt föl
mentése az Esztergomi érseki széktől, 
mélyen lesújtotta Ádám magyar főlel
készt is és az egész magyar menekült 
lelkészikarral impozáns egységbe sora
kozott föl a megalázott Mindszenty 
mögé . . .  A szomorú tényből sokat okult 
ő is. A megfontolt, mindig óvatos ma
gyar főlelkész még óvatosabb lett a Ró
ma felől és az otthonról lengedező új 
fuvalatokkal szemben.

A szinte emberfeletti tempó és teher 
amit Dr. Ádám György magára vállalt, 
a szüntelen utón lévő: autón, repülőn és 
vonaton — ő maga jegyezte meg még 
évekkel ezelőtt: „talán tízszernél is több
ször kerültem meg hivatalos és félhiva
talos útjaimon az egyenlítőt” — 
nem maradhatott súlyos következ
mények nélkül: a motor nem bir- 
ta tovább: súlyos szívinfarktust kapott, 
amiből csak nehezen gyógyult, de lát
szólag kigyógyult. . .  És újra versenyre 
kelt az idővel a 83 éves Mindszenty 
példáján buzdulva, versenyt látogatta 
Európaszerte a Magyar Missziókat és 
Plébániákat.

Mint derült égből a villám érte őt a 
hír Mindszenty hercegprímás hirtelen 
haláláról 1975. május 6-án — A felejt
hetetlen Máriacell-i temetés. . .  Még 
ugyanebben az időben párhuzamosan a 
Vaduz-i Mindszenty Alapítvánnyal é- 
letre hívja a Mindszenty Emlékbizott
ságot, a nagy halott emléke és szellemi 
öröksége megőrzésére és ápolására Mün
chen székhellyel.

Nemcsak a magyarság felé tartotta 
Dr. Ádám a kezében az egyesítő szála
kat, hanem a német püspöki kar, a kor
mány és a hatóságok felé is ő volt az 
összekötő személy, akit becsültek és föl- 
tétlen megbiztak benne. Több magas ki
tüntetés érte: 1974-ben megkapta a Szo
ciális Munka aranyérmét. 1977 június 
4-én Goppel bajor miniszterelnök sze
mélyesen adta át neki a Bajor Érdem
rendet (a legmagasabb bajor állami ki
tüntetés). December 20-án Ratzinger 
József müncheni bíboros nyújtotta át 
neki a kinevezést pápai prelátussá.

De ekkor már lábon járó halálos be
teg, aki nem akarja magát megadni. 
Súlyosbitotta állapotát Dr. Fábián Ká-

Dr. Harangozó Ferenc köszönte meg né
met nyelven az egyházi és világi ható
ságoknak azt a nagyrabecsülést és állan
dó segítséget, amiben az Elhunytat és 
rajta keresztiül a magyarságot részesí
tették. A halott nevében pedig köszö
netét mondott a jó nővéreknek, akik 
olyan meleg, szerető otthont nyújtottak 
28 éven át a hontalannak és akik utolsó 
pillanatáig odaadóan ápolták. — A 
nagyszámú magyar gyászolónak pedig 
magyarul mondotta el pár mondatban, 
mit vesztettünk a halottal mi magya
rok. — A Máltai-Lovagrend nevében 
gr. Uchtritz Amadé, a Magyar Protes
tánsok és a Johannita ilovagok nevében 
Fáy Gedeon, a Magyar Egyesületek 
Központi Szövetsége nevében pedig 
Radnóczy Antal búcsúztatta mindany- 
nyiunk halottját, mert összefogó köz
pontja s kiinduló pontja volt annyi ma
gyar kezdeményezésnek és alkotásnak.

A magyar papság 1978 január 25-én 
este 19 órakor búcsúzott szeretett főlel
készétől a Stephansdomban. Csak azok 
nem voltak ott, akik betegség miatt 

(Folytatás a 6. oldalon)

A főlelkész tem etése

roly hirtelen agy szélütése és teljes ki
esése az egyik legfontosabb lelkipászto
ri magyar munkából és a megujult saj
tótámadások szélső baloldali elemek ré
széről, a Kastl-i Magyar Gimnázium lé
te ellen.

A halálos kór, amit talán sejtett, 
de nem vett észre

1977 kora nyarán súlyos epabántal- 
makkal vitték a Feldafing-i Schimmert- 
Klinikára. Epeköveket vettek ki, de ve
lük az epejáratot is és művezetéket tet
tek a helyére. Sokára, de látszólag mégis 
felépült. Az októberi Európai Magyar 
Lelkészi Konferencián mindnyájunk 
megnyugvására résztvehet. — És újra 
dolgozott, utazott és dolgozott. De akik 
közelről látták, ijedten vették észre, ho
gyan esik össze: járása bizonytalan lett 
és kedélye, az ő adomázó, aranyos ke
délye is mintha megtört volna; sokszfcr 
könnyes csuklásba fulladt. Röviddel ka
rácsony előtt még Rómába repült a Szt. 
István-Ház gyűlésére. O tt megijedtek 
beesett arcától és bizonytalanná lett já
rásától. Mikor visszajött, nem engedett: 
lakása és irodája közti közel 20 km-es 
utat a forgalmas városon keresztül saját 
kocsján tette meg . . .

Január 10-én aztán összeesett, szeren
csére a lakásán; 39° lázzal a mentők vit
ték a Feldafing-i klinikára. Környeze
te érezte, hogy kevés a remény, az á- 
polók már tudták, hogy ez a vég . . .

Ekkor szivárgott csak ki orvosokon 
keresztül, hogy a nyári operáció után 
sem volt már remény: epe-rák, ami át
tevődött a vesére és a májra is. Jó volt 
így, legalább nyolc napra rá megvál
totta őt a könyörületes halál. H. F.

A Szentatya távirata
Ádám György már halott volt, ami

kor közölte a táviró:
„A megpróbáltatás órájában a Szent- 

atya lélekben együtt érez Ádám György- 
gyel és könyörgi le számára az Űr Jé
zus Krisztus élő közelségében való hitet. 
A z Űrban való remény és egység jeléül 
Őszentsége külön apostoli áldását küldi”.

Villot Kardinális.
Höffner József bíboros, kölni érsek, 

a Német Püspöki Konferencia Elnöke, 
részvéttávirata:

„Dr. Ádám György prelátus, a német- 
országi és nyugateurópai magyar kato
likusok delegátusának a halála fájdal
mas veszteség úgy a 14 lelkipásztori ke
rülete és az otthoni esztergomi Érsekség 
számára, mint a Német Katolikus Egy
ház számára. A  lelkipásztori élet fölé
pítése és ellátása érdekében nem ismeri 
fáradtságot. A  rábizott vagy saját maga 
által létesített intézményeket nagy kö
rültekintéssel és szaktudással vezette — 
így a Kastl-i Magyar Gimnáziumot is.
— Minden erejét az Egyházért emész
tette föl, ezért megérdemelte mindany- 
nyiunk köszönetét.

Gondoljunk rá imáinkban és szentmi
se áldozatainkban, főleg pedig azzal, 
hogy alkotásait az Ő szellemében vezes
sük tovább. Egész életén át, negyvenévig 
„hirdette az Ür halálát” (1. Kor. 11. 
26). — Most az Ür hívására: „fogadd 
el a halált, hogy én visszanyerhesselekk”
— engedelmeskedett (2. Mák. 7, 29).

Kérem Önöket, adják át a Magyar
Katolikusoknak és lelkészeknek és azok
nak, akik közel álltak hozzá, a Német 
Katolikusok és Püspökök részvétét.”

Köln, 19. 1. 1978.
*

A haldokló utolsó kívánsága:
„Virág és koszorúk helyett, adakoz

zanak a szegény Kastl-i M agyar Gim
náziumnak!"

(Konto-Nr..: PSchA München 1932
00-801, Ungarischer Schulverein Mün
chen.)



Márton Áron
A magányos erdélyi fenyőszál...

Magányoís fenyőszál egy sziklán, s 
y  jelszó: „BÉKESSÉG"! — -ez áll püs- 
k i címerében. Szülőhazája Csíkvár- 
agye címeréből vette  kölcsön. Aka- 
tlanul is szimbóluma egyéniségének 
ig sorsának is. A korai ötvenes évek 
resztény-gyűlölete k iirtott körülötte 
mdent: összes püspöktársai, mindé,gy 
gy görög, vagy latiin szertartásinak, 
onek el a Román Népköztársaság 
>k-GULAG-j aiban.
Élve ©gy sem maradt: megkínozva, 
yomverve, kíméletlenül odataszítva az 
halálnak, fekszenek jórészt jeltelen 
okban . . . Csodálatos módon, mint 
igányos fenyőszál, csak ő maradt él- 
. Hatéves fogsága komor celláit tö- 
tlenül hagyta el, anélkül, hogy vala- 

is engedett volna kétes kompro- 
isszumok csábításának . . .
M árton Áron, Csíkszentdomonkos 
Ékely falu pairasztszülöttje (1896 au- 
sztus 12-én született), egy pillanatig 
na bocsátkozott ,,Bóliállal" alkuba, 
óféta Ö a szó liegigazi'bb értelmében. 
Ltalmas ereje van a szavának a legle- 
tetlenebb időkben; mégpedig két 
ínyba-n: Először is népi síkon: mert 
irtom Áron a magyarságnak azon ősi, 
gyi székely fajtájából szármiazott, a- 
ílynek intelligenciája, rendíthetetlen 
lilásossága éppen olyan jólismert, 
n t az az „anyaikeserves" makacssága,
li-vel nemzeti fönnmaradásáért küz- 
tt. Ahogy azelőtt törökkel és tatárral 
;mben dacolt, úgy kell ma is helyt- 
ania ennek a 'kétmilliós népnek a
3.000 népi némettel együtt a román 
am több mint 60 éves céltudatos el- 
tnánosító törekvésével szemben.
De M árton Áronra, M árton Ágoston 
gy gyermeke közül sorban a barma
ira, még az a roppant teher is ráne- 
zedett, hogy egy 14 milliós ortodox 
negű államban 800.000 hívének a 
ndössze három millió katolikusból is 
iszólója legyen.
Vldkor 1924 július 6-án pappá -szente- 
, már fél tiszti karriert futott be az 
ő világháborúban. Hót év m úlva ez 
izikár, középmagas, szónoki -tehetség- 
[ és világos kifejezőkészséggel meg
lőtt férfi Kolozsvár egyetemi lelké- 
; és már három év múlva elnöke a 
tolikus Népszövetségnek, az egvet- 
t szervezetnek, melyet a román ál- 
i  a miagyar kiissöbségnek még meg- 
jy o t t . . .
víár sokkail előbb, mielőtt m ég a 
u-gati állam- és társadalmi keretekben 
fogalom: dem okrácia megülllepedett 
Ina, találunk Erdélyben olyan dém ot
ikus berendezést -az egyházi és tár- 
lalmi életben, ami -az .akkori világ- 
i egyedülálló: míg Európában m ásré- 
ben  tombolt a vallásháború, addig 
lélyben 1544 és 1575 között nem ké
sőbb mint 22 türelm i rendelet hiiztosí- 
ta a különböző hitfelekezetek szabad 
lásgyak-orlatát. És messze a II. Va- 
áni zsinat előtt, már a 17. sz. óta lé
nek itt a plébánia-hívek által meg
osztott egyházközségi tanácsok, a- 
lyek a püspök három jelöltjéből a 
bánost magük választják meg, Leg- 
>b orgánumuk a „Status Cathoiicus 
tnssilvaniae" — az Erdélyi Katolikus 
tus, amelyben kétharmad részben 
lépből megválasztott világiak ülnek 
csak egyharmad részben papok által 
gválasztott „egyháziak.", 
tárton Áront, a Kát. Népszövetség

Vákár Tibor akvarellje: Csíksomlyó

elnökét, ham ar megismeri az egész or
szág. Mikor elődje, Adolf VorbucheT, 
a harmincas évek végén meghalt, 1938 
december 14-én, ő lesz az utódja. Vég
re olyan püspök, aiki népe saraiból valló. 
Igen, de M árton Áron komor időknek 
néz elébe.

Károly román király, mivel fél a ma
gyarok erőszakos határrevíziójától, 
döntésért a tengelyhatalmakhoz fordul. 
Ezek a II. Bécsi döntéssel Északerdélyt 
M agyarországnak ítélték vissza.

1944-ben Románia átáll a  Szovjethez. 
Példátlan bosszúhadjárat indul meg a 
magyar kisebbség ellen . . .  Egyedül 
Márton Áron falujában fejeznek le 16 
székely parasztot. A borzalmakból még 
a Szovjetnek is sok, ezért a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság főbiztosa azonnali 
hatállyal elrendeli az összes román csa
patok kivonását Északerdélyből. ..

Márton Áron 1946 január 28-án ezt 
írja  egy levélben Gróza miniszterelnök
nek: „A román kormány semmibe veszi 
a Párizsi békeszerződés kisebbségi ha
tározatait, úgyszintén a  Gyulafehérvár-i 
Ígéreteket, -amelyek a népek önrendel
kezési jogát garantálják; azt az alapel
vet, aminek Románia létét köszönheti. 
Ezzel ellentétben olyan áldatlan nem
zetirtó politikát folytat a magyar ki
sebbség ellen politikai, gazdasági és 
kulturális téren, amely gún|yt űz a 
legelemibb jogokból.

Az atheista állam egyidejűleg a  leg- 
élesébb harcot indítja el az Egyház el
len . . .  Az orthodox-ok, élükön Justi-nián 
Pátriárkával, buzgón segítenek ebben. 
Letiltják a katolikus sajtót, fölmondják 
az 1927 május 10-i konkordátumát.

Az 1948 augsztus 4-i hírhedt Kultusz
törvény megszünteti az iskolákban a 
hitoktatást. A kolostorokat és szeminá
riumokat bezárják, a négy llatin katoli
kus püspökségből csak kettő t hagynak 
meg, a gör.-kat. Egyházat pedig egy
szerűen likvidálják . . .  Utolsó 'levelében 
a fiatal püspök Jabann  Sucin ezt írja: 
„Sokan elhagyják a harcmezőt, mert 
megijednek a N agypéntektől.. . Ne ad
játok föl a hitet! Mi Nagypéntekünket 
magunkra vesszük és az Evangéliumot 
tettekkel írjuk". — Ö tettekkel írta meg: 
1953-ban a Vacarest-i börtönben Bu
karestben halt meg, e ragyogó pél
dája a vértanúnak.

Márton Áron Nagypéntekje sem vá
ratott sokáig magára. A Kultúrtörvény 
irányelvei -alapján Státus-tervezetet dol
goz ki alapul az Egyház és Állam kö
zötti tárgyalásokra. Mivel ebben a Ró
mához való feltétlen hűséget hangsú
lyozza, maga ellen haragítja a kommu
nistákat. Tiltakozása a hatóságok eljá
rása ellen görögkatolikus püspöktársai
val szemben, is csak olaj volt a tűzre. 
Ehhez járult még az is, hogy -bérmálási 
körútja 1948 tavaszán valóságos dia
dalmenetté vált: a hegyekről és a  völ
gyekből 100.000 székely hömpölygött 
Csíksomlyó, a híres búcsújáró hely fe
lé, hogy fogadja a püspöki ornátusban 
lóháton érkező főpásztor áldását. Jú 
nius közepén M árton Áront Bukarestbe 
kérik a Kultuszminisztériumba, megbe
szélni a már em lített „tárgyalási-statú
tum” egyes pontjait. Június 21-én taxin 
indul Tövisre, hogy ott fölszálljon a bu
karesti gyorsra. Közvetlenül a helység 
előtt megáíll a sofőr, motorhibát színlel
ve. Egy másik autó tűnik föl, sofőrje 
fölajánlja szolgálatát a püspöknek. 
Gyanútlanul beszáll és ettől a pillanattól 
kezdve eltűnt nyomtalanul.

Másnap a Kultuszminisztérium kép
mutató módon neheztelését fejezi ki a 
püspöki hivatalnak amiatt, hogy a püs
pök nem jelent meg. És a hivatalnok 
„rezignáltan" fűzi hozzá, hogy így a 
tárgyalásokat el kell ha lasz tan i. . .

Hat évig, egészen 1955 januárjáig 
nem tudja senki, hol tartózkodik Már
ton Áron. Csak ekkor tudódott ki, hogy 
Mármarosszigetre, a hírhedt „haláltá
borba" hurcolták, ahol a foglyokat szisz- 
tematikus éhhalálnak dobták oda. Vele 
is ugyanez történik, ha nem viszik el 
váratlanul egy Bukarest melletti bör
tönbe, ‘ahol némileg összeszedte magát. 
Itt szabadonbocsátása feltételéül le 
mondását követelték. M árton Áron el
utasította -azzal, hogy inkább vissza-

Terrorhullám Erdélyben
Tavaly halálra kínzott a  román elhárí

tás két m agyar tanárt Brassóból: Kuti 
Sándort és Szikszai Jenőt. Legutóbb az 
Erdélyi Világszövetség részletesen szá
mol be arról, hogy most Zsuffka Zoltán 
kovásznál fizika-számtan tanárt vonták 
vád alá, hogy a jegyeket magyarul ír
ja be, és hogy lázit a diákok közt, ho-gy 
többségi alapon m agyar nyelvű megye 
visszaállítását követeljék. — Add-i-g 
verték gumibottal míg beismerő vallo
mást tett, de később visszavonta, — 
Vagy -egy tucat más értélmiségit i-s ő- 
rizetbe vettek.

A sepsiszentgyörgyi magyar gimná
zium tanulói a  terror elen úgy akartak

tiltakozni, hogy önkéntességi alapon 
tűzhalálra jelentkeztek, amit csak taná
raik ébersége akadályozott mieg.

Király Károly, a Román Kommunista 
Párt Központi Bizottságának tagja 
nyíllt levélben emelt vádat Ceaucescu- 
hoz a két millió ro-mániai magyar el
nyomása ellen. Kilépett a Pártból és a 
Belgrád-i konferenciáin nyilvánosságra 
hozta a levélét. A német (Frankfurter 
Aligemeine) é? az -amerikai nagy lapok 
is foglalkoznak -ezzel az üggyel.

A világ legrégibb keresztény ép temp
loma Kr. u. 303-ból v-aló és Etsmiadsin 
városkában van Örményország szovjet 
részében.

megy a börtönbe. Arra a  kompr-onúsz- 
szuimra sem tudják rávenni, hogy a jö 
vőben papjait az Állami hatóság előze
tes beleegyezésével nevezze ki.

Alighogy szabadul és visszatért 
Gyulafehérvári rezidenciájába felszó
lítja kevésszámú békepapját, oszlassák 
föl szervezetüket és tartsanak bűnbá
natot. M ert nem becsülte sokra az olyan 
papokat, akikről már 1947-ben egyik be
szédében mondotta: „az evilág urai
nak mindig szolgálatkészen hajlongnak 
. . .  és mint opportunisták az éppen di
vatos áramlatokkal kiegyeznek. Ö itt 
is más meggyőződésen van, mert tud
ja, hogy a sok jellemtelen szélkakas és 
kaméleon közt az emberiség feszülten 
arra kémlel, hol bukkan fel végre az a 
férfi, akit érdemes utánozni."

M árton Áron m agatartása csodát tesz. 
A rá kiszabott háziiőrizetet 1967-ben 
végleg megszüntetik, és hála a  hívek 
és papok megingathatatlan szolidaritá
sának püspökükhöz, Lengyelországon 
kívül sehol sem annyira életerős az 
Egyház mint Erdélyben.

A gyulafehérvári papi szemináriumban, 
amit a Német Püspökkari Konferen
cia és az Ostpriesterhilfe segítségével 
építtet ki, ma 150 papnövendéke van 
(egész M agyarországon nincs 300! 
Szerk.) — A hitoktatáson a  gyermekek 
70—90°/oHa vesz részt (Magyarorszá
gon? — alig 20! Szerk.) És Márton 
Áron csak olyan papokat nevez ki, aki
ket ő maga is akart

Itt a kommunisták rezignáltak! Meg
tanulták becsülni M árton Áront, mert 
másodrangú kérdésekben nagyvonalúan 
engedékeny, sőt előzékeny. „Nála leg
alább tudjuk, hányadán vagyunk" — így 
egy magas pártfunkciónárius Bukarest
ben.

Ellenben! — Ahol a lényegről van 
szó, nincs nála ma sem alku. Messze 
túl a Katolicizmus határain, protestáns 
és ortodox paptestvérei legutolsójáig, 
a becsületességnek és állhatatosságnak 
ez a szívós erdélyi fenyőszálja szimbó
luma lett a Reménynek, Békének és 
Fennmaradásnak.

Hogy is mondta 1944 május 18-án 
Kolozsvárott, -amikor fiatal teológuso
kat szentelt pappá? „Kedves Fiaim! Ta
lán a legrosszabb üldözéseket kell majd 
k iálnotok . Lehet, hogy kigúnyolnak és 
bemocskolnak . . . ,  De sem börtön, sem 
emberi tekintet ne riasszon vissza szent 
hivatásotokkal járó kötelességtek telje
sítésétől. Az igazság védelm éért és a 
felebaráti szeretet szolgálatáért szen
vedni el üldözést nem szégyen, hanem 
dicsőség."

*
Szemelvényünk Schermann Rudolf

most megjelent német nyelvű könyvé
ből való: „Verfolgte Christen" — üldö
zött Keresztények. A könyv 352 sűrűn 
megírt oldalon modern vértanuk ak
táinak a gyűjtem énye úgyszólván az 
egész világról; főleg a „Hallgatás Egy
házából" — -aikik hitükért áldozták fel 
életüket vagy a  szabadságot. Kísérlet 
modern Martyrológium összeállítására, 
ah-ogy maga a szerző írja: „56 férfi és 
nő ragyogó életpéldája -ez a -könyv 
egészen a vértan-uságig, a h itért és a 
keresztény ideálokért. “ Ez a könyv egyik 
oldala: a fényoldal. — A másik az árny
oldal. A szerző maga így jellemzi: „vég
eredményben szomorú könyv,- az em
bertelenség naplója."

Kapható a kiadónál: Styri-a Verlag, 
A-8011 Graz, Schönaugass-e 64, vagy 
D-5000 Köln 51, Pf. 511029. Vagy a 
szerzőnél: Rudolf Schermann, A-2440, 
Reisenber-g 26. — Ára: 220 Schillin-g, kb. 
DM 30.—.



Történelmünk legnagyobb asszonya
275 éve halt meg Zrínyi Ilona Cs a l á di sarok

katolikus Zrínyi Ilonát a végső útra. békességes lélekkel szenvedő fejedelem-
És az ő tol la rótta papírra a rövid, de asszony volt és most leszakasztá a halál
remek jellemzést: „Istenfélő, kegyes, a virágok mezejéről” . — Éppen 275 év-
tisztalelkű, sok boldogtalanságot férfi- vei ezelőtt.
szívvel meggyőző és annyi gyötrelmet Szamosi József

Balázs napi (február 3.) beköszöntő

Már születésekor eljegyezte a történe
lem. Ükunokája a szigetvári hősnek, 
nagybátyja volt a költő-Zrínyi, a „dia
dalmas vezér”, apja a Bécsújhelyen ki
végzett Zrínyi Péter. S a folytatás, az 
élete — hiszen ismerjük — dicsőségből 
s szenvedésből szőtt költemény: a tren- 
csénfürdői fényes menyegző I. Rákóczi 
Ferenccel, Erdély „választott fejedelmé
vel” (az esküvői vigalmak közben szö
vődik a tragikusvégű szövetség a Wes- 
selényiek, Zrínyiek, Nádasdyak, Fran- 
gepánok közt!); Munkács vára hős vé- 
dőjeként látjuk, és védtelenül, minden 
vagyonától megfosztva, kiszolgáltatva 
állni vizsgálóbirái előtt.

Nagyrahivatott férje korán halt 
meg (néhány hónappal fiúk születése 
után), így kerül később a daliás Thö
köly Imre, kurucok új reménye oldalán 
ra. „Semminemű félelem, sem nyomorú
ság engemet Kegyelmedtől el nem re
keszt. Csak Kegyelmed el ne hagyjon, 
én ha gyalog is kész vagyok elmenni, 
valahun hallom Kegyelmedet lenni” — 
e szép, vigasztaló sorokat írta hozzá, a- 
mikor a „kuruc-király” nemrég fölszik
rázott csillaga már alig-alig pislákolt 
Kelet felől, s télvíz idején indult el fér
jéhez a hosszú útra, mely a száműzetés
be vezetett. Munkács várának eleste 
után egy bécsi kolostorban élt internált- 
ságban, elszakítva gyermekeitől is, Ju
liannától és a kis Ferenctől. Amikor pe
dig a törökök fogságába esett Heissler 
császári generálissal kicserélve „szabad 
útat” kapott (1690), azt sem engedték 
meg, hogy gyermekeitől búcsút vegyen. 
Egy levelet írhatott fiának úgy fogai, 
mazva, hogy cenzorai kénytelenek legye
nek átengedni, de a sorok mögött azért 
életre-szóló útravalót adhasson fiának. 
Ez a megrendítő, gyönyörű levél: az 
anyai szeretet s a hitvesi hűség kitárul
kozása, Zrínyi Ilona egész gondolkodá
sát, életfelfogását, erkölcsi-lelki beállí
tottságát tükrözi, vagyis tököletesen hű 
önportré. íme a levél, írásműnek is 
nagyszerű:

Isten áldása legyen rajtad!
Édes fiam, Ferenc!

Meg kell vallanom, hogy eleitől fog
va mind a mai napig az én dolgaimban 
nem az emberi, hanem az isteni gond
viselés és akarat volt a vezetőm. Mikor 
ugyanis nem sejthettem, Isten az ő kü
lönös kegyelméből megkönyörült raj
tam. Férjem uram magához hív en
gem . . .

Rettentő nagy út áll előttem, de azért

Dr. Fábián Károly, .aikit december 14- 
én súlyos agyvérzéssel, eszméletlen ál
lapotban szállítottak a M ünctan-Schwa- 
bingi kórházba, csaiknem kéthetes esz
méletlenségből magához tért, de be
szélni nem tud és jobb oldalára bé
na lett.

A jó „Károly Atyáért" otthon és ide- 
kint sokan imádkoznak. — Azóta már 
teljesen értelme használatán van és 
kezd törve beszélni. Béna jobb lábát is 
már kissé mozdítja. — Állapota még 
mindig nagyon komoly és „imát kér."
— Ha kiesne ő is, nem tudjuk pótolni!

Dr. Mehrle Tamást, domonkosrendi 
atyát, teológiai tanárt a főlelkész elő
terjesztésére a svájci püspöki kar ki
nevezte svájci magyar főlelkésszé. Cí
me: Prof. Dr. Mehrle Tamás O. P, Piacé 
George Python 1. CH-1700 Fribourg, 
Schweiz.

sietve-sietek uramhoz és hűséges férjem
hez. Kötelességem hozza ezt magával. 
Semmi nem esik nekem oly súlyosan, 
mint tőled, legkedvesebb fiamtól elsza
kadnom. Könyörögtem Őfelségének, en
gedje meg, hogy te hozzám jöjj és hogy 
tőled búcsút vehessek. De a sors nagyon 
mostoha hozzám. Nem engedték meg! 
Súlyosan esik az nékem, de az itteni 
végzésnek teljesülni kell mindenben. Mi
koron ide jöttem, téged nővéreddel 
együtt elszakítottak tőlem s én szeren
csétlen, búcsút sem vehettem tőled; de 
anyai áldásomban azért részed volt s ez 
anyai áldásomnak most is osztályosa 
vagy s az is maradsz, mert te nékem

bánatot sohasem okoztál s azért méltán 
várhatod az Isten áldását. Én a jó Is
tenemre bízom magam s a gyermekeim 
szeretetére édesanyjuk iránt, valamint a 
közjogiságra, mely mindig diadalmas
kodni szokott. Isten áldjon meg benne
teket.

Ne búsulj azon édes fiam, hogy javaid 
idegen kézen vannak s hogy pusztán ál
lanak. Újra helyrehozhatod azokat. A  
hadak lerontották váraidat, adja Isten, 
hogy te ismét felépíthesd azokat. Csak 
tanulj szorgalmasan és rajta légy, hogy 
a dicsőség koronáját elnyerjed. Nincs a 
világon szebb és dicsőbb dolog, mint a 
becsületes név és a jó hír. Ez soha meg 
nem hal, hanem örökké él.

A  földi javak elveszhetnek — az nem 
nagy baj —, de aki becsületét elvesz
tette, mindenét elvesztette! Ezért édes 
fiam benned minden gyönyörűségem, 
ne szerezz nékem keserűséget, mint nő
véred, aki miatt oly sokat szenvedtem. 
Istennek és a boldogságos Szűznek aján
lottam őt. Ő legyen édesanyátok és 
gondviselőtök minden bajotokban. Ő 
soha el nem hagy titeket. Becsüld meg 
az embereket, szívesen társalogj az ide
genekkel és így véled is jól bánnak és 
szeretni fognak. A ki másokat megbe
csül, magamagát becsüli. Egyébként a 
hatalmas Istentől anyai áldásommal 
egyetemben minden jót kívánok né
ked. Bárhova vet a sors, maradok min
denütt és mindenkor a te forrón szere
tő anyád

Z r í n y i  I l o n a

Mostanában, febr. 18-án lesz az év
forduló, hogy 1703-ban a messzi Török
országban, Nikomédiában meghalt a ma
gyar történelem legnagyszerűbb asszo
nya. De még eljutott hozzá, úgyszólván 
a halálos ágyán, az örvendetes hír, hogy 
az ő szeretett fia megmenekült bécsúj
helyi fogságából és sikerült lengyel föld
re jutnia. Nem lévén katolikus pap a 
bujdosók között, egy kálvinista pap, 
Thököly hűséges híve és krónikása, Ko
máromi János készítette elő a mélyen

A Balázs-járás szokásának első írásos 
emléke 1650 tájáról való s a szokás kb. 
az első világháborúig még megvolt, 
főleg a Felvidéken s a Dunántúlon. A 
balázsköszöntők azokhoz a házakhoz 
látogattak, ahonnan gyerek járt iskolá
ba. Valamikor a tanító járta tanítvá
nyaival a falut s a kapott ajándék a ta
nítót illette. Némely helyen, pl. a Bala- 
ton-vidéken „beöltözve": egy püspök 
süveggel a fején, egy kapitány csákó
val, fakarddal, a harmadik meg ábécés
könyvvel — és persze tarisznyával az 
ajándékok számára — látogatták a há-

BABITS MIHÁLY:

zakat. Köszöntőket, rigmusokat mond
tak, néhol táncoltak is. Egy mátravidé- 
ki ének az egyházi Balázs-áldásra is 
emlékeztet, minthogy Szent Balázs püs
pök a gyermekek torokfájást-gyógyító 
védőszentje.

Szent Balázs doktorunknak hogy ma 
vagyon napja,
Többször is hogy megérhessük, az 
Úristen adja.
Kérjük ajándékát,
Adja szent áldását,
Távoztassa mindnyájunknak torká
nak fájását.

B a l á z s o l á s
Szépen könyörgök, segíts rajtam, szent Balázs!

Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 

s úgy néztem a gyertyák közül, 
mint két ág közt kinéző ijedt őzike.

Tél közepén, Balázs-napon 
szemem pislogva csüggött az öreg papon, 

aki hozzád imádkozott 
fölémhajolva, ahogy ott térdeltem az 

oltár előtt, kegyes szokás 
szerint s diákul dünnyögve, amit sem én 

s ő se jól értett. De azért 
te meghallgattad és megóvtad gyermeki 

életem a fojtogató 
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák 

lobjaitól, hogy fölnövén 
félszáz évet megérjek, háladatlanul, 

nem is gondolva tereád.
Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is, 

segíts, Sebasta püspöke!
Lásd, így élünk mi, gyermekmódra, balgatag, 

hátra se nézünk, elfutunk 
a zajló úton eleresztve kezetek, 

magasabb szellemek — de ti 
csak mosolyotok, okos felnőttek gyanánt.

Nem sért, ha semmibe veszünk 
S aztán a bajban újra visszaszaladunk 

hozzátok, mint hozzád ma én 
reszkető sz ívvel. . .  Mosolyogj rajtam, Balázs!

ki mini a szepegő kamasz 
térdeplek itt együgyű oltárod kövén — 

mosolyogj rajtam, csak segíts!
Mert orv betegség öldös íme engemet 

és fojtogatja torkomat, 
gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm 

zihál, s mint aki hegyre hág, 
mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel 

kifúlva, akként élek én 
örökös lihegésben. S már az orvosok 

kése fenyeget, rossz nyakam 
fölvágni, melyet hajdan olyan megadón 

hajtottam gyertyáid közé, 
mintha sejtettem volna már . . .  Segíts, Balázs 

Hisz a te szent gégédet is 
kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány 

kivégzett: tudhatod, mi az!
Te ismered a penge élét, vér ízét, 

a megfeszített perceket, 
a szakadt légcső görcseit s a fulladás 

csatáját és rémületét.
Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen, 

okos felnőtt! Te jól tudod, 
mennyi kínt bír az ember, mennyit nem sokall 

még az Isten jósága sem, 
s mit ér az é le t . . .  S talán azt is, hogy nem is 

olyan nagy dolog a halál.



A Szent Korona otthon
1. Vegyes érzelmekkel fogadta az 

>rszág a hírt, hogy a Szent Korona ha
zatért. Akik mélyebb jelentőségét isrne- 
'iik Szent István koronájának, inkább 
ellenezték, hogy atheista és a nemzeti 
íagyományokat megtagadó rendszer ke
zébe adják át. Sokan gondoltak arra is, 
íogy a Szent Koronával együtt bár viss
zatérne az országba a szabad vallás- 
iktatás is.

Sajnos egy nagy része, főleg az ifjú- 
ág általában közömbösen viselkedett; 
i Szent Korona nem lévén nemzeti él- 
nény számára. Hogy is lett volna, hi- 
zen nem ismertették meg vele az isko- 
ában a korona nemzeti jelentőségét.

2. A visszahozatal időpontjáról csak 
sgy nappal előbb értesítették az orszá- 
;ot. Arról, hogy mikor és hogyan kerül
l parlamentbe, nem értesült a nagy 
íyilvánosság. — A' parlamenti átadási 
innepségről gyakorlatban kizárták a 
nagyar népet. A résztvevők összetétele: 
!00 főnyi katonaság, őrség, 300 újság
ró és riporter, a többi hivatalos meg- 
úvott, nem a magyar népet, hanem a 
endszert képviselte itt iis mint min- 
lenhol és minden vonatkozásban. Saj
tos a legtöbbje olyan, akinek a magyar 
núlthoz és főleg a Szent Koronához 
rajmi kevés köze volt a múltban is és 
nőst is.

Az igazi amerikai küldöttség: Cyrus 
/ance és kísérete, nagyon jó benyomást 
ett. Nem állítható ugyanez a magyar- 
.merikásokról.

3. A rendezés jó volt; talán tulságo- 
an is számító. A spontán lelkesedés a 
elevíziók ernyője mögött húzódott meg, 
.hol a valódi magyar fogadhatta köny- 
lyes szemmel a Szent Koronát.

Jellemző, hogy fontos személyek, ion
os közületek vezetői (szakemberek) 
dába mozgattak meg mindent, hogy a 
izent Korona-fogadására belépő jegyet 
Laphassanak. A rendszer ragaszkodott a 
ormaszerinti, pártvonalas képviselet- 
lez. — Hogy pont Apró Antal vette át 
. nagy nemzeti kincset, annak semmi 
árgyi és érzelmi alapja nem volt; egy- 
zerüen azért vette ő át, mert a kineve- 
ett magyar parlamentnek ő a párt ál- 
al kinevezett elnöke.

Okos politikai tapintat volt a párt 
észéről, hogy Kádár János a Szent Ko- 
ona hazatérésével kapcsolatban semmi 
terepet nem vállalt: sehol nem mutat- 
ozott; sem a fogadáson sem az elnöki 
iszvacsorán, sem a sajtóértekezleten.

A magyar történelmet ismerő katoli- 
jus magyarokat kínosan érintette az a 
örülmény, hogy Lékai László bíboros 
rsek, Magyarország prímása, akinek 
sztergomi elődjei Rómából hozták a 
zent Koronát, őrei voltak évszázado- 
on át, koronázták vele a magyar kirá- 
jrokat, csak egy képviselője volt tekin- 
élyét vesztett Egyházának: ellenkező 
Írekkel szemben szóhoz sem jutott a 
ogadásnál.

Carter amerikai elnök ismételten 
angsúlyozta, hogy a Szent Koronát 
em kormány küldi kormánynak, hanem 
ép a népnek, az amerikai nép a ma- 
yar népnek. Hogyan festett ez a gya- 
orlatban az eddigiből is láttuk és a jö- 
ő fogja megmutatni.
4. A Szent Korona hazatérése alkal- 

íából 33 év óta először lengett az Or- 
tágház mindkét oldalán csak két hatai- 
ías piros-fehér-zöld zászló . . .  De csak 
árom napig. Vasárnap már bevonták.
Az egész magyar sajtó kivétel nélkül 

agy figyelmet szentelt a Szent Korona 
azatérésének. Még a kommunista párt- 
íjtó is. Érezhető volt a fojtott tartóz- 
odás mögött is — kínosan kerülték a

Szent Korona nevet, bár Szentistván 
koronájáról is írtak — hogy a korona 
hazatérése olyan esemény Magyarorszá
gon, ami párt és minden egyéb szem
pont fölött áll.

Pethő Tibor a Magyar Nemzet 
számában így ír:

„Felemelő, felejthetetlen pillanatok
nak voltunk tanúi pénteken, január 6- 
án az Országház kupolacsarnokában. A 
magyar korona, Szent István koroná
ja és a koronázási ékszerek . . .  hazatér
tek s most már itt fognak maradni az 
egymást követő magyar nemzedékek 
vigyázó őrizetében . . .  Arra gondoltunk, 
hogy az államalapítás, az ezeréves tör
ténelem beszédes tanúja tekint le ránk 
s a maga szép egyszerűségében mintha 
a letűnt századok el nem halványuió 
üzenetét tolmácsolná a Duna-Tisza tá
jon ma élő, tevékenykedő embereknek 
az ősi üzenetet, hogy a gondos munka, e 
föld, a haza földjének szeretete, s szük
ség esetén az önfeláldozás tartotta és 
tartja meg ezt az országot.

Nem hivalkodó, csillogó ékszer a Ko
rona . . .  Tompa, rőtarany fénye s a ké
pekről oly jólismert nemes formája, 
méltóságot, tekintélyt sugároz; mint a 
mágnes vonja magára a tekintetet, ma- 
gábaszállásra, elgondolkozásra kész
tetve . . .

Most hazatért és elfoglalta helyét a 
Nemzeti Múzeumban. De nem mint mu
zeális tágy,' hanem mint az ezeréves 
magyar állam jelképe, a ma és jövő 
Magyarország építésében szorgalmas 
munkára, szép és okos tettekre, a haza 
hűséges szolgálatára serkentő, népünk 
tiszteletétől és szeretetétől övezett nem
zeti ereklye.”

*
A történelmi esemény rövid krónikája:

1978 január 5-én, csütörtökön, este 
% 10-kor szállt le a kidíszített Feri
hegyi repülőtérre a Szent Koronát szál
lító amerikai külön gép.

Fogadására megjelent a kormány, az 
egyházak és a társadalmi egyesületek 
képviselete. — Mikor a gépből kigördült 
a nehéz páncélládát szállító kocsi, fel
hangzott a Rákóczi induló. — A Szent 
Koronát tartalmazó láda előtt dísz
század tisztelgett, majd külön autón 
szállították az Országház kupolacsar
nokában elkészített díszemelvényre.

Másnap d. e. ugyancsak a Ferihegyi 
repülőtérre érkezett Carter amerikai el
nök személyes követe, Cyrus Vance kül
ügyminiszter, feleségével és kíséretével, 
hogy az elnök nevében a magyar Szent 
Koronát átadja a magyar népnek, mint 
az amerikai nép ajándékát.

Az ünnepélyes átadás az Országház 
kupolacsarnokában történt, 1978 ja
nuár 6-án, pénteken d. u. 4 órakor.

Az ünnepi fényben ragyogó kupola- 
csarnok közepén, trónszerű emelvényen 
foglalt helyet a Szent Korona, az egyik 
oldalán ki volt terítve a gyönyörű ko- 
ronázópalást, a másikon az ország al
mája, a jogar és a kard. — Körülötte a 
díszőrség és négyszögben a kormány, a 
hadsereg, az egyházak és egyéb országos 
képviseletek. Szigorúan csak meghívó
val lehetett belépni az országházba.

Mikor az amerikai küldöttség elfog
lalta a helyét, felhangzott a magyar, 
utána az amerikai himnusz. Aztán Cyrus 
Vance amerikai külügyminiszter beszélt. 
Röviden vázolta azokat a kapcsolato
kat, amik az új amerikai köztársaságot 
a történelem folyamán a magyar néppel 
összefűzték. — Az amerikai független
ségi harcot, Kovács Mihály ezredessel, 
aki Amerika szabadságáért halt hősi 
halált. Majd a 48-as magyar szabadság

harcot, amelynek hősét, Kossuth Lajost 
Amerika népe „tárt karokkal fogadta” . 
Megemlékezett a századelejei magyar ki- 
vándorlási hullámról, amely annyi ér
tékes új polgárt adott Amerikának.

Felolvasta ezután James Carter elnök 
levelét a magyar Népköztársaság elnöki 
tanácsa elnökéhez, Losonczi Pálhoz: 
„A büszkeség őszinte érzésével tölt el, 
hogy visszaadhatom Magyarország né
pének ezt a felbecsülhetetlen értékű kin
cset, amit megóvni a II. világháború 
szörnyű pusztításai óta, az Egyesült Ál
lamok számára megtiszteltetés volt.

Ebben a tettben én a két nép hagyo
mányos barátságának megerősítését lá
tom. — A külügyminiszter beszédét ez
zel fejezte be: „Nekem jutott az a rend
kívüli megtiszteltetés, hogy Carter elnök 
és az amerikai nép nevében . . .  Szent Ist
ván koronáját visszaadjam Magyaror
szág népének.”

Apró Antal válaszolt a beszédre, 
hangsúlyozva, hogy ebben az ünnepi ak
tusban a magyar nép régi vágya telje
sült. „Egyetértek önnel, hogy a Korona 
visszaadása hozzájárul a jobb egyetér
téshez, népeink és kormányaink kap
csolatainak erősítéséhez és megfelel a 
Helsinki Záróokmány szellemének.” — 
Majd kérte a külügyminisztert, adja át 
az elnöknek és az amerikai népnek a 
magyar nép köszönetét.

Majd ezzel fejezte be: „Egész népünk 
nevében e gondolatok jegyében veszem 
át öntől, az Egyesült Amerikai Államok 
elnökének megbízottjától, az Amerikai 
Egyesült Államok népének képviselőitől 
becses nemzeti ereklyénket, első kirá-

A Pápa nagyon adakozó kedvében 
van a magyar püspökök iránt. A hivek 
ugyan szívesebben látnák ezt a kegyes 
jóindulatot velük szemben, mert közis
mert, hogy a kommunista kormány 
sem fukar a békésen szendergő s védel
mére mindig felrezzenő egyházfők iránt.

Ez a pápai jóindulat szokatlanul fel
bátorította az új prímást (de messze 
esett az alma a fájától!) s abba a hie
delembe ringatta, hogy a pápával ren
delhet el szájkosarat külföldi bírálói 
ellen vagy az otthon aktív és független 
lelkipásztorok ellen. De meglepetéssel 
értesülünk, hogy az új prímás sokkal 
nagyobbat is kért a pápától — beiga
zolva, hogy „evésközben jön meg az 
étvágy” . Ezt a nagy valami, óriási ke
gyet egyetlen prímásnak sem jutott e- 
szébe kérni, holott azzal lehetett volna 
megörökiteni nevüket, székesegyházukat 
s mellesleg Rómában feledésnek indult 
hazájukat. Az új prímás hallatlan in
tuícióval mindezt átlátta s megkérte a 
pápát, hogy a Szent Péter-bazilika pad
lóján, ahol a világ leghosszabb templo
mainak a méretei vannak megjelölve, 
oda kerüljön az esztergomi bazilika is.

Mi persze rossz szemmel nézett kül
földi magyarok, el tudtunk volna kép
zelni más, szerényebb kérést is. Például 
egy nemzeti templomot Rómában, ahol 
minden nemzetnek — még a nyúlfar- 
kúaknak is — megvan a maguk temp
loma. Csak mi magyarok vagyunk kény
telenek ténferegni ide-oda, lesve, hol 
fogadnak be bennünket magyar isten- 
tiszteletre.

*
v

Az ENSZ költségvetése már eddig is 
csak csillagászati számokkal volt kife
jezhető s köztudomás szerint több hi
vatalnokkal dolgozott, mint a legtöbb 
középeurópai állam. Az új évre megint

lyunk koronáját és a koronázási éksze
reket.”

A korona hivatalos átadását követően 
Losonczi Pál elnök fogadta az amerikai 
küldöttséget az Országházban, este pe
dig Apró Antal az országgyűlés elnö
ke díszvacsorát adott számukra.

*
Magyar sajtóközlések szerint a Szent 

Korona a Nemzeti Múzeumba kerül.
Otthoni szakértői vélemény szerint ne
héz elképzelni ott az elhelyezését méltó 
helyre. Azt is vitatják, hogy szabad-e a 
Szent Koronát egyszerűen közszemlére 
tenni a profanizálás veszélye nélkül. — 
Méltóbb helynek tartják a várat, amely 
nemzeti központja az országnak. Itt kell 
méltó helyet találni és kiépíteni a ko
ronának, ami nemzeti szentélyünk le
hetne.

Vannak olyan hazai hangok is, mi
szerint bizalmas utasítást kaptak az is
kolák igazgatói, ne vigyék testületileg 
az ifjúságot koronalátogatásra, hogy 
megóvják őket a „romantikus és feu
dális történetszemlélettől.”

A józanok véleménye az, hogy most 
vizsgázik a nemzet a Szent Korona 
tan gyakorlatából: tudja-e megőrizni a 
mai politikai és társadalmi helyzetben is 
a Szent Korona méltóságát és általános 
megbecsülését. — Ettől a vizsgától függ 
aztán annak az eldöntése, hogy kinek 
volt igaza a nagy vitában. Azoknak-e, 
akiik ellenezték a Szent Korona vissza
adását a mai magyar helyzetben, vagy 
azoknak-e, akiknek az volt a vélemé
nyük, hogy a Szent Koronának a mos
tani helyzetben is Magyarországon a 
helye. HF.

„emelt”. Jellemző, hogy a Szovjet már 
rég kibújt bizonyos fizetési kötelezett
sége alól, de most már az USA is meg- 
sokallta s vétót mondott. Szerencsére 
az utolsó percben, mert a vállalkozó 
kedvében megittasult ENSZ már majd
nem arra vetemedett, hogy az álmos
könyvek, szerelmi levelezők, nótásköny- 
vek s a fehér egérke húzta jövendő 
mondást is kisajátítsa.

*
Algír fegyverrel vívta ki független

ségét a francia hódítók ellen, de a nagy 
győzelem után sorra „megemésztette” 
legendás hírű szabadsághőseit s Bou- 
medienne ezredesiben találta meg meg
váltóját.

Fekete burnuszába burkolózva világ- 
történelmi szerepre vágyik, akárcsak a 
kis Kuba a népek tengerében. Az afri
kai kontinens nagy lázítója s begyuj- 
tója Algír lett s megszervezte Marokkó 
és Mauritánia ellen a szaharai szabad
ságharcot. Mikor a spanyolok a Sza
harából kivonultak, összesen 80 ezer 
beduin lézengett homokbuckáin. S most 
mégis Polizár néven több mint 80 ezer 
szaharai harcol a függetlenségért Ma
rokkó és Mauritánia ellen, mert nyil
ván a csecsemők is azonnal felnőttek 
lesznek a Szahara homokjában s tán a 
kecskék is szabadságharcosok!

*
Mind több hír érkezik arról, hogy a 

szovjetben mennyire fellendült a vallás 
iránti érdeklődés. H a a hatóságok meg
nyitnák a zárva tartott templomokat, 
mind megtelne imádkozókkal. Sokat
mondó tünet, hogy míg a keresztény
nek titulált Nyugaton kiürülnek a temp
lomok, addig az istentelenség hazájá
ban benépesednek a templomok. Még 
megérjük, hogy egy szép napon a Szov
jetből érkeznek hozzánk misszionáriu
sok a kereszténység visszaállítására!

NYISZTOR ZOLTÁN:

TOLLHEGGYEL



Szent Jakabfalva 1978 A főlelkész tem etése
Szent Jakabfalván értük meg az Új- 

esztendőt! . . .  Havas, magas hegyek kö
zött, Déltirolban, az Ahmtal völgyében. 
Valahogy úgy volt, hogy olvastam az 
újságban: „Kárpátalja” téli tábor lesz 
Szent Jakabfalván. Aztán hallottam is
merőseimtől, akiknek cserkészkorú gyer
mekeik vannak, hogy tavaly ők is ott 
voltak a karácsonyi szünetben és nagyon 
jól érezték magukat.

összeült hát a családi tanács és el
határoztuk, idén mi is Szent Jakabfal- 
vára megyünk telelni. Gyerekeink cser
készek Mannheimben és így a lelkesedést 
tőlük kaptuk, meg hát a magunk emlé
keiből ápolt régi cserkész emlékekből.

Kíváncsian vágtunk neki az útnak 
Karácsony második napján. Szokásos 
Autobahn, Insbruck-Brenner-Bruneck 
útvonalon . . .  Minden simán ment, au
tónk bírta és hó hiányában, száraz, 
jégmentes volt az ú t . . .  Késő délután 
lett, mire bekanyarodtunk az Ahmtal 
szűk völgyébe . . .  Apró hegyi falvak 
sora szegélyezte ú tunkat. . .  Karácsony 
másnapja, ünneplő falvak . . .  népviselet, 
fúvószene, egymást köszöngető embe
rek mindenfelé. . .  A déltiroli nép val
lásos, istenfélő nép. Ausztriából lesza
kítva, kis tartományként élnek, olasz 
fennhatóság alatt. A nép németül be
szél. Ütünk végül is Szent Jakabfalvá- 
ra vezetett. . .  Apró község, pár száz 
lakossal. . .  A templom után megtalál
tuk a Pension Pöhlt, — a magyar cser
készszülők tanyáját!. . .  Mondhattam 
volna úgyis, főhadiszállást!. . .  Mert 
vagy száz szülővel akadtunk össze az 
első órákban.

Találkoztunk itt szülőkkel London
ból, Párizsból, Stockholmból, Bécsből, 
Schweizből, az Egyesült Államokból, 
Hollandiából, Belgiumból, nem beszél
ve Németországról. Gyermekeinket az
tán tovább vittük, hogy megkeressük 
szállásukat. . .  Az országút szélén, egy 
farakás tetején messziről megláttuk a 
feliratot: Kárpátalja téli tábor — St. 
Jákob. — Persze, feliratra sem volt na
gyon szükség, ha a zaj irányába men
tünk volna . . .  Hatalmas két ház állt 
egymás m ellett. . .  „Hotel Kapellen- 
hof”, díszelget a nagyobbikon. Ide tar
tottunk mi is . . .  Nyüzsgés, rohangá- 
szás, egyesek kofferjüket cipelték s 
majd bele szakadtak, mások síjüket vit
ték a tárolóba. A nagy ház előcsarnoká
ban csak egy embert láttam nyugodtan 
á lln i. . .  kezében névsorok, szobaelhe
lyezési rajzok . . .  kiderült, ez Gyurka- 
bá volt, az európai kerület parancsnoka! 
Megcsodáltam! Mindenki hozzá ment, 
kérdezett és ő csak mosolygott s felelt 
a kérdésekre . . .  Pedig amint megtud
tam több mint kétszázan vannak cser
készeink! . . .  Az egyik ház felirata: 
„Fókák háza”, — itt laktak leánycser
készeink, a másik a „Jegesmedvék” há
za, — itt pedig a fiúk és a kiscserkészek.

Este, már közös vacsoránál a nagye
bédlőben találkozott a társaság. A 
nagy ebédlő már úgy nézett ki mint 
egy cserkésztábor! Középen a téli tábor 
hatalmas jelvénye lógott s a fő falon a 
cserkészet nagy alapítójának, — Baden 
Powellnek hatalmas képe!. . .  A főépü-

A MINDSZENTY — ALAPÍTVÁNY 
Dr. Ádám György halála alkalmából
30.000 DM-t adományozott a Kastli 
Magyar Gimnáziumnak.

*
A SZÉN KORONÁT a Nemzeti Mú

zeum Dísztermében január 31-tól heti 
négy alkalomra közszemlére tették ki: 
kedden, szombaton és vasárnap 10—18- 
óráig, csütörtökön 12—20-ig.

let előtt nagy árbócrudon ott lengett 
már a nagy magyar cserkészzászló, mely
11 napon át hirdette: magyar cserkészek 
táboroznak Szent Jakabfalván . . .

Mi szülők nem nagyon zavarhattuk a 
tábort, — csak kivételes esti progra
mokra lettünk meghíva . . .  de láttuk 
őket naponta síelni a Klausbergen, 
2225 méter magasságban . . .  Busz vitte 
őket a háztól a síliftig s itt remek ok
tatóikkal, csoportonkint indultak síel
ni. A főoktató, egy kis emberke volt, — 
ahogy gyerekeim mondták Rincsibá!. . .  
(Dr. Aurél Arnold a grazi egyetem ma
gyar testnevelési tanára.)

Mikor cserkészeink délután négy ó- 
rára hazaérkeztek a  síelésből, meleg 
tea, sonkás zsemlye várta őket. (Az ebé
det a hegyen kapták, ahová zárt ter
mosz edényekben szállították cserkész- 
vezetők.) — Aztán úszás (mert uszo
da is volt a penzióban), fürdés és öl
tözködés, cserkészruhába. . .  És jött a 
délutáni és esti cserkész-program. Kor
csoportonként, más és más, hol vidám, 
hol komoly, hol tábortűz, hol előadás. . .  
Én két szép estnek lehettem a tanúja: 
„Kárpátalja” est és „Magyar népdal” 
es t . . .

Az egyik „Kárpátaljáról” szó lt. . .  A 
felvidék elnyomott, elszakított magyar
ságáról. Kitűnő előadók, Nagy Alajos, 
Hamvai Hajnal tartották. Szalagokról 
megszólaltak ősi énekek, balladák, aztán 
felcsendült Szodfried Imre tárógatómű- 
vész előadásában a szabadságharc ze
néje . . .  végül Krasznahorka büszke 
vára. A „Magyar népdal est” Hamvai 
Hajnal összefoglalásában a Székelyföld 
énekeiből adott Ízelítőt. . .  Nem kisebb 
művészek mint Konthur Mária és 
Schmidt Károly tolmácsolásában . . . 
Végül, — ott maradtunk nótázni a ma
gunk kedvére, örömére.

Láttam két nagyszerű tábortüzet is. 
Az egyik igazi, jó cserkész tábortűz volt, 
a magyar nép dalaival. Hogy mennyit 
tudnak énekelni, — most tapasztaltam! 
A másik „Nemzetközi tábortűz” volt. 
Minden csoport, előadott annak az or
szágnak dalaiból, — ahonnan jött! . . .  
A vidám osztrák jodlizástól kezdve, a 
francia, spanyol, angol, német, olasz 
nyelvterület dalai csendültek fel cser
készeink ajkán. Külön szám volt az 
argentinoké! Itt tudtam meg, hogy tíz 
argentin magyar cserkész, öt fiú, öt 
leány jött el Buenos Airesből, a téli 
táborba! Életükben a legtöbben most 
láttak először havat!. . .  Forró nyárból 
érkeztek, a hideg télbe . . .  síelni!

Aztán részt vettem a vidám, kedves 
Szilveszteren . . .  Maguk, a fiatal veze
tők írták a mókákat, jeleneteket. . .  Ki
csik, nagyok, mind szerepeltek! . . .  És 
éjfélkor, mikor a Szent Jakabfalvi 
templom harangja megszólalt, — a Ho
tel előtti téren állt háromszáz magyar! 
Imádkozott, emlékezett, — hálát adott 
a Jóistennek! . . .  És kétszáz fáklya 
fényében, felcsendült végül a Magyar 
Himnusz: „Isten áld meg a magyart!”

írhatnánk még a fiatalok nagy „Far
sangi báljáról” . . .  ahol mindenki mas
karában jelent meg . . .  A legnagyobb 
sikert szerintem egy bohóc-jelenet érte 
e l . . .  a „Nix komplett” . . .  amint aztán 
kiderült, a bohóc alakítója, maga Gyur- 
kabá volt! Háromkirályok előestéjén a 
Szent Jakabfalvi templomban búcsúz
tunk a tábortól. Tíz ország fiatalsága, 
cserkészcsaládja búcsúzott egymástól. . .  
Könnyeztek, megölelték egymást. . .  És 
indultak hazafelé . . .  Valaki autónk 
után kiáltotta: aztán viszontlátásra jö
vőre a „Verecke téli táborban” Szent 
Jakabfalván!. . .  D. V.

(Folytatás a 2. oldalról)
nem jöhettek el. Az ünnepi rekviemet 
László István burgenlandi püspök celeb
rálta magyar nyelven, legalább hatvan 
magyar lelkész koncelebrálásával. A 
Kastl-i Magyar Gimnázium énekkara, 
amely München után ide is elkísérte 
nagy alapítóját és fenntartóját, Bárdos 
Lajos rekviemjét énekelte. Az orgoná
nál a régi, felejthetetlen „Éva néni” 
ü l t . . .

A magyar papság nevében Szőke 
János, az Európai Magyar Papi Szená
tus elnöke búcsúztatta. Emlékeztetett 
egy másik fájdalmas magyar rekviemre 
ugyanebben az ősi székesegyházban: 
1975 május 10-ére, amikor Mindszen- 
ty József hercegprímást búcsúztattuk . . .  
Nem tudjuk, hogy ezzel az újabb vesz
teséggel — magunknak sem merjük be
vallani — „nem lettünk-e még tanácsta
lanabbak . . . ” Idézte a halott újévi cik
két az „Életünk”-ből: Utolsó írása . . .
— Búcsú és szellemi végrendelet . . . 
Mintha csak sejtette volna a közeli vé
get: „Üj évet kezdünk. Minden napja 
és minden órája sötét falként mered 
elénk, mely mögé nem láthatunk. Elin
dulunk egy úton, amelynek minden nap
ja és minden órája új a teremtésben, s 
nem tudjuk, hol és mikor végződik ez 
az út számunkra . . . ” — És a végrende
lete: . . .  „Tulajdonképpen két nagy 
alapvető értékünk: kereszénységünk 
és magyarságunk összeforrottsága, mely 
ezer éven keresztül megtartója volt né
pünknek, családoknak és egyéneknek, 
forog veszélyben . . .  Egy népet képvise
lünk, amely ezer éven keresztül. . .  a 
történelem árnyoldalán állt, szenvedett 
és hordozta keresztjét azokért az esz
mékért és értékekért, amelyekért a hon
talanságot és száműzetést vállaltuk. — 
Ebben a szellemben kívánunk áldásos, 
békességes . . .  Üjesztendőt, hogy nyu
godt lelkiismerettel számot adhassunk 
egykor ezekről az értékekről, amelyek 
nincstelenségünkben is gazdaggá tettek 
bennünket: kereszténységünkről és ma
gyarságunkról . . . ”

Az Ür Krisztus jövendölése a hívők 
üldöztetéséről igaznak bizonyult mind 
a mai napig. Tehát ebben korunk sem 
kivétel. Az üldözők és az üldözés okai 
(ürügyek) változnak ugyan, de nem a 
tények. A módszerek meg egyenesen ki
finomultak.

Az alábbi részleteket A. Martin — P. 
Falke könyvéből vettük (Ghristus stirbt 
in Litauen — Krisztus meghal Litvániá
ban), amely P. Pattloch Verlag kiadá
sában jelent meg Aschaffenburgban.

„Az iskolásokat és a már serdülő fia
talságot megpróbálták bekényszeríteni 
ateista szervezetekbe. Ez egyöntetű és 
kemény ellenállást váltott ki. A Skudu- 
tiskis-i gimnáziumban (Moletai tarto
mány) emiatt valóságos erőpróbára ke
rült sor az igazgató és a diákok között. 
Két diáklánynak egész napon át állnia 
kellett, „hogy meggondolja magát” . Til
takozásul húsvétikor az egész osztály el
ment a templomba.

„Ti bigottok” — üvöltötte az igaz
gatónő, — csak tudnám, hogy mi tesz 
benneteket ilyen megátalkodottá?!

„Az erőszak, amivel hatni próbál 
ránk. De csak az idejét vesztegeti, ha 
meg akar győzni bennünket” — jött a 
válasz.

M. Burzinskas, a Telsiai ipariskola 
egyik tanára felszólította tanítványait, 
hogy lépjenek be a Komszomolba, más-

Felejthetetlen volt ez az esti rekviem 
a Stephansdomban! Amikor áldozás 
előtt megtörték az Úr Szent Testét és 
szótlanul osztották szét a szentélyben 
fehérben sugárzó papi sorok között, 
„Éva néni” az orgonán improvizált: 
ősi erdélyi népdalok motívumaiból . . . 
Akinek füle volt a hallásra és magyar 
lelke a befogadásra, azt lelke mélyéig 
megrendítette ez az orgonaszó . . .  Isten 
áldja meg érte!

A temetés. Rázta a kopasz temetői 
fákat és az ősz papi fejeket a kegyet
len, téli, bécsi szél. A Dr. Kari Lueger 
templomból temettük. Koszorúktól, vi
rágoktól megfosztva, árván, mintha di- 
dergett volna az egyszerű fakoporsóban 
Ádám György kihűlt teste a Szentmihály 
lován. Porból lettél és porrá leszel. . .

Gianone Egon Pázmáneum-i rektor 
temette és búcsúztatta. A régi, friss és 
vidám pázmánita Ádám Györgyöt va
rázsolta még egyszer elénk . . .

Könnyeket csalt a szemünkbe a Rat- 
zinger müncheni bíboros képviseletében 
jelenlévő Müller prelátus, a jóbarát, aki 
Ádám Györgyöt a papot mutatta be 
utoljára és „az embert, a jóbarátot, akit 
többé nem lehet elfelejteni. . . ” A Ma
gyar Iskolabizottság nevében Dr. Johan- 
nes Maurer búcsúzott: „Jó barát és pél
dakép” . . .  Annyira meg volt rendülve 
a régi baj társ és hűséges munkatárs, hogy 
nem bírta folytatni. Letántorgott az ol
tárlépcsőn. Legvégén azok búcsúztak tő
le, akik legközelebb álltak a szívéhez: 
a Kastl-i magyar diákok nevében egy 
f iú : . . .  és egy leány: . . .

Jó Ádám Györgyöt nagyon sokan kí
sérték a nyitott sírhoz . . .  Puha, barna 
homok lesz a fekhelye. „Adj, Uram, 
örök nyugodalmat neki . . . ” Imádkoz
tunk azért a testvérünkért is, aki első
nek követi ő t . . .  Nem hallották csak 
közvetlen a sír szélén állók . . .  Az 
utolsó foszlányait is elvitte a jeges bécsi 
szél. — Nehezek voltak számunkra, 
magyar menekült papok számára ezek 
az utolsó napok. És a holnap csupa 
nagy, kínos kérdőjel. H. F.

különben megbuknak a vizsgákon. Ma- 
ryte-t, a legjobb tanuló leányt a 3. osz
tályból külön is félrehívta s addig fe
nyegette, hogy eszméletlenül összesett és 
be kellett szállítani a kórházba.

Egy másik leányt azzal fenyegették, 
hogy nem kap sem elbocsátó oklevelet, 
sem munkát, ha nem lép be a Komszo
molba. A kisleány csendben imádkozott 
magában.

Tanárnője dühösen támadt rá: „H át 
akkor írd le, hogy mért nem akarsz be
lépni” ! A leány gondolkodás nélkül ve
tette papírra a következő sorokat: „A 
szovjet alkotmány minden polgárának 
biztosítja — akár párttag- avagy pár- 
tonkivüli — a jogot a továbbtanulásra 
és munkára. Miért vonja meg tőlem ö n  
és a tantestület azt, amit a törvények 
megadnak?”

Erre megvonták tőle a stipendiumot. 
Három hónapig valósággal éhezett. A 
szomszédok vették gondjaikba, amikor 
megtudták helyzetét. Három hónap 
után tanárai megunták a harcot, vissza
vették az iskolába és békében hagyták.

1974. máj. 27-én Leonas Sileikist, a 
gimnázium hetedikes tanulóját igazga
tói bizottság elé citálták és vallásos meg
győződéséről faggatták. Megkérdezték 
tőle, hogy elolvasta-e az ateista köny
veket?

(Folytatás a 7. oldalon)

Krisztus meghal Litvániában
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Ausztria, Kufstein: 1977 november 
§n húnyt el váratlanul, Fekete Pál 
örgy 66 éves korában, 
lelgium: Liege: „1977-ben szaporod- 
k  21 kis újszülöttel: szaporodott a 
láttok sízáma 11 ifjú párral; ö rö k  
zába költöztek 10-én, Liege-'ből 6, 
íburg 4." Űj halottaink Kovács An-

77 éves, Maasmecheíiem-ből; Sle- 
; Ferenc, Genk-ből. A Liege-iek má- 

23-tól jún. 2-ig szentföldi zarán- 
klatra készülnek. Gratulálunk a szép 
vhiez.
.elkigyakorlatukat március kilenctől 
ig tartják  (csütörtök, péntek, szorn- 
:) és a befejezés 12-én vasárnap lesz. 
ódor Isitván tartja, Hamburgból. 
Németország: Aachen: Halálozás: 
rgitai Ferencné, szül. Csapó Mária, 
spt. 14-én életének 67. évében el- 
nyt. Lakása az 56-os m enekültek első 
hóna voilt! Szép februári értesítőjük - 
1 vesszük Ravasz László püspök 
gyszerű szavait:
„Nyelvünk nagyobb kincsünk mint 
Idünk, mert régibb és akkor is él, a- 
Ikor már a föld nem a miénk.” 
Hamburg: Neim mindennapi ezüstla- 
dalom! — Horváth László és kedves 
je H. Rozália karácsonykor ünnepel- 
c meg a templomban, u tána a lakásu- 
n. A 40 főnyi „násznép" közt o tt volt 
orvát László 6 férfi testvére közül 

További boldog családi életet!
Köln: Halálozás: Hajdú Margit, +
-. Jakó Károly ny. ref. lelkész özve- 
e 1977 dec. 30-án 73 éves korában, 
m noverben elhunyt. - Homai György 
aunsehweig-i lakos 48 éves korában,

„ISTEN MEGHAL LITVÁNIÁBAN" 
(Folytatás)

„Igen, mind a hatot!”
„És mi a véleményed róluk?”
„Az, hogy tévednek, irányzatosak és 

ugalmakat terjesztenek!”
„Megtagadod a hitedet?”
„Én hívő vagyok és az is maradok!” 
Erre behivatták Leonas apját és kö- 

ilték vele, a „babonás hit” elzárja fia 
ől a továbbtanulás lehetőségét az egye- 
:men.
Sileikis csak a vállát vonogatta. „Néz

őnek csak körül a környezetükben” — 
londta a tanároknak — „s akkor meg- 
itják, hogy ott mi megy végbe. A 
atalok, akiket megfosztottak hitüktől, 
lost részegeskednek, káromkodnak és 
íjtalankodnak. Ez az eredménye az 
Snök ateizmusának!. . .  De a víz csak 
ullákat sodor magával. Hogy az árral 
Lembe tudjon szállni az ember, ahhoz 
lőnek kell lennie!”

*
„Sofőr még mindig lelhet belőle!” — 

íondta egy otthoni magyar orvos, — a 
akonság rosszaló sopánkodására, — 
mikor az egyik még megmaradt kato- 
.kus gimnáziumba Íratta be a fiát. A 
it mindenkor kockázatot jelent, a mai 
ilágban pedig sokszor választást a kar- 
ier és az emberhez méltó élet között. 
Myan élet között, amely kibír minden 
legterhelést, minden válságot, éppen 
nert az istenhitre épült és épít.

Az ateista kommunizmus nehéz vá- 
asztás elé állítja a szülőket és gyere
k e t .  A litván apa válasza már ezért 
s mindenkinek szól:

„A szennyes ár csak a hullákat so- 
lorja magával. Az élők szembe mer
lek szállni vele!”

Meggyes András

decemberben hunyt el. — Fazekas 
László 57 éves korában Duisburgban 
hunyt el és Kölnben tem ették ja 
nuár 5-én.

München: Hétvégi hitoktatás indult 
meg febr. 4-én Münchenben. A gyer
m ekeket isikolia-busz gyűjti össze és 
délután a szülők viszik haza. Még nem 
forrott ki a gyakorlat, hogy egész na
pos lesz-e a kurzus, vagy félnapos. A 
gyermekek a főlelkészségen is étkez
nek. A cél, előkészíteni az iskoláskor
ban lévő gyerekeket a szentmise-hall- 
gatásra, imdáságokra és a szentségek 
vétele távolabbi előkészítéséhez. A 
napot mindig szentmise fejezi be, amin 
a gyerekek és a szülők is ha ráérnek, 
közösen vesznek részit. — Jelentkezni 
lehet a főlelkészségen.

Olaszország: Születések: Malvi Mário 
és Ungvári M ariánnáéknak, Bologná
ban okt. 15-én kislányuk született: 
Debora. - Mosconi és Kroszics Kriszti
na Olimpiáék második gyermekét: 
Giancarlót január 11-én keresztelték 
San Donato Milaneseben. — Heltai Ist
ván és M atarasso Concettaéknak Ró
mában, január 5-én kisfiúk született: 
Luca. -— Ö a szintén Rómában élő Hel
tai Kálmán 17. unokája! Szívből gra
tulálunk!

Halálozás: Lehel Eugenio, január 5-én, 
83 éves korában Rómában elhúnyt. 
Gyászolja özvegye contessa Bianchi di 
Roascio Carla. — özv . Tóth Lajosné, 
január 14-én, 86 éves korában hunyt el 
Rómában. Gyászolja két gyermekével, 
leánya, özv. Cirasa Francesconé, — 
Nyugodjanak békében!

Gondolat az "ÜZENET"-bői: „Későn 
tanultam meg, hogy csak ott van öröm 
a földön, ahol az ember reggeltől estig 
csendben és hűségesen dolgozik h iva
tásában, Isten van a szeme előtt és az 
élet minden rendetlenségét kerüli''. 
(J. H. Pestalozzi)

t  HARANGOZÓ JÁNOS
Élete 86. évében halt meg Szombathe

lyen, 1978. január 10-én az Űrnak ez 
a nagyon hűséges szolgája, a magyar 
szalézi rend utolsó spirituálisa.

A papi hivatásokban gazdag vasme
gyei Szentpéterlán született. Igazi sza
lézi hivatás: Don Bosco igézte meg az 
isteni kegyelem hívásán kivül 1910-ben 
a már szántó-vető paraszt-legényt. Tu- 
rinban végezte felsőbb iskoláit, Don 
Bosco közvetlen kortársai vezetése 
mellett. Az első világháború alatt in
ternálták az olaszok a forró Szardinia 
szigetére, ahol magyar foglyokat is á- 
polhatott. A háború után tanulmányait 
Turinban fejezte be, ott is szentelték 
pappá 1923-ban. Rendje Róma külvá
rosaiban veti be: mint káplán majd 
mint plébános szelídíti, fékezi a csinta
lan, de kedves talián gyerekeket.

Magyar rendtársai és szíve hozzák 
vissza Magyarországra. Esztergomtábor 
igazgatója lesz, Apor Vilmos későbbi 
püspök támogatásával megalapozza a 
gyulai szalézi intézetet, majd a rend 
Mezőnyárád-i noviciátusának a magisz
tere egészen a rend feloszlatásáig. — 
Aztán vándor-misszionáriusként pász
torát ott ahol lehet, míg Pannonhalmára 
internálják. A 70-es években megbete
gedik és népes rokonsága szinte erő
szakkal hozza haza Szentpéterfára, ahol 
a 80 éves szalézi atya „káplánkodik". A 
betegek és gyerekek szeretett aposto
la. 86 éves korában hunyt el: 1978, ja
nuár 10-én. Az egész környék gyászolja.

A KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUM 
tánc-, ének és zenekara BASELBAN 
március hó 17-én (pénteken) este 8 ó- 
rakor a Kaszinó nagytermében (Bar- 
füsserplatz);

ZÜRICHBEN március hó 18-án (szom
baton) délután 3 órakor a Hotel Inter- 
nationalban fog szerepelni 110 növen
dékkel.

A rendezőség ez úton is szeretettel 
hív minden magyart és svájci ismerő
seiket úgy Baselban, mint Zürichben az 
előadásra.

A tiszta ^bevételt a szegény sorsú 
gyermekek taníttatására fordítjuk. Ba
sel és Zürich magyarsága a legszebb 
példáját adja a magyar nagylelkűség
nek!

Svájc, St. Gallen: Halálozás: —
Dr. Clementina Kern, v. Ladány,
meghalt Alpnaűh-Dóriban, 1977 dec. 
26-án, 86 éves korában. Ugyanott tem et
ték dec. 29-én. Az elhunyt Dr. Kern 
Aurél, volt min. tanácsos özvegye, 
volt irodalom szakos tanárnő egyik fő
iskolánkon. 18-évig élt özvegyen, ma
gányosan, de nem elhagyottan. Emlé
két ápoljuk.

Húsvéti lelkigyakorlatok: M ilanóban 
P. Fábry Antal tart március 3-án és 4-én 
lelkigyakorlatos konferenciákat a  je 
zsuiták rendházában: d. u. 6.30-kor, P. 
San Fedele 4. sz. alatt.

Rómában, a szokott kápolnánkban, 
március 21—22—23—án 18.30-kor P. 
Salamon László kapuciruus atya tart 
lelkigyakorlatot.

MAGYAR LELKIGYAKORLAT 
NŐVÉREK RÉSZÉRE

öröm m el közlöm, hogy egyéves kie
sés után az idén ismét lesz magyar lel
kigyakorlat nővérek részére a  Szent 
M argit-Qtthonban Linzben.

Meghívok minden magyar kedves- 
nővért, hogy minél többen vegyünk 
részt ez idei „megyitó" lelkigyakorla
ton. A jelentkezés arányában két kur
zust tervezünk, hogy az egyes házak
ból, ahol több magyar nővér van, fel
váltva tudjanak a nővérek jönni. (Ép
pen ezért fontos lenne, hoigy minél előbb 
beérkezzenek a  jelentkezések.) A már 
két házunkban kényelmes szobát tu
dunk biztosítani.

A lelkigyakorlat vezetője:
P. Benkő Antal S. J. Klagenfurtból
A lelkigyakorlat ideje:
1. Kurzus: 1978 augusztus 5—12-ig;
2. Kurzus: 1978 augusztus 19—26-ig.
M indkét kurzus h a t n a p o s ;  a

megadott nap este kezdődik, és a he
tedik nap reggelén a szentmisével fe
jeződik be.

A lelkigyakorlat helye: az Isteni Meg
váltóról nevezett magyar nővérek köz
ponti háza, a linzi Szent Margit-Otthon.

Érdeklődni ill. jelentkezni lehet:
Sr. M. Lucia Hegyi, Provincoberin, 

St. Margit-Heim; Senefelderstr. 6. A-4020 
Linz/D., österreich, Tel.: 0732/43 461.

A MOSTANI SZÁMBÓL több példányt 
küldünk a lelkészeknek, megboldogult 
főlelkészünkre való tekintettel és mutat
vány-példánynak. — A márciusi számhoz 
sürgősen kérünk adatokat!

Mákos és diósbeigli állandóan kapható 
fél kg vagy kg-os rudakban, München 
legrégibb cukrászdájában; fél kg mákps 
8.— DM, fél kg diós 10.— DM Postán 
is szállítunk, portóköltség belföldre 
3 kg-ig 3.5Ö DM.
CAFÉE FINSTERWALD, Tel. 089/55 51 74

München 2. Schwanthalerstr. 35.
M á z s á r  L á s z l ó

M fc u  H 1 v
A zürichi római katolikus Szent Ist

ván M agyar Misszió legközelebbi plé
bániai nagygyűlését 1978 év március 
hó 10-én este 19 óra 30 perces kezdet
tel tartja  meg. A Lelkészi Tanács (Sta
tus) a nagygyűlésre az Egyházközség 
területén lakó római katolikus magyar 
híveket 'tisztelettel meghívja.

A nagygyűlés helye:
Bahnhof-Restaurant 1. emeleti 9-10-es 

számú különterme;
Züriich Bauptbahnhof,
T é m a :
Beszámoló az Egyházközség múltévi 

munkájáról.
A lelkészi Tanács felkéri mindazokat 

a  híveket, akiknek valam ilyen indítvá
nya volna, hogy azt legkésőbb 1978 
február hó 23-ig írásban a Lelkészi Ta
nácsok címére (Schrennengasse 26, 3003 
Zürich) beterjeszteni szíveskedjenek.

Az Egyházközségi Tanács nevében: 
Golarits István 

jegyző 
Pállinger Ernő 

elnök

A KATOLIKUS SZEMLE a külföldön élő 
magyar értelmiség keresztény világné
zeti és kulturális fóruma. A negyedéven
ként megjelenő folyóirat tanulmányaiban 
jeles magyar írók, szakemberek, teoló
gusok foglalkoznak az időszerű szellemi 
és társadalmi folyamatokkal, nyomon kö
vetik a változásokat az egyházban és a 
hazai egyház életét. „Szemle-rovatában 
reagál az időszerű eseményekre, „Esz
mék és Művek“ címen a külföldön és 
Magyarországon megjelent fontosabb 
irodalmi és hittudományi művekre hívja 
fel olvasói figyelmét.

A KATOLIKUS SZEMLE megrendelhető 
a Német Szövetségi Köztársaságban: 
KMEM-Sekretariat, Oberföhringerstr. 40. 
8000 München 81, más országból a Via 
Conciliazione 44. 1-00193 Róma, vagy a 
folyóirat hátlapján jelzett helyi terjesztő 
címén. Előfizetési díja 30.— DM, vagy 
ennek megfelelő összeg más valutában. 
Felülfizetést vagy támogatást szívesen 
fogad a kiadóhivatal.

KÉT SZÍV SZOLGÁLAT
Az Úr és a Szűzanya üzeneteit és az 

általuk adott kegyelmi eszközöket ter
jesztjük.

önkéntes szívességmunkával, haszon 
nélkül dolgozunk. Segítjük a helyi egy
házakat és a világ szegényeit.

ö t  világrészben működünk. Szeretet
tel hívunk mindenkit, férfiakat, nőket, 
ifjakat, öregeket ebbe a szent világmisz- 
szióba, amit minden kötelezettség vál
lalása nélkül nagyon könnyen teljesíthet 
még a kis elem-ista gyerek is, ha egy 
kis Isten iránti szeretet és jóravaló 
készség van a szívében. Az Űr minden
kitől várja a Legszentebb Két Szív tisz
teletének gyakorlatát és terjesztését: 
„Szívembe írom és onnan soha ki nem 
törlőm azok nevét, akik ezt az ájtatos- 
ságot terjesztik.” (Jézus Szíve Ígéretei
ből.)

Címünk: Két Szív Szolgálat, Post- 
boks 9. DK-2670 Greve Strand, DAN- 
MARK.

Pesti humor: a magyar Szent Korona 
visszatérése alkalmával a bécsi TV ri
porter sok mindenkit meginterjúvolt. Töb
bek közt egy hírneves pesti humoristát 
is: — Mit szó! a Szent Korona visszaté
réséhez? -  Én nem értek sokat hozzá, 
csak azt tudom, hogy amikor a Szent 
Korona itthon volt, mindig szabadok 
voltunk.
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„Álomnak is szép lenne” . Ally Mc. 

Leód a skót labdarúgó válogatott kapi
tánya, ritkán szokott nyilatkozni (mégis 
csak skót). Annál inkább feltűnő volt a 
nyilatkozata az argentin helyszíni 
szemle után idehaza a sajtóértekezleten. 
Az esélyeket latolgatva meglepő ered
ményre jutott! „Az argentinok egyénies- 
kednek; a braziloknak még nincs csa
patuk; a németek nem tudják pótolni 
Müllert és Beckenbauert; a hollandok 
túlságosan önteltek ahhoz, hogy igazi 
sikert arassanak; az olaszok szeszélye
sek! Amikor a döntő várható párosítá
sáról kérdeztek, általános meglepetésre 
kijelentette: „magyar—skót döntőt vá
rok!” Majd így indokolt: „Mi skótok 
minden idők legjobb csapatával utazunk 
erre a világbajnokságra és 1974-ben is 
veretlenül jöttünk haza! A magyarok 
pedig egyre jobban megközelítik régi 
nagy csapatuk játékát. Láttam néhány 
mérkőzésük filmjét, állítom, bárkit le
győzhetnek. S miért ne játszanak egy
más ellen döntőt?” Barótiék és velük 
együtt a magyar futball-világ boldogan 
venné ezt a jóslatot valóságnak. Majd 
június 25-én meglátjuk . . . !

A 16-os csoport kapitányai is „jósol
tak” . A 16 közül: 8 kapitány a némete
ket teszi az első helyre. Baróti és Helmut 
Schön a németek kapitánya a brazilokat. 
Mc. Leód a magyarokat (mi szívesen 
jóváhagyjuk a skót kapitány jóslatát).

A Nyugat-Német Mönchengladbach 
csapatában játszó rokonszenves kis dán 
Allan Simonson lett az elmúlt év 
„aranylabdás” játékosa. A legnagyobb 
futball-hetilap a Francé Football több 
európai ország szakértőiből álló zsűrije 
már a 22. alkalommal dönti el, hogy 
ki volt az „év-játékosa” . A második 
helyre az angol Kevin Keegan került. 
A fradiban játszó Nyilasi Tibor a 7-8. 
helyre került a holland Reesenbrink 
társaságában. Aranylabdás volt a ma
gyar Albert Flóri 1967-ben.

„Nem esik messze az alma a fájától” . 
Odahaza az év sportolója Gerevich 
Pál kardvívó világbajnok lett. Hosszú 
idő után visszahódította a magyar kard 
becsületét” . Jó iskolában jár: apja Ge
revich Aladár többszörös világ- és olim
piai bajnok a tanítója. A nőknél Amb
rus Mariann evezős európabajnöknő lett.

A Ferencváros népes táborát a focis
tái még nem nagyon örvendeztetik. He
lyette a vízilabdázóik okoztak nagy 
örömöt. Elenyerték az értékes „szuper
kupát” . Legyőzték Jugoszláviában az 
Európabajnok Nápoly csapatát 6:4-re. 
Jó lenne, ha a focisták is végrehajtanák 
ezt a „bravúrt” .

Megnyílt Münchenben Rumfordstr. 5.
Kosmetik Institut für Damen 

ÁGNES FISCH
Bőr-diagnózis, arc-, és testápolás, make- 
up-szőrtelenítés fájdalom mentes mo
dern módszerrel - szemöldök és tartós 
szempilila - besugárzás, kvarc, infravö
rös - aimpula kezelés korosabbaknál. 
Rendelés: hétfőtől péntekig bezárólag, 
10— 13 óráig és 14—17-ig. Tel. 26 35 41.

Magyar-német és német-magyar for
dításokat olcsón és gyorsan elvégez, 
magyar nyelvű okiratokról hitelesített 
másolatokait készít és más nyelvű oki
ratok fordítását korrektem elintézi.

W. Divy hiteles fordító és tolmács, 
D-Friedrichshafen, Linderstr. 50. — 
Telefon: 07541/7 1 39 1.
Rupp László hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról ném etre 
és németről magyarra. D-8000 München
1. Postfach 162. Tel.: (089) 300 2162.

M A G Y A R  S Z E M M E L

AZ ESZTERGOMI főegyházmegyé
nek 1977-ben 24 papja húnyt el, 5 
nyugdíjba lépett, 4 elhagyta a papi szol
gálatot. Négy új papot szenteltek.

SZLOVÁKIA végre önálló egyház
tartomány lett Trencsény székhellyel, de 
püspöke nincs. Nem emelték érsekíé- 
gi rangra. Adminisztrátora I. Gábris. 
Szlovákiában püspöke csak Rozsnyónak: 
J. Pásztor Érsekújvárnak van. A többi 
püspökség betöltetlen.

A SZÁNTÓD-I ÚTELÁGAZÁS
NÁL, Budapest, Nagykaknizsa és a 
Szántódi Rév felé, a 30-as években az 
autósok Szt. Kristóf szobrot állítottak, 
vállán a gyermek Jézussal. „Ismeretlen 
tettesek” a szobrot a háború után le
rombolták, de gondos kezek a roncso
kat elrejtették és karácsonyra a régi 
művészi szépségben visszaállították.

HÍREK A VILÁGBÓL: A német

METROPOLITAN VERLAG 
ajánlata az új könyv megjelenésekről s 
a legnagyobb sikert elért könyvekről:

DM - sFrs
Faiudy György: Villon 10.— 
Jókai: A jövő század regénye,

I-III. kö'tet 35.—
Biblia (Ó és Űj szövetség) 45.—
Nyirő József: Kopjafák 15.—
Nyirő József: Uz Bence 17.—
Nyirő József: A zöld csillag 28.—
Nyirő József: Havasok könyve 20.—
M árai Sándor: Föld . . .  föld 30.— 
M árai Sándor: Rómában történt

valami 30.— 
Márai Sándor: San Gennaro vére 25.— 
M árai Sándor: Erősítő 20.— 
M árai Sándor: Napló: 1958-1967 30.— 
Márai Sándor: Napló 1968-1975 32.— 
Mindszenty: Emlékirataim 46.— 
Horthy: Emlékirataim 37.— 
vitéz nagybányai Horthy Istán 
élete 28.— 
Szitnyai Zoltán: A Sátán követe 13.— 
Auer Pál: Elkerülhető-e a 3. világ

háború 15.— 
Gállikus (Mikes Imre) Reflektor 25.— 
W ass AlbeTt: Tavak könyve

(kilenc mese) 6.— 
Wass Albert: Ember az országút

szélén 7.—
Komáromi János: Zágon felé 9.— 
Dr. Silló György: Ki ölte meg

Semmelweist? fényezett karton 19.—■ 
m űanyagkötés 24.— 

M aeterlinck: A méhek élete 15.— 
Baráth Tibor: M agyar népek ős

története I-III. 96.—
A felsorolt könyvek megrendelhetők: 

METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor (Schweiz) 

Teichweg 16. CH-4142 Münchenstein

HAZAI HENTESÁRU
1 kg paprikás kolbász grillsütésre

vákuumcsomagolásban DM 16.—
1 kg paprikás szárazkolbász 15 — 
1 kg paprikás frissen füstölt

kolbász 13.—
1 kg riiizses véreshurka 8.80
1 kg m ájashurka 8.80
1 kg vastag húsos szalonna 9.60
1 kg paprikás tokaszalionna 8.80
1 kg disznósajt 10.60
1 kg füstölt sonka !8.—
1 kg füstölt sertésborda 8 80
1 kg füs.tölt csülök 8.80
1 kg friss tepertő 12.—
Utánvéttel és csak belföldre szállítunk;
5 kg-on felüli rendeléseknél portómen- 
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

„Misereor” aikciója a világ nyomorának 
az enyhítésére, 20 év alatt két milliárd 
DM hozott össze nyugatnémet katoliku
sok gyűjtéséből. — Az idei első nagy- 
bőjci gyűjtés a világ lepra-nyomorúsá- 
gának az enyhítésére megy, akiknek a 
száma még mindig 15—20 millió között 
mozog.

HOGY VÁLTOZNAK VOLT KE
LETNÉMETORSZÁGBAN a nemzeti
ségi viszonyok: a Pomerániai Köslin 
városka (A Keleti tengertől 12 km-re) 
temploma 1266-ból való, gót templom. 
1535-ben protestáns lett. Ekkor a szob
rokat és képeket eltávolították és a 
padlásra vitték. Űj színes ablakokat ka
pott a templom, Luther Márton és 
Mellanchton képével. — A németek el
menekülése és kitelepülése következté
ben a városka lengyel lett. 1972-ben 
püspöki székhely. A lengyel püspök 
visszahozatta a régi szobrokat, de ben
ne hagyta Luther és Mellanchton képét is.

„TETENY" ungarische Spezialitaten 
INH.: O. BAYER

Kreittmayrstr. 26. - D-8000 München 2. 
Telefon: (089) 19 63 93

DM
Badacsonyi Kéknyelű 6.20
Badacsonyi Szürkebarát 6.20
DomoszJói M uskotály 6.20
Domoszlói Tramini 6.50
Debrői Hárslevelű 5.75
Soproni Kékfrankos 6.—
Villányi Burgundi C.20
Hajósi Kabem et 6.20
Tokaji Aszú 4 putt. 12.80
Beverage Bitters L. (Unikum) 23.—
Beverage Bitters x/ i  (Unikum) 12.—
Alföldi Olaszrizling L. 4.80
Alföldi Kékfrankos L. 4.80
Kecskeméti Baradkpálinka 43 °/o 23.80
Barackpálinka (hasas ü.) 43 % 20.50
Szilvórium 45 °/o 18.50
M agyar szalámi kg. 21.—
Csabai kolbász kg. 18—
Gyulai kolbász kg. 17—
Süli debreceni kg. 12—
Süli kolbász kg. 14—
Tarhonya (kalocsai) % kg. 4 toj. 2.50
NagykO'ckatészta 8 toj. /  kg. 2.95
Lebbencs 8 toj. l/ i  kg. 2.95
Cérnatészta 6 toj. 100 gr. —.65
Kiskockatészta 6 toj. 100 gr. —.65

Könyvújdonságainkat rendelje meg
új címünkön

M U S I C A  H U N G A R I C A
RÜMANNSTR. 4.

8 München 40. - Tel.: (089) 30 50 43
DM

Szabó Dezső: Az elsodort falu I II 54—
bőrkötés, gyönyörűszép kiadás

Padányi: Dentumagyaria bőrk. 34—
Padányi: A nagy tragédia I. 24—
Padányi: A nagy tragédia II. 30—
Mitchell: Elfujta a  széli I-II. 27—
Most érkezett meg, azonnal szállítható
C. Kenneth: Szerelemről szó sem

volt 30—
C. Kenneth: Forgó táncparkett 30—
W ass Albert: Emlber az országút
szélén, új bővített kiadás, vászo-

kötés 25 —
Végh: M iért beteg a  magyar fut

ball 12—
Harsányi: M agyar Rapszódia

815 old. 38—
Horthy M.: Emlékirataim 34—
Reményik Sándor (Végvári)

versei 25—
A világon m egjelent minden jelentős

könyv- és hanglemez raktáron!
KRESZ autókönyv 12.—
A személygépkocsi vizsga kérdései 15.— 

Kérje díjtalan könyv és hanglemez 
katalógusainkat!

É L E T Ü N K
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
8000 München 81, Oberföhringer
str. 40. Tel.: (089) 98 26 37.

Felelős Kiadó: 
a Magyar Kát. Főlelkészség. 

Felelős szerkesztő:
Dr. Harangozó Ferenc.

*
Redaktion und Herausgeber: die 
Ungarische Oberseelsorge,
8000 München 81, Oberföhringer
str. 40. Tel.: 089/98 26 37. 
Redaktor: Dr. Harangozó Ferenc.

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lel
készek terjesztik, ők küldik szét és 
ő náluk is kell előfizetni!
Tengeren túlra, vagy ahol nincs 
magyar lelkész, oda a Kiadóhivatal 
küldi ki az újságot.
Egyes szám ára egy évre 15.— DM, 
vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával 25 DM. 
Lapzárta: a hónap 20-án. — Hirde
téseket csak 15-ig fogadunk el. 
Postscheckkonto: Nr. 606 50-803, 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonder- 

konto: München.
Druck: Danubia-Druckerei, 

Ferchenbachstr. 88. 8 München 50.

HÁZASSÁGI HIRDETÉSEK:

Élettársat keres Franciaországban é- 
lő gyugdíjas iparos, hozzáillő, intelli
gens, jó gazdaasszony, békére és szere- 
tetre vágyó 50-55 éves magyar hölgy 
személyében, aki vele megosztaná a 
testi-lelki kapcsolatok örömét. Választ 
az Életünk kiadó hivatalába kéiem, 
„Szeretnék örülni neked" jeligére.

Egyedül álló, 55 éves r. k. háziasz- 
szony, anyagi helyzete rendezett, megis
merkedne komoly életfelfogásu, lelkié
letet is élő honfitárssal. Jelige: „Har
mónia". Levelet a Szerkesztőségbe 
várok.

Magyar származású 60 éves özvegy- 
asszony vágyóik. Férjem 3 éve halt meg. 
Zenét szeretem. Gyermekeim Jugoszlá
viában élnek. — Ha érdeklem, küldjön 
fényképet. — Jeligém: „Szeretem a vi
rágokat”. - Választ a Szerkesztőségibe 
kérem.

MAGYARORSZÁG HONVÉDELME A
II. VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS ALATT 

(1920-1945) 
a címe annak a három kötetes, könyven- 
kint átlag 500 oldalas hézagpótló mun
kának, amit DALNOKI VERESS LAJOS 
vezérezredes, az Erdélyi Hadsereg volt 
parancsnoka tíz tábornok társával szer
kesztett. A mű mindkét háborús fél for
rásanyagát felhasználta. Rendelkezésre 
állt Washingtonban az amerikai hadsereg 
titkos anyaga is. A könyv azt a célt szol
gálja, hogy az ezekben a válságos idők
ben teljesen kiszolgáltatott magyar had
seregnek megvédje a becsületét. A há
rom kötet térképekkel és eredeti fény
képekkel illusztrálva, vászonkötésben 
80.— DM. Postaköltség beküldésével 
megrendelhető a NEMZETŐR-nél: 8000. 
München 34. Postfach 70. vagy bankon 
át: Nemzetőr, Bayerische Hypotheken 
und Wechselbank, München, Konto Nr. 
376 9496, vagy Postacsekkonto: Nem
zetőr, München Nr. 1752 75-800.

H I R D E T É S E K E T  
a megnagyobbodott Életünk szívesen fo
gad. Apróhirdetés egy hasábos 1 cm
10.— DM; két hasábos 20.— DM. Nagyobb 
hirdetés arányosan drágább.
A hirdetési díjat előre kérjük, vagy csek

ken, utalványon, vagy Postscheckkon- 
tón Nr. 606 50-803. Kát. Ung. Seelsorge, 
Sonderkonto München.


