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A Z  EURÓPAI M AGYAR K A TO LIK U SO K  L A P JA
V. évfolyam  5. szám (5. Jahrgang  Nr. 5.) A Z  St.Gallen Erscheint m onatlich 1973 m ájus 1.

I . T J

Tíz éves a «Pacem in terris»
Az utóbbi száz esztendőben nagyjelen

tőségű pápai enciklikák lá ttak  napvilágot: 
Rerum  N ovarum , Q uadragesim o Anno, 
M ater e t M agistra, de egyiknek sem volt 
olyan nagy  visszhangja, m int a Pacem in 
terris-nek. Pedig a korábbi nagy  szociális 
enciklikák sokkal nagyobb hatással voltak 
az egészséges társadalm i fejlődésre, m int 
a Pacem in terris. M iért ez a nagy kü- 
löm bség a világvisszhangban?

A kérdésre  ké t szóban válaszolhatunk. 
Az egyik a béke, a m ásik az együttm ű
ködés. Ezt a ké t szót elsősorban a kom 
m unisták és a velük rokonszenvező moz
galm ak kap ták  fel. Nem azért, m intha az 
igazi béke hívei lennének, vagy pedig az 
enciklika a béke és az együttm űködés 
kérdését felületesen kezelné. Hiszen m ind
já r t az első részben világosan kijelenti, 
hogy az em beri szabadságjogok tisztelet
ben ta rtása  nélkül nem  lehet igazi békét 
terem teni a földön. Az enciklika világosan 
tan ítja , hogy az em bernek joga van  az 
élethez, az élet sérthetetlenségéhez, testi 
épségéhez, a tisztességes m egélhetéshez, 
ruházkodáshoz, lakáshoz, pihenéshez, az 
orvosi kezeléshez és a szükséges szolgál
tatásokhoz. A szükséges szolgáltatások 
b iztosítása az enciklika szerint elsősorban 
az állam nak feladata. Az em beri jogok 
közt első helyen  em líti az enciklika az 
Isten  tisztelet jogát, a vallást és h itéletet. 
Az Isten  gyerm ekeinek k ijáró  szabadság 
m egbecsülése az em beri m éltóság legbiz
tosabb védelm e. Az em bernek joga van 
ahhoz, hogy szabadon válassza meg h iva
tását, joga van  a szabad társuláshoz, a 
kivándorláshoz, jogos érdekeinek  védel
méhez, felelősségtudatának lelkiism eretes 
érvényesítéséhez stb.

A Pacem in terris azután kifejti, hogy a 
felsorolt szem élyi jogokat az állam nak 
kötelessége tiszteletben tartan i és m eg
védeni, érvényesü lésüket biztosítani. Az 
enciklika aláhúzza, hogy az az állam ha
talom, m ely ezt a kö telességét nem te lje 
síti, elveszíti korm ányzási jogát. Az állam 
nak  nincs joga ahhoz, ír ja  az enciklika, 
hogy az Isten  tö rvényeivel ellenkező ren
delkezések vég reha jtására  kényszerítse a 
keresztényeket illetve az állam polgárokat. 
Ha erre vállalkozik, tudnia kell, hogy a

polgároknak ilyen esetben előbb kell en
gedelm eskedniük Istennek, m int az em
bereknek.

Az állam  m ásik alapvető kötelessége — 
olvassuk az enciklikában — a  közjó biz
tosítása. A közjó pedig nem  más, m int o- 
lyan intézkedések, reform ok foganatosí
tása, am elyek minden állam polgár javát, 
m egbecsülését, szabadságát és fejlődését 
szolgálják. Nem egyezik a közjóval sem
mi olyan intézkedés, am ely egy-egy osz
tá ly  vagy  társadalm i réteg, vagy  nemze
tiség felsőbbségét biztosítja a többi tá r
sadalm i réteggel vagy nem zetiséggel szem
ben. A pápa elvet m inden olyan tö rek
vést, politikai mozgalmat, mely akár a 
nem zetiségi akár a gazdasági kisebbsége
ket sérti.

A Pacem in terris a béke egyik szilárd 
a lap já t abban jelöli meg, hogy az állami 
törvényhozás ne m ondjon ellent az erköl
csi törvényeknek. A kettő  összhangjából 
születik meg az egészséges rend és a pol
gárok kölcsönös tisztelete, az alapvető 
em beri értékek  m egbecsülése.

Az enciklika harm adik része a politikai 
közösségek, vagyis az állam ok egymáshoz 
való viszonyával foglalkozik. A pápa k ije
lenti: az állam ok egym ással való kapcso
la ta it sem lehet más alapokra építeni, mint 
a  term észetjogra. Ugyanaz a tisztelet kö
telezi az állam okat egym ás iránt, m int az 
egyes em bert em bertársaival szemben. E- 
gyik állam nak sincs joga a m ásikat le
nézni vagy  igazságtalanul kezelni. A né
peknek  egym ás irán t is kötelességeik van
nak. Egy nép sem lehet közömbös, ha a 
m ásik népet igazságtalanság éri. M inden 
nép felelős azért, hogy a m ásiknak is 
m eglegyen a szabadsága, m ely emberhez 
méltó fejlődéséhez szükséges.

A  pápa látván, hogy a d ik tatúrák, főleg 
a kom m unisták a keresztények előtt gyak
ran  hangoztatják  Pál apostol k ijelen tését 
a róm ai levélből: «Nincs hatalom  csak az 
Istentől» és ezt sa já t m agukra alkalm az
zák, szükségesnek ta rtja  a tévedéseket 
eloszlatni. Pál apostol ezzel nem  azt m ond
ja, hogy minden m eglévő hatalom  Istentől 
van. Tehát a keresztényeknek  kötelessé
gük m inden állam hatalom nak engedelm es
kedni. Az a hatalom , am ely nem veszi fi

gyelem be az Istentől eredő term észetjogot 
és az erkölcsi rendet, nem lehet az Isten
től és nem  kötelezhet senkit olyan ren
delkezések végrehajtására , m elyek ellen
keznek mind a term észetjoggal, mind az 
erkölcsi renddel. Az enciklika utolsó feje
zetei az em berek és népek egym ás közti 
együttm űködéséről szólnak.

A  pápa felszólítja a keresztényeket, 
hogy m eggyőződésüket érvényesítsék  a 
közéletben is. Já ru ljan ak  hozzá, hogy a 
közélet, a politika és m inden em beri tevé
kenység em berhez méltó legyen. Nem az 
a  feladatuk, hogy ideológiákat szolgálja
nak ki, hanem , hogy em beri és keresztény 
értékeiknek  m egbecsülést és elism erést 
szerezzenek. Az idő jele, hogy m inden jó- 
akara tú  em ber válla lja  a küzdelm et az 
em beri jogokért, az igazságos társadalom  
és rend m egterem téséért.

A kom m unisták az enciklikának ezt a 
részét úgy értelm ezték, hogy a pápa en
gedélyt adott a katolikusoknak a kommu
n istákkal való együttm űködésre. H olott 
arró l van  szó az enciklikában, hogy a ka
tolikusok a közéleti és politikai együtt
m űködésükkel az em beri értékeket, jogo
kat és keresztény hitüket szolgálják. Te
hát, ha a kom m unistákkal válla lják  az 
együttm űködést, elsőrendű kötelességük 
szem behelyezkedni m inden olyan tervvel, 
rendelkezéssel, am ely sérti az em beri jo 
gokat. Erről azonban a kom m unista pár
tok hallani sem akarnak. Ök úgy értik  a 
keresztények együttm űködését, hogy ezek 
tám ogassák a kom m unista célkitűzéseket. 
Fogadják el az ate ista  szocializmus felé
pítését. Dolgozzanak együtt a kom m unis
tákkal ennek m egterem tésén és ők ennek 
e llenértékeként eltűrik, hogy keresztény 
h itüket a tem plom ban meg vallják, de azt 
m ár sem a gyerekeknek továbbadniok, 
sem terjeszteniök nem szabad. A keleteu- 
rópai rendszerek így képzelik a V atikán
nal való kapcsolatok a lak ítását is.

T apasztalataink szerint a nyugati ke
resztény csoportok egy része sem veszi 
elég kom olyan az enciklika pozitív ta r
talm át és követeléseit. Á tveszik könnyen 
a kom m unista tartalm ú béke-szólam okat, 
ahelyett, hogy arra  az igazságos békére  
törekednének, am elyet a Pacem in terris 
sürget.

FÁBIÁN KÁROLY
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A pap és
Saul vakon bukott le szam ara nyergé

ből. Kalim pálva te rü lt el a sö tétben s föl
nyögött: m it tegyek? A hang egy dam asz
kuszi m egnevezetthez u tasítja , aki m ajd 
m indenben eligazítja.

A kárm ilyen furán hangzik is: Jézus a 
papok szavában m aradt köztünk. T anítvá
nyait így figyelm eztette: aki titeket hall
gat, engem  hallgat, ak i titeket m egvet, en
gem ve t meg. N ekik ijesztés, vagy  nekünk 
intelem ? Felelősség szám ukra, kö telezett
ség szám unkra? Az Isten igéje a papok 
szájából hullik  a le lkek  szántóföldjébe. A 
jó l m egm agyarázott példabeszédet a h it
szónokok tovább színezik. Fölfokozzák az 
útm ente, az ördög, a  varjak , a gyökérte- 
lenség, a világ öröm ei káros szerepét, me
lyek  sterillé ha lasztják  a százszoros te r
m ésre igényes égi szókat. Közben megfe
ledkeznek a  m agvető lendületéről, mely 
m aga is részes abban, hogy hova és ho
gyan hullik  a búzaszem.

A  hallgatók védelm ében egy jóindulatú 
fiatalem ber tám adt nekem. M agam at is be
lefoglalt m éltatlankodásába: m iért prédi
kálnak  olyan csapnivalóan a papok? Az 
eszm ék eszm éjét, a  kereszténység  ková
szát, a gyógyírt, a sót m iért nem  sodróan, 
érdekesen, lenyűgözően dobják az eléjük 
táruló lelkekbe. M iért lélekzenek föl a 
tem plom padokba sűrűsödött hallgatók, ha 
véletlenül k ihagy a miséző? M ekkora lel
kesedéssel vág ják  rá  a fáradt m ondatokra 
az am ent: csakhogy vége van. Igényes 
kritikusan  tűzbe jö tt. Nézze csak a szí
nészt. Az nem reste li a fáradságot, hogy 
úgy elkészüljön, hogy 2 órán á t k ikap
csolja a közönséget a m indennapokból. 
V ele együtt sírnak, nevetnek, szisszennek 
föl, m éltatlankodnak. M int a hárfás játszik 
a kedélyek  húrjain  s azok úgy  pengenek, 
ahogy akarja . A pap pedig száraz fűrész
porral e te ti az ízes igéket igénylőket. Nem 
lelkiism eretlenség és árulás ez az evangé
liummal szemben?

Sajnos igaz, hogy nem  minden pap elő
adóművész. 100 közül 10, vagy  inkább 
csak 3-4. H iába tanu lt éveken át szónok
lattant. A rra  is születni kell. H iába m ond
ják : a költő születik, a szónok kiképez
heti m agát. Az érdekesen látás, a proble
m atikus beállítás, az elmeél, szórakoztatni 
tudás, a fantázia születés kérdése. A sze
minárium ba való felvétel előtt szavalni és 
énekelni is kell az izguló kam asznak. A 
Frotty  kanonokok ebből még nem  lá tha t
ják , hogy 30 év m úlva csak rekedten, 
szürkén, belecsöm örödve a sikertelensé
gekbe, készületlenül teregeti m ajd elő a 
nagyszerű tanítást.

A  templom feladata nem  a szórakoztató 
iparé. Tegyük fel, hogy a lelk ipásztor a 
brilliáns bohóc vagy  a drám ai színész lé- 
lekzet elállító  feszültségével rendelkez
nék. Till Eilenspiegel varázsfuru lyáját 
fújná, vagy  Orfeusz elbűvölő hangszerét 
pengetné úgy, hogy a nem  ájta tos hívek 
is csettin tenének: m iért hagy ja  abba. Az 
egyházi «rendezvény» csak akkor érte  el 
célját, ha . . .  Az operából k itódul a közön-

a bohóc
ség. Míg a közeli bárban feketéjét kavar- 
ga tja  és c igaretta  füstjét a szomszédja 
to rkába fújja, m egbeszéli m égegyszer a 
lá to ttakat. Az autóbuszra tü lekedve m ár 
feled is m indent. A  szószék feladata pont 
akkor kezdődik, m ikor a pap az «úgy le- 
gyennel» összepuffantja a nagykönyvét. A 
lélekbe hullt mag sorsa m ost indul meg. 
Életté válik-e? Az agyoncsépelt példa 
szem telenkedik a gömbirónom  végére: a 
két missziós páterről. Míg ám uldozott a 
zsúfolt templom az elsőn, a zsebmetsző a 
szorongó ülepek között nem  tudott ellen
állni a k ísértésnek. K ilopott egy kikandi
káló tárcát. A zsúfoltság m iatt bennrekedt 
a m ásodiknak szavaira is. Az unalm as, a 
bikkfaszájúéra. De m egszólalt a lelkiism e
rete  s visszacsúsztatta a bukszát. Ez az a 
ha —• életté válik-e a buzdítás.

A konferáló m egítélésében az a döntő: 
szórakoztató-e. H eteken át válogatják , ki 
legyen a Cauconissima, az olasz ének
verseny  bevezetője. Ha m égis elpuskáz
zák, becsm érlések á radatá t viszi a telefon 
s a posta a központba. Igaz is! H át nem 
bosszantó, hogy fotölybe zuhanok egy 
órás kikapcsolódásra s elalszom az ízlés
telen  és szellem telen tréfák  m iatt s hor
kolnak körülöttem . A vasárnapi m isén 
nem szórakozásra jelenünk meg. Ima, szö
vegm agyarázat s a liturgia együttesétől 
fölemelődve más em berként kellene visz- 
szatérni a hétköznapokba.

Az em lített fiút néhány nappal később 
magammal vittem  a róm ai Q uadriem aleia. 
Szinte toporzékolt az absztrakt kép és 
szobor gyűjtem ény láttán . M int vad csi
kónak a kan tá rjá t rán to ttam  vissza: ne ha- 
m arkodd el a vélem ényedet! Előbb járjunk  
körül. M agam ról tudom, m ilyen változá
son mentem át az Urbsban. Igaz, néhány 
év alatt. M akacsul vágott vissza: én pedig 
nem változom  meg. Csak nem teszed ma
gadat korláto lttá? Aki a priori bezárkózik, 
nemde azzá lesz? A bölcs engedi, hogy 
m eggyőzzék. Persze itt a krix-kraxok, á- 
kom-bákumok, ócskavasak és sohasem  lá 
to tt formák között nem a bölcselet érvei 
tepernek le, hanem  a lassan lassan alaku
ló ízlés. A dohány vagy  alkohol se az első 
slukk vagy  ko rty  után  válik  szenvedéllyé. 
Évek tépelődése tesz esetleg hívővé.

V isszahőkölt kísérőm nek feladatul tűz
tem: válaszd ki a legszebb színakkordú 
képet. Ez nem, m ert ez tarka: csiricsáré, 
csörömpöl, nincs összefogva. Az meg kor
mos. Amaz fagylaltszínű. A m ott kifolyik 
a rám ából a vizenyő. Hanem  ezek a ké
pek! S a zöldekben az a piros? A lilák 
m eg a végtelenbe húznak. Nem volt köny- 
nyű, de rále ltünk  egyre, am elyet k ije len 
te ttük  a legszebbnek. Ráadásul nem is 
festett, hanem  rongydarabokból volt ösz- 
szetűzdelve. Ez kicsit m eghökkentette ba
rátom at. De m aga szem elte ki m agának s 
a já ték  közben fölfedezte a színek m á
giáját.

Hahó! Á lljunk meg egy pillanatra! Az 
újdonsült színszakértő legyin tett: ez sem
mi. Valóban, a színorgiák u tán  a sö té t

okker alapra  rám unkált felület nem  na
gyon hivalkodik. Sajnos, em beri vonás, 
hogy ha ránkszakad egy fölfedezés, m in
dent az új elvhez m érünk. Az éle t azon
ban kilóg a szabályokból s pont azért 
szép, m ert nincs benne séma. Aki nem ru 
galm as lelkű, vagy  összeütközik em iatt a 
világgal, avagy  irgalm atlan inkvizitorrá, 
olykor m izantróppá ferdül. De filozofálá
sunk ne feledtesse el a nagy  darab vász
nat, m elynek címe: a fény. Nem Fra An- 
gelicoé, aki a ruhákról, arcokról, tá rg y ak 
ról ragyog ta tta  vissza a ráverődő fényt. 
Rem brandté se, aki a Krisztus arcából v i
lág ítja  meg az emmauszi szoba félhom á
lyát. A «legyen világosság* p illanata  ez. 
A cselekvő, áramló, sugárzó elem  á tjá rja  
az atom m agot s a te ju tak  kavargását, m int 
a lélek  élteti a testet. A  szt. Pál bazilika 
arany  m ozaik há tte re  mozdul meg így, ha 
a sö tétben rágyú jtjuk  a fényszórókat.

A szegény festőt sokáig kiröhögték. 
Koplalt. Csak finomízlésű m ecénások v e t
ték  egy egy kísérle té t. De nem  tágít, ha
csak akkor ta lá l is rá  a m egoldásra — 
maga is úgy gondolja — ha rányílik  az a 
fény, am ely az örökkévalóságon át zeng 
körülöttünk. A tom pák persze rám oso
lyognak gondolván, hogy csak 100 m acs
ka karm olászta itt a körm ét kopottá. Az 
okosak meg érten i akarnának  valam i meg
fogható tém át. A m egérzők azonban az 
apró karcolásokkal teleszőtt felületből, az 
áttetsző, rem egő vibrálásból m egsejtik  Azt 
is, aki a fény mögül s a fényben ránkárad.

M egszeppenve állt m ellettem  vitatkozó 
társam . Arcából döbbenet áradt. É lhalkult 
sápadtsága jelezte, hogy közelébe ju to tt 
annak, am iéit a m űvész 50 évig dolgozott.

A hely tartó  nevetve szakíto tta  félbe 
Pált: errő l m ajd m eghallgatunk m áskor. 
Az ablakban horkolni kezdett a gyerek, 
kiesett és szönyet halt. M ind a kettő  ére t
len volt az apostol szavaira. Egyik bo trá
nyos film nősztárjá t m egkérdezték: nem 
rostéit így a  fölvevőgép elé állni, a sze
m érem érzete nem tiltakozott. V álasza: nem 
tudom, mi az. N eki idézhetnénk: boldogok 
a tisztaszívűek. A bankrabló  sorozatot 
eresztene belém, ha ráin tenék: boldogok 
a szelídek. A hajók irá ly  lesöpörné aszta
láról a «boldogok a Ielkiszegények»-kel a 
bibliát. Barrabás és János apostol m ásként 
nézték  a G olgotát. A bohócnak az óvodis- 
ta is nevet, Pascal m ár nehéz olvasm ány. 
A pácáknak m ásként beszélünk, m int a 
raboknak. A kinek nincs füle a hallásra, 
unatkozik, míg a m ásik lelke m élyéig 
m egrázkódik. Először azt írtam  föl címül: 
m egértés vagy m egérés. Sokszor csak ak
kor értünk  meg valam it, ha m ár hozzája 
értünk. Az ezer ránccal fölszántott homlok 
m ásként reagál, m int a pirospozsgás, re- 
dőtlen, szép de még üres arcocska.

Aztán k icseréltem  a cikk cégérét «a pap 
és a bohóc»-ra. Ez harsogóbb, hogy a pap 
nem  osztogathat úgy, m int a dévaj bohóc. 
A lóhulladékos porondon ugrándozó he
gyessapkás s a blőd, bugyogós klow n a 
csám pás csukájában  kiszolgálják a faDa- 
dok bám észait. O lykor m egszégyenülünk 
a fölénk feszülő sátorponyva a la tt: ide 
süllyedhetek , alacsonyabb ösztöneim et így
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Jézus halotti leple
«Péter és a m ásik tan ítvány  (János). el

indult és a sírhoz sietett. János gyorsab
ban futott, m int Péter, és ham arabb é rt a 
sírhoz. B ehajolt és m eglátta  a gyolcsokat, 
de nem m ent be. Nem sokkal u tána  odaért 
Simon Péter is, és bem ent a sírba, és ö 
is lá tta  az o tthagyott gyolcsokat, meg a 
kendőt, m ellyel fe jé t tak arták  be. Ez nem 
a gyolcs közt volt, hanem  külön  össze
hajtva  más helyen.» (Jn 20, 3-7.)

H ova le tt ez a halo tti lepel Krisztus fel
tám adása után?

Giulio Ricci, neves szentíráskutató  és a 
régészet te rén  is szakember, 20 esztendőn 
á t vizsgálta a híres turin i lepel szövetét 
és lenyom atait. Ezt a leplet a keresztény  
hagyom ány mindig annak a gyolcslepel
nek tarto tta , am elybe a ha lo tt Krisztus 
tes té t begöngyölték és eltem ették. A  lepel 
iránti nagy  tisz te lete t a Kr. u. 5-ik szá
zadtól kezdve nyom on követhetjük. Ebben 
az időben a leplet K onstantinápolyban 
őrizték. Innen kerü lt a 16-ik században az 
északolaszországi Torinoba. Hosszú száza
dokon át csak azt látták, hogy a leplen 
érdekes nyomok, árnyékok láthatók. Hogy 
ezek a nyom ok, árnyékok egy kereszten  
m eghalt férfiú testének  és sebeinek a le 
nyom ata, azt csak akkor fedezték fel, a- 
m ikor felta lá lták  a fényképezés m űvésze
tét. A m ikor először készíte ttek  fényképet 
a lepelről — 1898-ban — felfedezték, hogy 
a lepel negatív  lenyom ata egy férfiú testé t 
m utatja, aki 1,80 m agas és am iként a le 
pelre ragadt vérfoltokból és sebek marad-

engedem  csiklandozni. A  rákövetkező nap 
el nem  csalna ú jra  a trapéz és az elefán
tok ellenére sem. M ajd néhány  év  múlva, 
ha elfeledtem  legutóbbi elernyedésem et.

ö rö k  problém a: le rán tan i vagy  fölem el
ni, alkalm azkodni vagy  nevelni a közön
séget. A sárgaregények  n ívó jára  prostitu- 
alódva elárulni azokat, akik várnak  tőlem 
valam it. Teatrális, retorikus, patetikus, da- 
gályos, nagygesztusíí: nem dicsérő jelzők. 
Őszinte, szűkszavú, puritán , bensőséges: 
a szűk ú t irányjelzői. S ha a szavak mö
gött meg A rsi szt. János élete is húzódik, 
sodróbb a leglátványosabb tótágasoknál. 
C sindaratta  nélkül érünk el a belső csend 
végtelen  vizeire. M ár alig mozdul az eve
ző. Nesz nélkül siklik sajkánk. Észre se 
vettük , hogy az ár visz m ár m agával.

Igaz, azért m ajd a papnak  vernek  a 
nadrág jára, hogy kelletlenül m erte kezébe 
venni a perikópás könyvet. A hallgató 
azonban ne a  fülének édesen vagy  d rá
m aian csengő szavakra várjon  s kritizál
jon. A reggeli rádiótorna, az esztétikai 
soványító-gépek s önidom ítás ju to ttak  e- 
szembe. K icsit m eghokkenve kérdezze ön
m agát: m it is m ondott s m iért éppen ne
kem. Kilép a m iséről, arcába csap a szél. 
Felébe nyom ja a sapkáját. Míg kocsija 
zárián  babrál, m ár kezdje m egvalósítani, 
am ik az agyában kavarognak.

PROKOP PÉTER

ványaiból m egállapíto tták  30-40 éves volt, 
am ikor keresztre feszítették. A zt is meg
állap íto tták  a fénykép segíségével, hogy 
csontját nem  tö rték  el. A  szögeket pedig 
a ké t csuklóján verték  át. A mai m odern 
kuta tások  eszközeivel azt is meg tud ták  
állapítani, hogy a halo tt nem  volt tovább 
a lepelbe begöngyölve, m int legfeljebb 36 
óra hosszat. Giulio Ricci 20 éves vizs
gálatának  eredm ényeit összegezve a n a 
pokban a sajtó  képviselő i előtt k ije len
te tte : a turini lepel valóban Krisztus ha
lotti leple. Ezt b izonyítják  a leplen lévő 
jelek, am elyek pontosan m egfelelnek az 
evangélium ok leírásainak. Az evangéliu
mok elbeszélése szerint Jézust m ielőtt e l
ítélték, m egostorozták. A  lepel tanúsága 
szerint azt a halo tt férfiút, akit a lepelbe 
göngyöltek, 121 ostorütés érte. M ivel a 
zsidóknál az ostorozáskor 39-nél többet 
nem volt szabad ütni, a lepel tanúsága 
szerint azt a férfiút, aki ebben a lepelben 
volt, nem  a zsidók, hanem  a róm aiak os
torozták meg. A róm aiaknál az ostorü té
sek szám át nem  ta rto tták  nyilván. Ez v a 
lóban m egfelel az evangélium  adatának, 
m ert Jézus m egostorozását Pilátus rendel
te el, tehát róm aiak hajto tták  végre.

A lepel tanúsága szerint a halo tt olda
lán négy centim éteres sebet ütöttek. Ez a 
seb a róm ai katona lándzsájától van. Ricci 
azt mondja, ez a m éret pontosan megfelel 
a Jeruzsálem ben és v idékén ta lá lt római 
lándzsák m éretének.

A  biokém iai vizsgálat m egállapítása sze
rin t a leplen em beri v ér foltjai vannak. 
És ezek fontos adatokat szolgáltatnak arra 
vonatkozólag is, hogy ezt a férfit a ke- 
resztrefeszítés előtt tövissel koronázták 
meg. A töviskoronát azonban a keleti k i
rályok koronázása szerint föveg m ódjára 
helyezték  a fejére és nem  koszorú for
m ájában, am iként ezt a képeken  gyakran  
látjuk. A töviskorona okozta sebek lenyo
m atából azt is m egállapították, hogy a 
kereszten  m ár nem viselte a töviskoronát.

A turin i lepelről azt is v ilágosan meg 
lehet állapítani — hangzik Giulio Ricci 
ny ilatkozata — hogy az elítélt nem  össze
ácsolt keresz te tt v itt a hátán, am ikor a 
vesztőhelyre k ísérték , hanem  a kereszt 
egyik gerendáját szétterjesztett karja ira  
kötötték. Ezt b izonyítja  a halo tt ké t la 
pockáján  látható  nagyobb horzsolódásos 
seb. Az arcán  végigfolyó vér, a bal sze
m öldöke fölötti horzsolásos m ély seb, to 
vábbá az orrcsontok és a jobb arc zúzó- 
dásai meg a bal té rd  nagyobb sebei arról 
tanúskodnak, hogy az elítélt útközben 
legalább három szor esett el a gerenda sú
lya alatt, és k arja i a gerendára lévén 
kötve, nem  tud ta  felfogni az esést és a 
zúzódás a hom lokát, o rrá t és jobb arcát 
érte  a bal térdén  kívül.

Giulio Ricci azt is elm ondotta, hogy a 
lepel gondos v izsgálata u tán  k ísérle te t 
végzett és ellenőrizte, hogyan ha t az em
berre a k iterjesz te tt karok ra  kötözött Ge
rendával való já rás  és a k ísérle t a lá tá 
m asztotta a lepel adatait.

Ebben a tudatban  ad ta  Giulio Ricci 
könyvének  a cím et: A  keresz tú t a lepel 
szerint. Nem im akönyvet írt, hanem  a leg
m odernebb eszközökkel végzett v izsgála
tok eredm ényeit tá rgyalja  a m unkában, 
de ez a tudom ányos mű im ádkozásra kész
tet. A nnál is inkább, m ert a történelem  
eddig még nem  ism er olyan keresztrefe- 
szítést, am elyet olyan e líté lten  hajto ttak  
végre, akit elő tte tövissel m egkoronáztak. 
A lepel lenyom atai, hosszú évszázadokon 
keresztül lényegükben hom ályban voltak. 
A fénykékezés m űvészetének kelle tt jö n 
nie, hogy a hom ályt eloszlassák és a vizs
gálatok kétséget k izárólag m egállapítsák, 
hogy a hagyom ány igaz, a tu rin i lepel va
lóban Krisztus halo tti leple és a fényké
pezéssel elő ttünk csodálatos, de a szenve
dés nyom ait viselő arc Krisztus arca rajta .

A  turini leplet N oguier de M alijai fran
cia szalézi a tya  tanácsára  1898-ban fény
képezte le első ízben egy Pia nevű olasz 
ügyvéd. Legnagyobb m egdöbbenésükre a 
fényképlem ezen m éltóságteljes férfiarc és 
a keresztrefeszítés nyom ait m agán viselő 
test pozitív képe le tt láthatóvá. Az ügy
véd  elmondta, am ikor előhívta a lemezt és 
m eglátta  a fényképet, annyira m egrendült, 
hogy k ie jte tte  a kezéből a lemezt. A kkor 
fedezték fel, hogy a halo tti lepel lenyo
m ata negatív. A  szakértők felfigyeltek a 
fényképekre és csoportok alakultak  azok 
tanulm ányozására. Paul V ignon francia 
biológus hosszú ideig vizsgálta  a felvéte
leket és a leplet. Yves Delage, aki nem  
volt hívő keresztény, előadást ta rto tt a 
ku tatásokró l a Francia Tudom ányos A ka
démián. A lepel és a fényképek vizsgálata 
annyira m egrendítette  a h ite tlen  tudóst, 
hogy m agatartását m egváltoztatta  és így 
k iá lto tt fel: Ki lehet a halo tti lepel fér- 
fia? Egy m egfeszített, kivégzett, de nem 
úgy néz ki, m int a gonosztevő.

1931-ben és 1933-ban ú jra  lefényképez
ték  a halo tti leplet és Dr. P ierre Barbet 
párizsi sebész az akkori tudom ányos fej
lődés eszközeivel vizsgálta a felvételeket 
és a lepel anyagát. Sok érdekes részletet 
deríte tt ki a lenyom atokról. Ő állapíto tta 
meg, hogy hol ü tö tték  át a szegek Jézus 
kezeit és lábait. 1939-ben m ár olyan m é
re teke t öltött a lepel tanulm ányozása, hogy 
Pietro Scotti genovai egyetem i professzor 
egyenesen sindonoligia-ról, azaz a lepellel 
foglalkozó külön tudom ányágról beszél. 
Tudós csoportok alakultak  A m erikában is 
a lepel tanulm ányozására. 1972-ben New- 
Yorkban könyv je len t meg: It is the Lord 
(Az Űr az) címmel a lepelről. Szerzője: 
Peter Rinaldi. Legújabban arról tárgyal
nak, hogy m iként végezzék el a leplen az 
anyagvizsgálatot rádium, illetve ibolyán
túli sugarak segítségével.

A m it tehá t a keresztény  hagyom ány év
századokon keresztül vallott, vagyis, hogy 
a kalandos úton Torinóba kerü lt halotti 
lepel az a gyolcs, am elybe Krisztus testé t 
göngyölték a keresztről való levétel után, 
a legújabbkori tudom ány a m aga eszkö
zeivel m egerősítette és a keresztrefeszített- 
nek  emberi arcát, fényképét is láthatjuk .

N. A.
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A mai világkép (IV.)r

Le Maitre elmélete
A m odern csillagászat nem csak a té r 

szinte m érhetetlen  táv lata iba tud  elhato l
ni, hanem  időbelileg a m últba is vissza 
tud tekinteni.

A spektrum ok (színképek) vörös eltoló
dásából a rra  következtetnek  a csillagá
szok, hogy a  te ju tak  (spirális csillagrend
szerek, galaxisok) egym ástól távolodnak, 
vagyis a v ilágegyetem  folytonos k ite rje 
désben van.

Ha m ár m ost a gondolkodó fő vissza
felé következtet, akkor arra  a m eggondo
lásra jut, hogy az anyag egykor egy ún. 
«világtojás»-ban vo lt összesűrítve, m ely 
körülbelül 10 m illiárd év  elő tt (vagy még 
előbb) felrobbant (Urknalltheorie).

Ennek az elm életnek szülőatyja Le 
M aitre Georges, belga pap (1894-1966), 
Löwen-i kanonok, 1960-tól a Pápai Tudo
m ányos A kadém ia elnöke. M ár 1927-ben 
m egterem ti az « ő sro b b an ás» elm életét. 
Szigorúan bizonyítani azonban nem  tudta 
elm életét, m int K opernikus sem annak 
idején az övét.

Egyes ku tatók  lelkesedve fogadták Le 
M aitre zseniális elm életét és tovább fej
lesztették. V iszont más ku ta tók  e lvetették  
s így  ellentétes cosm ogoniat (világfejlő
dést) vallottak. Az ötvenes években v e 
szített Le M aitre tétele jelentőségében. 
A kkor azonban egy Ryle nevű csillagász 
arra a felfedezésre ju to tt, hogy a távo l
sággal nő a te ju tak  száma, ami azt je len
ti, hogy valam ikor sűrűbben helyezkedtek 
el egym ás m ellett. A hatvanas években 
ú jra  népszerű le tt Le M aitre elm élete s 
1965 óta a csillagászok az «ősrobbanás» 
v isszhangját k ihallani vélik  a világűrből. 
Ú jabban Rahm ann H einrich m ünsteri p ro
fesszor képviseli s fejleszti tovább ezt az 
elm életet.

Világfejlődési elméletek

Rahm ann szerint az em beri megfigyelés 
szám ára hozzáférhető csillaghalm azok szá
ma körülbelül 10 milliárd. Ezek egyikéhez 
tartozik az Androm eda-köd és a ké t Ma- 
gellan-csillagrendszer m ellett a mi tejú- 
tunk is.

Am a tény  alapján, hogy az összes spi
rális ködök (tejutak, galaxisok) egym ástól 
távolodnak s egyú tta l szilárd viszony áll 
fenn a sebességük valam int az egykori 
központtól való távolságuk  közt, azt k ö 
vetkeztetik , hogy a v ilágegyetem  rádiusa 
(sugara) legalább 13-15 m illiárd fényév 
nagyságú kell legyen. Itt volna tehá t a 
mi anyagvilágunk (universum) határa. A- 
mi azon tú l van, az ism eretünkön és kép
zeletünkön kívül esik.

Ennek a m érhetetlen  világnak k ialaku
lását különféle elm életek próbálják  m eg
világítani s rendszerbe foglalni.

a) Az ősrobbanás - elm élet ( Ur-Knall- 
Theorie) szerint a világegyetem  egy h a 
talm as robbanással (explosio) kezdődött. 
V agyis a v ilág  fejlődése egy tér- és idő

beli központból indult el. Ez elm élet sze
rin t a  te ju tak  a központtól szinte végtelen  
m esszeségbe eltávolodnak, anélkül azon
ban, hogy valaha  a k iindulási ponthoz 
visszatérnének.

H onnan le tt ez az ősközpont? Ez az el
m élet erről mit sem tud, a Terem tőt pedig, 
azaz Istent, az abszolút transcendens és 
mégis a világban ható  (immanens) ősokát 
m inden létezőnek — nem  találja.

b) N agyobb visszhangnak örvend az 
«időszaki vagy  pulzációs»-elm élet. Esze
rin t egy pozitív görbét képező, mozgó v i
lágegyetem ben k iterjed  az anyag, mely 
előbb kom pakt töm eget alkotott.

A k iterjedési sebesség csökkenésével a 
gravitációs erő az anyag egyes részei közt 
nagyobbodik és hatékonyabb lesz, ami 
végül egy ősközpontban való  visszasűrű- 
södéshez vezet. Végül oly sűrű lesz a tö 
meg, hogy az atom m agátalakulási folya
m at következtében ú jra  felrobbanik s a 
fejlődési processzus ú jra  élőiről kezdődik.

Tehát volna egy periodikus ciklus: a- 
nyagrészecskékből álló ősfelhő — spirális 
köd — sugárzási korszak — visszaködö- 
södés. Ebben a rendszerben az anyag 
m ennyisége állandó.

A kérdés — honnan az ősanyag? — itt 
is válasz nélkül m arad. Rahmann azt 
m ondja: A  kérdés az anyag eredete után, 
vagyis aziránt, mi vo lt azelőtt? — szá
m unkra mindig válasz nélkül fog maradni.

Mi azonban azt m ondjuk: ott, ahol a 
term észettudom ány felm ondja a szolgála
tot, m ert nem is illetékes erre, a filozófia 
és a hit ad ják  meg a választ, az örök, vál- 
tozhatatlan, m indenható T e r e m t ő r e  
u talva.

c) Egy harmadik teória feltételezi, hogy 
a matéria (anyag) m ellett van  egy ún. 
antimateria. Az anyagrészecskéknek tehát 
m egfelelnek, m int ellenlábasaik  az ellen
anyagrészecskék. E hipotézis szerint van 
proton - antiproton, neu tron  - antineutron, 
elek tron  - positron. Egy m atériából való 
testnek  találkozása egy antim ateria testte l 
m indkét test azonnali te ljes megsem m isü
léséhez vezetne a m ásodperc törtrésze 
a latti időben, — közben oly  m ennyiségű 
energia kisugárzással, m ely je len tékenyen  
nagyobb lenne, m int am ely atom rom bolás 
esetén  felszabadul. Feltételezik, hogy az 
«ősrobbanás»-t a m atéria és antim ateria 
találkozása hozta volna létre.

A quasar-ok

N éhány év  előtt fedezték fel a q u  a s a r 
néven  ism ert világcsodát. M it je len t e 
szám unkra idegen kifejezés?

A  quasar-ok a tő lünk legm esszebbre 
levő égitestek, m elyeknek k iterjedési se
bessége eléri a m ásodpercenkénti 250.000 
km-t(!). O lyan képződm ények ezek, m e
lyek a mi N apunkat nagyságban több 
m illiószor fölülm úlják és energia-kisugár
zásuk m illiószor nagyobb, m int a 100 mil
liárd  napot szám láló egész te jú trendsze

rünké. Csillaghoz hasonlók, de csillagnak 
m égis tú lnagyok lennének.

H ihetetlen  m ennyiségű rádióhullám ot 
bocsátanak  k i m agukból, ez vezete tt n é 
hány  év  elő tt a felfedezésükre. Létük m in
den képzeletet felülmúl. Legalább 10 mil
liárd  km -re vannak  tő lünk s nagym éretű  
világkatasztrófák folyam ányaként k e le t
kezhettek.

A  tudósok becslése szerint a jelenlegi 
univerzum  legalább 13-15 m illiárd év  elő tt 
egy  központban volt összesűrítve. M ivel 
feltételezhető, hogy a k iterjedési sebes
sége a v ilágnak csökkenni fog, je len téke
nyen  nagyobb ko rt kell felvennünk.

T ejú tunk  legidősebb csillagainak ko rá t 
m indenesetre 15-20 m illiárd évre  becsül
hetjük . De egyik-m ásik te jú tró l feltétele
zik, hogy még idősebb.

Ez a grandiózus kép, m elyet Rahm ann 
m egrajzol, ami egyúttal a mai tudom ány 
álláspontja.

Mit mond a Biblia?

A m it a tudom ány ma, m int újdonságot 
tá la l fel az em beriségnek, tulajdonképpen 
m ár 3500 évvel ezelőtt m egtalálható M ó
zes Genezis c. könyvében, m elynek első 
sorai így hangzanak: «Kezdetben terem té 
az Isten a m ennyet és a földet.» (Gén. 1,1.) 
V agyis a világ nem öröktől fogva létezik, 
amit a mai csillagászat is elismer. Tovább 
ezt olvassuk M ózesnél: «Mondá Isten: Le
gyen világosság! És lön világosság.» (Gén.
1,3.) Ez a kifejezés az akkori nép nyelvén 
nyilván  nem  je len t mást, m int az «ősrob- 
banás»-t, m elynek villám a végigszágul- 
dott a sötétbe burkolt ősanyagon s a v i
lágfejlődést elindította, annak a világnak 
fejlődését, m elynek végső határáig  az 
em beri elme eddig nem  tudott elhatolni, 
m ely azonban mind időben, mind térben 
véges.

Bármint légyen is, a gondolkodó, elfo
gulatlan  em ber kell, hogy hódolattal hu ll
jo n  térd re  Linné K árollyal és N ew ton-nal 
a m érhetetlen  U niverzum ot egyetlen  aka
ra tával létrehozó T e r e m t ő  I s t e n  e- 
lőtt. H a a tudósok szem ével nézzük a v i
lágot s annak  csodálatos berendezését, 
m ily k icsinyesnek  tűn ik  föl a féreg-em 
b er hitetlenkedése, m ely m ögött ta lán  egy 
kis jobb vagyoni jó lé t v agy  a sa já t tu 
dását túlbecsülő ön tudat rejtőzik. Az igazi 
ok azonban m indig abban van, hogy sok 
em bernek téves Isten-fogalm a van: nem  
gondolkodnak Róla nagyságának  m egfele
lően.

A  hitnek  a lap ja  a helyes Isten-fogalom  
kialakítása. Ebben segít bennünket a m o
dern  term észettudom ány, ha  tan ításá t el
fogulatlan lélekkel szem léljük és m eg
szívleljük.

VECSEY LAJOS

A ZÜRICHI MAGYAR NÖEGYLET

Anyák-napi ünnepélyét az idén a Guthirt- 
Gemeindehaus-ban rendezi meg május 13- 
án d. u. 3 órakor.
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Magyar lelkipásztorok Brazíliában
Az Életünk februári szám ában m ár k ö 

zöltünk egy  in te rjú t P. Jordán Emil Brazí
liában élő bencés atyával, aki akkor több 
nyugateurópai országot lá togato tt meg, 
hogy inform ációkat gyűjtsön a kábítósze
rek  elleni harchoz. Inform ációs kő rú tjára
— am int az akkori beszélgetés m utatta  — 
a brazil korm ány m egbízásából válla lko
zott. De m ivel az É letünk szerkesztősége 
a lap olvasóit más világrészeken élő m a
gyarokró l is szokta időnkint tájékoztatni, 
m egkérdeztük Jo rdán  Emil A tyátó l azt is, 
m ilyen k ere tek  közt folyik a nagyszám ú 
m agyar katolikus lelkigondozása a távoli 
Braziliában.

É letünk: M ikor érkezett az első m agyar 
kato likus pap a brazíliai m agyar em igrán
sok gondozására?

P. Jordán: Katolikus pap m ár az 1920-as 
évek  m ásodik felében tartózkodik  Sao 
Paulo-ban, a nagy  tudom ányú Cezarovics 
Balázs szaléziánus atya, aki azonban rend
jében  való  elfoglaltsága m iatt nem  foglal
kozhato tt olyan m értékben a m agyarság 
pasztorálásával, m int szeretett volna.

A  m agyar katolikusság napról-napra 
gyarapodó szám a szükségessé tette, hogy 
legyen egy pap, aki te ljesen  neki szenteli 
életét. A  lelkekben m egfogam zott vágy  
ham arosan abban az óhajban fejeződött 
ki, hogy hazulról kérjenek  lelkipásztort.

ö sszeá llíto tták  a m agyar kato likusság 
akkori regiszterét: Sao Paulo városának  
különböző városrészeiben 550 m agyar k a 
tolikus családot írtak  össze. A  kérés m eg
hallgatásra  talált, s 1931 m árciusában m eg
érkezett Szelecz Arnold bencésszerzetes.

Életünk: H ogyan lá to tt hozzá a lelk i
pásztori m unkához P. Szelecz ebben az 
óriási országban?

P. Jordán: Az önm agával szemben te l
jesen  igénytelen, igaz missziós lelkületű 
pap fáradságot nem  ism erve já rta  a h a ta l
m as város inkább külvárosi részein lakó 
m agyarságot, am elynek tetem es százaléka 
akkor m ár sok csalódás és szenvedés 
u tán  a Sao Paulo Á llam  nagy  kávéterm elő  
v idékeiről jobb be, vagy  m enekült be 
n incstelenül a  városba. Itt m int egyszerű 
napszám os réteg  helyezkedett el, m ajd 
m egfelelő alapiskoláztatása gyüm ölcse
k én t (amit még hazulról hozott magával) 
ham arosan m int szakm unkás v agy  m int 
önálló k isiparos kereste  meg kenyerét.

A lelk ipásztort m indenütt szívesen és 
im ádságos vallásossággal v e tték  körül a 
hívek. Sao Paulo-ban Szelecz A rnold rö 
videsen kilenc helyen  szervezte meg a 
rendszeres havi egyszeri v agy  többszöri 
szentm isét, illetve a hé t valam elyik  esté 
jén  az «ájtatosságot». U gyancsak ő tan í
to tta  h ittan ra  a m agyar gyereksereget a  
kezdetben kettő , m ajd rövidesen öt m a
gyar elem i-iskolában, amit a konzulátus 
és a M agyar Segélyegylet révén  legin
kább m aga az itt lakó m agyarság tarto tt 
fenn a különböző városrészekben.

Életünk: V olt-e m agyar missziós köz
pont vagy  plébánia P. Szelecz idejében?

P. Jordán : M ár 1931-ben m egalakultak 
az egyes helyi egyházközségek, — 1932- 
ben pedig é letreh ív ta  Szelecz A rnold az 
azóta is m eglevő és virágzó Szent István 
Egyházközséget (Comunidade Romana Ca- 
tólica do Rei Santo Estévao). Ez még ma 
is a m agyar kato likusság jogi szerve, m ű
ködésének, m inden téren , a brazil ha tó 
ságok felé is elism ert jogi személye.

Szükségessé vált egy  m agyar templom 
építése azon a városhelyen, am elyben a 
legnagyobb szám ban lak tak  akkor m agya
rok: Vila Anastácio. A szükséges te lket 
egy brazil család ajándékozta. Leginkább 
a kispénzű, de bőségesen szerető szívű 
m agyarok adom ányából vagy  kezemun- 
kájával épült fel a kis templom, am elyben 
1934-ben m ondták el az első szentmisét. 
Ez a templom lett aztán később, 1941-ben 
plébániatem plom , am ikor a Sao Paulo-i 
érsekség V ila A na stáció városnegyedet 
önálló p lébániává te tte  (territoriális p lé
bánia Szent István m agyar k irá ly  patro- 
nussal), és első plébánosa Szelecz A rnold 
lett. M eg is m aradt a m aga alapíto tta  
plébánián  plébánosnak egészen 1972 m ár
ciusáig.

Életünk: Mi az a Brazíliai Pannonhalma?
P. Jordán: P. Szelecz kezdem ényezése 

volt, hogy a tem plom  m ellett felépüljön 
a Brazíliai Pannonhalm a, k is rendház és 
plébániaház, am elyet 1938-ban szentelt 
meg az itteni bencés apátság apátja. Majd
nem  nyolc éven át előzőleg a m agyar 
bencések ennek a saopaulói brazil-ném et 
bencés kolostornak vendégszeretetét é l
vezték.

Ez a Brazíliai Pannonhalm a le tt a k a to 
likus m agyar lelkiségnek centrum a; itt 
lak tak  sokáig, egészen 1951 januárjá ig  a 
m agyar bencések, a m agyarság lelkészei, 
iJl. a plébánia papjai. (1951-ben ugyanis 
m egnyito tták  a Szent Imre gim názium ot a 
városban, ahová beköltöztek, kivéve Sze
lecz A rnoldot). Innen m entek szét az a- 
ty ák  nap m int nap a városrészek m agyar
sága lelki-szolgálatára, vagy  m entek be a 
város szívében levő központi egyházköz
ségi irodájukba, hogy könnyebben elérje  
őket a lelk ipásztorait kereső m agyarság.

Életünk: M ilyen változásokat hozott a 
m ásodik világháború  a m agyar lelkipász
torkodásban?

P. Jordán: A háború gyökeres változást 
hozott: 1941 decem berében Brazília és 
M agyarország háborús viszonyba kerü l
tek  és m egszakadt a diplom áciai összeköt
te tés a k é t ország között. Tilos le tt a m a
gyar nyelv  használata az iskolákban, a 
tem plom okban és írásban, nyom tatásban, 
hírszolgálati eszközökkel. Brazil nyelv  lett 
(portugál) a tanítás nyelve a kis m agyar 
iskolákban, a h itok tatásé is. Több tem p
lomban, a városrészek plébániatem plom a
iban — főképpfen, ahol nem brazil pap
ság m űködött — betilto tták  a m agyar 
nyelvű  szentbeszédet is. A Délam erikai 
M agyar H írlap — kezdetben hetenként 
négyszer, m ajd kéthetenkén t egyszer m eg

jelenő m agyar nyelvű lap, a m agyar ben
cések tu lajdona volt 1938 óta — egy  da
rabig  brazil nyelven  még tarto tta  magát, 
de 1943-ban anyagi okok és h ivatásának  
( a m agyar nyelv  szolgálata és áp o lá sa ) 
elvesztése m iatt, megszűnt. A  m agyar 
bencések ism ét m egjelen tették  a H írlapot 
a háború  u tán  1947-ben, és meg is m aradt 
m int a m agyar nyelv  és összetartás szerve 
egészen 1967-ig, am ikor is súlyos adóssá
gok felhalm ozódása következtében kény
telen  volt a kis bencés csoport végleg 
feladni az újságot. Ettől az évtől kezdve 
nem  je len t meg se a Hírlap, se az 1949 
óta kiadott Évkönyve sem, ami pedig az 
em igrációs írások és kiadványok között 
nem csak Délam erika területén , de egész 
Európában és m ajdnem  m inden m agyar 
em igrációs csoportnak várva-várt olvas
m ánya volt.

Életünk: H ogyan indult meg ú jra  a nor
mális egyházközségi élet?

P. Jordán: A m ásodik világáború u tán  
m egindult bevándorlás idején  az Egyház- 
község központi irodája, valam int a V ila 
A nastacio-i kis rendház és p lébánia ren 
geteg katolikus és m ásvallású m agyarnak, 
egyesnek és családnak, vo lt találkozó 
helye, új éle tüknek  elindulása, valam int 
első m enedéke és lakhelye.

Érdekes m egjegyezni, hogy a m ásodik 
világháborús világnézeti kivándorlók, épp 
úgy m int az 1956-os szabadságharc u tán i
ak, ham arább m egtalálták  az anyagi m eg
szilárdulás és jó lé t lehetőségeit. K önnyen 
m egtanulták  a nyelvet, sim án beillesz
ked tek  a többi bevándorolt nem zetiség 
soraiba, mivel a m agyaron k ívü l legalább 
egy vagy  k é t más n y e lve t m ég hazulról 
hoztak m agukkal. Sajnos, ezeknek egyik 
része nem tarto tta  m eg a mai napig  h ű 
ségét m agyar egyházához. A kik viszont 
m egőrizték becsülettel m agyar nyelven 
élt és kifejezett istenszeretetüket és egy
házhűségüket, ezek a lko tják  ma, az 1920- 
as évek sírig k itartó  m agyarjaival, a Szent 
István Egyházközség e re jé t és életét.

Életünk: H ogyan látod a m agyar ka to 
likus egyházközség jövő jét Brazíliában?

P. Jordán: V an két biztató jelenség. Az 
egyik, hogy az 1947-50 között és az 1956- 
os bevándoroltak  gyerm ekei, és immár 
unokái, nagy számmal tanu lták  meg és 
tanu lják  meg ma is a fiú- és leánycser
készcsapatokban nyelvünket, sa já títják  el 
a m agyarság-ism eretet, hazánk tö rténel
mét, földrajzát és irodalm át, ism erik meg 
és szeretik  meg énekeinket és nem zeti 
táncainkat. A m ásik biztató jelenség, hogy 
intézm ényeiknek M agyarországon való el
vesztése u tán  a m agyar bencések egy kis 
csoportja  Sao Paulo-ba jött, ahol m ár h á 
rom bencés lelkipásztor működött, hogy 
Isten kegyelm ével továbbfolytassa h iv a
tását, a tan ítást és a lelkipásztori m unkát, 
1951-ben m egnyito tták  a Szent Imre Kol* 
légium ot (elemi és kom plet középiskola), 
a Szent G ellért K olostorral együtt.
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A szent Jobb hazatér. . .
Szent István k irá ly  egyházi tiszteletét a 

17. sz. végétől kezdődően nagyban fokoz
ta  XI. Ince pápának  — előbb a katolikus 
m agyar rendek, m ajd I. Lipót k irá ly  k é ré 
sére — k iado tt az a rendelete, am ely a 
keresztény  seregeknek az 1686 szept. 2-án 
k iv ívott budai győzelm e em lékére, az e- 
gyetem es egyház számára, a jelzett napra 
elő írta  a szent uralkodó liturgikus m egün
neplését. A m agyar egyház azonban az ősi 
gyakorlathoz ragaszkodott, k ita rto tt aug. 
20-a, m int a legrégibb s m indenkor nagy 
fénnyel m egünnepelt nap m ellett, am elyet 
a szenttéavatás (1038) u tán  rendeltek  el a 
szent k irá ly  tetem ének fölem eltetése em
lékére. A m egem lékezéshez mindig világi 
ünnepségek is kapcsolódtak  és aug. 20-a 
egyúttal a m agyar testvériségnek, az ösz- 
szes társadalm i osztályok egym ásra ta lá 
lásának s a m agyar állameszme tiszteleté
nek is ünnepe lett.

Egyes kódexekben és oklevelekben 
«Zenth ystw an kyra l napia» néven szere
pelt és bár ra jta  kívül még négy  ünnepet 
szentelt a kegyelet első k irá lyunk  tiszte
letére, aug. 20-a a legutóbbi időkig meg
m aradt a szent főünnepének.

A szent István-kultusz elm élyítésében 
lényeges m ozzanatnak bizonyult a szent 
Jobbnak  a dalm áciai Raguzából (ma Dub
rovnik) való hazavitele 1771-ben, am ely
nek  kapcsán  a Bécsben m egrendezett fé
nyes ünnepségek u tán  az erek lyét az u ra l
kodó ajándékakén t valóságos diadalm e
netben v itték  Budára, ahol azt az udvari 
kápolnában helyezték  el végleges meg
őrzésre.

A nemzeti ereklye útjának egyes állo
másait

m egbízható adatok hiányában — nem 
tudjuk  pontosan követni. Egy, 1481-ben 
íro tt budai krónika még em líti a szent Jobb 
köztiszteletre való k ité te lének  szokásait, 
ettől kezdve azonban egy  jó  évszázadnyi 
időre hom ály fedi sorsát s így csak fel
tevésekre szorítkozhatunk. II. Lajos k i
rálynak  1526-ban kiadott s a törökelleni 
háború célja ira  arany-ezüst értékek  be
szolgáltatását elrendelő intézkedése foly
tán  F ehérvárra vagy  Budára v ihették  az 
erek lyét és e városok elfoglalása után, a 
törökök kezére ju tva, a többi rablott k incs
csel együtt Boszniába került, ahol keresz
tény  kereskedők ú tján  a raguzai dom on
kosok b irtokába ju to tt megőrzés végett. 
Lehetséges az is, hogy az erek lyét a többi 
értékkel (szent-korona) együtt még a ta 
tárok  elől m enekülő IV. Béla v itte  m agá
val Dalmáciába, az ország legdélibb részé
be — az A dria ez arisztokratikus köztár
saságába, a szabadság városába — és há
lából hagyta  ott, de ahonnan ismét vissza
kerülhetett. Bárm ilyen kockázatos úton 
kerü lt is a szent Jobb Raguzába, tény, 
hogy 1590-ben m ár az o ttani dom onkosok
nál találjuk, akiknek egy  ezévi rendi gyű
lése arról intézkedik, hogy szent István 
királynak, náluk  őrzött jobbkeze szám ára

ezüst e rek lyetartó t készítsenek. Ezt a ta r
tó t a kolostor 1618-ban készült ereklye- 
lajstrom a is említi.

Am ikor a raguzaiak a szent Jobbot m eg
szerezték, h itelességét illetően m inden k é t
séget kizáró bizonyítékokkal rendelkez
tek. (Mint ahogyan 1972-ben, az ottani do
m onkostem plom  ereklye- és k incstára ő ré
nek  határozott állítása szerint a még b ir
tokukban levő szent István koponya-erek
lye h itelessége is oklevéllel igazolható. 
E gyébként a raguzai szent István-ereklyék 
valam ennyi okm ányának hiteles m ásola
tai a székesfehérvári püspöki levéltárban  
vaniíak elhelyezve.) A hitelesség tényének 
tudatá t látszik igazolni az a kiváló tisz
te le t és féltő gondosság is, am ellyel az 
erek lyét körülvették , azt értékes tartóba 
foglalták, városukat jelentős nem zeti za
rándokhellyé fejlesztették  és a nagy  m a
gyar, horvát és' dalm át zarándoktöm egek 
lelkipásztori gondozásában nem zeti e rek
lyénknek jelen tős szerepet ju tta ttak . Ist- 
ván-napkor, az ereklye köztiszteletre való 
k ité te lének  idejére mindig bezárták  a meg
erősíte tt város kapuit és m egkettőzték az 
őröket. Az ereklye visszaszerzésének tá r
gyalásai során pedig I. Lipótnak, de még 
inkább M ária Teréziának m ajdnem  leküzd
hetetlen  nehézségekkel kellett viaskodni- 
ok a k incsüket féltő raguzaiak ellenében.

A hazai okm ányok és em lékek nagym érvű 
pusztulásának

és tö rténeti tudatunk m egszakadásának 
bizonyítéka az a lehangoló tény  is, hogy 
a 17. sz. m ásodik feléig senki sem tudta 
hazánkban, mi tö rtén t a nem zet legna
gyobb ereklyéjével, még kevésbé szerez
tek  tudom ást raguzai létezéséről és lelkes 
tiszteletéről. Erre vonatkozóan az első h írt 
egy m agyar főúr hozta, aki I. Lipót ide
jében  (1657-1705) Raguzában tartózkodott 
és csodálkozva lá tta  nem zeti erek lyénket 
s figyelte a hívő nép ragaszkodó áhítatát. 
A városköztársaság  a fenyegető török 
ellenében — em lékezve a régi m agyar 
uralom  alatti békés fejlődésre — m ost is 
a m agyar k irá ly  oltalm a alá helyezkedett 
és érte, egy 1684-ben, István-napján kötött 
szerződés alap ján  évi 500 m agyar arany- 
dukát fizetésére kötelezte magát. Lipót k i
rá ly  tárgyalásokba kezdett az ereklye 
m egszerzésére, de a török hadm ozdulatok 
m egakadályozták az ereklye átvitelével 
1684-ben m egbízott ké t domonkos útnak 
indulását. Az uralkodó m eghalt s az e rek
lye ügye feledésbe m erült. Hosszú szünet 
u tán  Desericius József piarista  elevenítette  
fel — egy raguzai nem essel Bukarestben 
fo ly tato tt beszélgetése alapján  — az e rek
lye em lékezetét, 1760-ban kiadott köny
vében, am elyet egyre több tudósítás kö
vetett. Pray György jezsuita  történész 
nagy  érdeklődéssel foglalkozott az e rek
lye sorsával és hogy m egbízható adatokat 
szerezzen róla, egy raguzai m isszionárius 
rend társának  levelet írt, am elyre választ 
is kapott 1764-ben. A levél kim erítő tá jé 

koztatást n yú jt az ereklyéről, tiszteletéről, 
Lipót visszaszerzési k ísérle térő l és m ellé
keli annak  a kis pergam entszeleten lá tha
tó fe lira tnak  m ásolatát, am elyet a szent 
Jobb u jja i közt találtak : Dextera beati 
Stephani Regis et Confessoris gloriosi — 
Szent István király és dicsőséges hitvalló 
jobbja.

Bizonyos, hogy Szendrey Benedek tan á
csos, főlevéltáros P ray ku ta tása i alap ján  
h ív ta  fel M ária Terézia figyelm ét a nem 
zet legnagyobb erek lyéjére . Az uralkodó 
a hiteles inform áció birtokában, 1768 őszén 
diplom áciai tárgyalásokat kezdett a ragu
zai köztársasággal — m inden eredm ény 
nélkül. A  városi tanács a rra  hivatkozott, 
hogy az ereklye h íre mind több m agyar, 
horvát és dalm ata zarándokot vonz a v á 
rosba és remélik, hogy a szomszédos te 
rü letek  felszabadítása u tán  a szent Jobb 
éppoly világhíres zarándokhellyé avatja  
Raguzát, m int Páduát szt. A ntal ereklyéi.
1769-ben átengedték  a szentnek kisebb 
koponyaereklyéjét, a nagyobbat m egtar
to tták  m aguknak és ezt 1770-ben finom- 
m űvű tartóba helyezték, am elyben azt 
tisztelettel ma is őrzik. Egymást követték  
a tárgyalások, am elyekben Esterházy Fe
renc m agyar kancellár is résztvett, de 
ta lán  az erélyes diplom áciai fellépés sem 
használt volna, ha az orosz-török v iszály
ban, az utóbbi hatalom nak gabonát szállító 
raguzaiakat O rlow  orosz adm irális váro 
suk ostrom ával még nem  fenyegeti. A 
köztársaság 1771-ben az uralkodó segít
ségét kérte  és elhatározta, hogy a szent 
Jobbot, a dom onkosoktól m agához váltva, 
fölajánlja a királynőnek. Az erek lyét há
rom tagú küldöttség  vitte  Bécsbe, de veze
tőjük, Bona Szerafin János időközben 
m eghalt és csak az újabb m egbízatás be
érkezése után, 1771 máj. 29-én, a szent 
Jobb feltalálása ünnepének előestéjén  ke
rü lhete tt sor Schönbrunnban az átadási 
aktusra, am elyen II. József is résztvett.

A bécsi ünnepségek

Az uralkodó k ívánságára Migazzi Kris
tóf bécsi bíborosérsek — egyúttal a váci 
püspökség adm inisztrátora — m egvizsgál
ta tta  az ereklye hitelességének bizonysá
gait. Pray György jezsuita, Kollár Ádám, 
az udvari könyv tár m agyar vezetője és 
Bajzáth József püspök, k irály i alkancellár 
ve tt részt a m unkálatokban. P ray a h ite 
lesség legfőbb bizonyítékának a raguzai 
dom onkosok állandó hagyom ányát tek in 
ti, erről 1590-től kezdve írásos feljegyzé
sek vannak. A  neves ku tató  m ásik érve 
pedig az u jjak  között ta lá lt pergam ent- 
szelet, am elyen ez az írás olvasható :Dexte- 
ra Beati Stephani (Regis et) Confessoris 
gloriosi. A  zárójelben levő rész helye 
m egvan m ost is, de a törés m iatt nem ol
vasható. A 11. sz.-ból származó írást á t
m ásolták egy ezüst lem ezre és ráerősí
te tték  az erek lyetartó  elejére.

A m agyar kancellár, E sterházy Ferenc 
gróf készíte tte  el u ralkodója  m egbízásából 
az erek lye hivatalos átadásának  és a bécsi 
ünnepségeknek  rendjét, am elyet a k irá ly 
nő sajátkezű  bejegyzéseivel egészített ki.
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A  hitelesség m egállapítása u tán  Migazzi 
bíboros egyházi részről is m egadta az en
gedély t az ereklye nyilvános tiszteletére. 
A királynő  a kéz csuklójára színaranyból 
készült cserfakoszorút erősítte te tt és az 
u jjak a t drágagyöngy-fűzérrel ve te tte  kö 
rül; az ő a jándéka volt az a reneszánsz, 
ezüsttel d íszített erek lyetartó  is, am elynek 
te te jén  a Szentkoronának ékköves m ása 
vo lt látható. A hivatalos pecséteket és az 
ez alkalom ra v e re te tt em lékérem  egy pél
dányát is a relikviárum ba helyezték.

1771 jún. 29-én adta át az erek lyét az 
Egyház h ivatalos képviselője, a bécsi b í
boros-érsek  az uralkodónak. Az átadási 
ünnepségen — a k irálynőnek Migazzihoz 
in tézett levele szerint — a k irály i család 
tag ja in  és néhány  osztrák udvari m éltósá
gon kívü l a Szent István-lovagrend tagjai, 
Pálffy M iklós kúria i bíró, E sterházy Ferenc 
gróf, m agyar udvari kancellár, Fekete 
G yörgy gróf, vicekancellár, Klimó G yörgy 
pécsi püspök, Bajzáth József püspök, kir. 
alkancellár, a pázm ánita m agyar papnö
vendékek  és a ho rvát kolégium  tagjai 
ve ttek  részt.

A  jún. 30-án, vasárnap a schönbrunni 
kasté ly  tem plom ában kezdődő kilencna- 
pos á jta tosság  a köztiszteletre k ihelyezett 
erek lye előtt, a szent Jobb-kultusz tö rté 
netében  páratlan , fényes korszakot ny ito tt 
meg. A k irály i család és a k irálynő a la 
p íto tta  Szent István-lovagrend tagjainak, 
egyházi és világi előkelőségeknek részvé
telével m egrendezett ünnepélyes szentm i
sék, szónoklatok, a bécsi m agyar és ho r
v á t papnövendékek im aórái és zenével 
k ísé rt német, m agyar és latin, nyom tato tt
szövegű énekek a lko tták  nem zeti e rek
lyénk  bécsi tiszteletének m egkapó, fényes 
kereteit.

A  királynő elhatározta, hogy a nagy 
kincset visszaadja a nemzetnek. Ö állapí
to tta  meg a legapróbb részletekig a szent 
Jobb hazavitelének ünnepi rendjét. Intéz
kedéseinek  v ég rehajtását egyházi részről 
Bajzáth József püspökre, m int szem élyes 
képviselő jére, v ilági részről pedig gróf 
G rassalkovich A ntalra és gróf H adik A nd
rás, lovassági tábornokra, m int k irá ly i biz
tosokra bízta s az ünnepségek lefolyásáról 
je len téseket kért.

Magyar földön

A királynő a «magyar nemzet iránt ér
zett szeretete különleges jeleként» a ján 
dékozta a szent erek lyét hazánknak. E ster
házy  kancellárnak, a m agyarországi ün
nepségek  program jára  vonatkozó javasla 
ta it is k iegészítette, m ert azt k ívánta, hogy 
a szent Jobb átv ite le  és a budavári tisz
te le tny ilvánítás a lehető legnagyobb ünne
pélyességgel történ jék . Intézkedése szerint 
a Bécsből induló bizottság vezető je Baj
záth püspök volt, ak inek Gondola Ferenc 
püspök, mainzi prépost vo lt segítségére. 
A d íszkíséretet ha t m agyar nem esi lovas
testő r alkottta, egy gárdatiszt vezetésével. 
1771 júl. 15-én, reggel öt ó rakor három  
díszhintóval indultak  el a Burgból, sok
százfőnyi lelkes töm eg sorfala között. 
M egható volt látni — írja  a szem tanú Pray

— az ú t vonalába eső bécsi árvaház nö
vendékeinek  fegyelm ezett sorait, akik an
nak  em lékét akarták  m egtisztelni, aki oly 
sok jó t te tt a bajbajuto ttakkal.

Bajzáth püspök és a k irály i biztosok az 
ú t egyes szakaszairól je len téseket küldtek  
az uralkodónak és a kancellárnak. A me
n e t Pozsony irányába vette  ú tjá t és a Du
na jobbpartján  halad t előre. Bajzáth első 
je len tésé t Pannonhalm áról írta  1771 júl. 
8-án. Eszerint az ú t a m egáradt Duna mi
att nem  vo lt veszléytelen; este fél 9-kor 
vonult be Győrbe, ahol a m egyéspüspök 
(gr. Zichy Ferenc) a káptalan , a papság és 
nagy  h ívősereg harangzúgás közben, a 
fehérvári kapunál v á rta  az érkezőket. Az 
állványra erősíte tt erek lyetartó t a nemesi 
testőrök sorfala között ünnepi m enetben 
k ísérték  a székesegyházba, ahol a Te De- 
um elhangzása u tán  a szt. Jobbot az őrka
nonok v e tte  á t és azt a szentélyben szt. 
László erek lyéje  m ellett m éltóképpen el
helyezte. M ásnap átvéve az ereklyét, foly
ta tták  ú tjuka t Pannonhalm a felé. H arang
zúgás és m ozsárlövések közt vonultak  a 
hegyre, ahol az összegyűlt h ívősereg je 
lenlétében, az ősi tem klom  bejára tánál a 
főpapi o rnátusba öltözött főapát v e tte  át 
a szent Jobbot, hogy három napos ny ilvá
nos tiszteletre helyezze ki s azt kellő mó
don őrizze. A hálaadó éneket főpapi mise 
és m agyar szentbeszéd követte s az erek
lyét csókra nyújto tták .

V

A m eghatódott, hívő m agyar nép köny-
nyező öröm ének lá tása  még a legkem é
nyebb szíveket is m eghatotta. 16 zarán
dokcsoport érkezett a tiszteletadásra; a 
buzgó m agyar nép o tthagyta  az aratást, a 
sarlókat s m indenünnen igyekezett felvo
nulni a szent hegyre, könnyek közt hálát 
adni azért, hogy az uralkodó a szent e rek 
lyét visszaadta szülőföldjének. A  testőrök 
kivont karddal álltak őrséget az ereklye 
mellett, hogy a hatalm as néptöm eg részé
ről m inden tiszteletlenséget távo lta rtsa 
nak. A  főapát a három  nap a la tt bőséges 
alam izsnát adott az o tt összegyűlt né lkü
lözők között. Az ünnepségek elm últával, 
jú l 19-én reggel a főapát díszes m enetben 
az erek lyét a hegy alján  v isszaadta a püs
pöknek, m ire a három  díszhintó fo ly tatta  
ú tjá t Buda felé.

Közben sok helyen harangzúgás és ösz- 
szesereglett nép fogadta a díszes m enetet. 
Neszm élynél a m edréből kiöm lött folyam 
je len te tt akadályt, de a veszély elhárult 
és Bajzáth júl. 23-i, Budáról ír t beszám o
lója az ünnepélyes fogadtatás m egelőzé
séről értesít. Az történt, hogy ko rán  ér
kezve, reggeli fél 9-kor a m enet v ára tla 
nul m egállt a budai jezsuita kollégium  
előtt s ennek házikápolnájában külön ün
nepélyesség nélkül ideiglenesen elhelyez
ték  a szent Jobbot. Itt, a nap folyam án az 
esztergom i káp ta lan  m egbízottjai az e rek
lyetartó  szelencére elhelyezték  a káptalan  
pecsétjé t is. Este 6-kor a püspök ünnepé
lyes m enetben a (M átyás)-tem plom ba v it
te  az ereklyét, am elyet ott Migazzi érsek
nek, a váci püspökség korm ányzójának

adott át, m ire a jezsuita plébános azt egy 
trón ra  nyilvános tiszteletre kihelyezte.

Jú lius 21-én, vasárnap  reggel hatalm as 
közönség lepte el a koronázó-tem plom hoz 
vezető utcákat. N yolc órakor Kozma Fe
renc jezsuita  m agyarnyelvű szentbeszéde 
vezette be az átadási ünnepségeket. Ezt 
követően a bíboros díszes körm enetet v e 
zetett az udvari tem plom ba (várkápolna), 
ahol a szent Jobb hite lességét igazoló 
okm ányokat o lvasták  fel, m ajd átad ták  
azt a Zsigm ond-kápolna p répostjának  és 
az angolkisasszonyok főnöknőjének, m ert 
rá juk  volt bízva a szent he ly  gondozása.

A  budai kollégium  évkönyve említi, 
hogy három  napon át ta rto tt a hívő nép 
áradása. A  tiszteletadás kom olyságába 
élénk színeket v ittek  a tanulóifjúság éne
kes zarándoklatai: a Bécsben nyom tato tt 
latin-m agyar-ném et énekeket énekelték . 

K öltem ények ö rökíte tték  m eg az ünnep
séget, arany-ezüst em lékérm eket osztot
tak, a kollégium  rek to ra  pedig az uralko
dótól 800 ft-ot kapo tt szegényei szám ára.

A k é t k irály i biztos (Hadik és G rassal
kovich) je len tése is a m agyar nép őszinte 
hálájáró l tudósít az uralkodó jó tétem ényei 
iránt, am elyek között a legnagyobb volt 
a szent Jobb visszaszerzése a nem zet szá
m ára. V alam ennyi beszámoló m egem léke
zik arró l a hatá rta lan  lelkesedésről, amely- 
lyel a m agyar nép a hónába viszaérkező 
nagy  erek lyét fogadta. A  királynő pedig 
fejedelm i nagyvonalúsággal k íván ta  to
vábbra  is b iztosítani a nem zeti ereklye 
kultuszának elm élyítését és ezért — levél
tári adatok szerint — még 1771-ben a bu
davári szent István ünnepségek célja ira  
7500 aranyat k itevő a lap ítványt létesített.

Jó  m agyar népünk tudja, m it je len t 
neki szent k irályunk  szem élyisége. Ide
genbe ju tv a  is, kegyelette l üli meg em
lékét, nem  feledkezve meg a kultusz em
líte tt nagy k irá ly i szorgalm azójáról sem, 
hiszen a tisztelet nagyarányú fellendülése 
elsősorban az ő és m agyar tanácsadóinak 
elévülhetetlen  érdeme.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN S. J.

MAGYAR NŐVÉREK 
LELKIGYAKORLATA

Szeretettel meghívunk minden magyar 
nővért, kik a Benelux államokban laknak, 
a magyar lelkigyakorlatra.

A lelkigyakorlat ideje: 1973 aug. 16. es
tétől aug. 25. délutánig.

Színhelye: 1020 Brüsszel, 20, Av. de 
Lima. Az örökimádók kolostora.

Részvételi díj: 2000 belga frank illetve  
150 Gulden, vagy 150 DM.

A lelkigyakorlat vezetője Ft. P. Nemes- 
szeghy SJ.

Jelentkezés: Ft. P. M atyasovich Henrik 
SJ. Blijde Inkomststr. 18. B - 3000 Leuven. 
(Belgium)
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Higyjünk népünk felemelkedésében
-  mondja Mindszenty bíboros a szerzetesnőknek

Az idén N agyböjtben M indszenty bíboros körlevelet in tézett a külföldre szakadt 
m agyar szerzetesnőkhöz. A  szövegből m egtudjuk, hogy a bíboros-prím ás a nővérek 
sorsa irán t állandóan érdeklődött. Levelekből és látogatásokból ism eri nehéz sor
sukat. V igasztalni, erősíteni akarja  őket.

Amint a T itkárság érdeklődésünkre közölte, nagyon sokan köszönték meg hálás 
levelekben a bíboros atyai sorait. A levelek arról tanúskodnak, hogy a m agyar 
nővérek szerte a nagyvilágban m egértették  a nagyböjti levelet és á tvették  annak 
gondolatait. — íme a körlevél szövege:

Tisztelendő Kedves N ővérek!
Idegenbe szakadtunk. Ki m ár néhány 

évtizede, ki csak most lépi át a határt. 
Folyik a m enekülés, a kiszivárgás, a k i
vándorlás: pusztít a «fehér halál». Meddig 
még? N épünket a kom m unista rendszer 
öngyilkos, halódó n 'ppé  tette . Elvették 
hitét, rem ényét és a nép következetes. 
Letörtségében tűri a h ivatalosan történő 
em berirtást, lelki tévelyben maga is beáll 
a nem zetgyilkolásba.

Levelekből, látogatásokból tudom, hogy 
a m agyar szerzetesnővér sorsa itt idegen
ben egy fokkal rosszabb, szenvedéstelibb, 
m int akár a világiaké, akár a papoké. Nem 
mindig, de gyakran  szorult nyelvhiány
ból, idegenségből még a sa já t közösségén 
belül is egy m ásodik em igrációba. — Az
tán  m últak az évek. A kor gondjai, az 
egyén életének  kifelé o ly  sokszor je len
ték telennek  látszó, de befelé sokat-számí- 
tó, sok kínlódást okozó problém ái, am e
lyeket szinte le sem lehet í r n i . . .  mindez 
mázsás súllyal nehezedik sok nővér le lké
re  ma is.

M égis most, am ikor először fordulok 
írásban, rendelkezésem re álló címek sze
rin t minden m agyar nővérhez, szeretnék 
egyet m ondani: N e csüggedjünk! N e ke
seregjünk. Isten  sem arra  terem tett ben
nünket, sem nem  akarja . B írjuk le  ma
gunkban először a keserűséget, a bántal- 
m ak mindig ú jranyilalló  érzéseit, az önsaj- 
nálást. Ez a legrosszabb, legm érgezőbb va
lam ennyi sajnálás között, m ert édes is. E 
téren  kell fölépíteni életünket. Szinte az 
é le t kényszerít rá  bennünket. Ember erre 
m agától nem  képes. Isten  tud bennünket 
ebbe a belső szabadságba vezetni: az Isten 
fiaiéba. M indent el tudok viselni Abban, 
aki engem m egerősít. Nem  ennek a  világ
nak a nagyjai, politikában, sportban, mű
vészetben, tudom ányban, hanem  Krisztus 
az új ember. Mi is új em berré válhatunk 
Benne. Ez pedig kezdődik az egyéni kese
rűségek, félelm ek lebírásában, a m egbo
csátásban, az odaadásban, Isten  szerelé
sében.

T ulajdonképpen csak ezt a b iztatást 
akartam  minden m agyar szerzetesnővér
nek  adni: folytassuk útunkat, bízzunk! 
Szeressük az Egyházat. Talán éppen azért, 
m ert annyian tépázzák, m ert annyian 
szállnak át Péter szorongatott bárkájáró l 
fényesnek ígérkező hajókra . Sokszor gon
dolom és óhajtom , hogy bárcsak betellne

a fényesség ígérete és lenne valóság, a- 
mit keresnek. Aztán tudom, hogy ez nem 
lehetséges. M indenki, aki csak önkeresés
ből hagyja  el a bárkát, egyszer, hacsak 
az utolsó órában is, kétségbeesetten  ku 
ta tja  m ajd a horizontot a bárka  után. Ta
lán m ár csak akkor, m ikor beszélni sem 
tud, m ikor az öntudat érzékektől m egfoszt
va, az értelem  m écsesének utolsó lobba- 
násával kér, esd bocsánatot, kegyelm et. 
Isten végtelenül könyörületes.

Szeressük a hazánkat, a nyelvünket, 
nem zetünk m últját is. H igyjünk népünk 
fölem elkedésében. írv a  áll, hogy gyógyít- 
hatóknak terem tette  Isten a nem zeteket. 
Sajátm agát ostorozza, aki lévén  első nem- 
zedékes m enekült, azt hiszi, hogy angollá, 
ném etté, am erikaivá tud válni. Hiába 
csűri-csavarja a gondolatait, az érzelmeit, 
sőt igen sokszor a nyelvét is! — Ebből 
következik óhajom, am elyet le szeretnék 
itt írni és minden nővérnek a vánkosa alá 
tenni, hogy kicsit álm atlanná tegyem  az 
éjszakáját. Nem kínozni akarok, csak éb
reszteni. Föléleszteni azt a parazsat, am ely 
úgyis ott izzik, küzködik, sokszor úgy lá t
szik, az uto lsókat pislogja a szürkéllő ha
mu alatt, de ott van.

Megköszönöm a Kedves N ővéreknek, 
hogy idegenben a m agyar Egyházért, ha
záért és értem  im ádkoztak évtizedeken 
keresztül. Tudtam  róla és éreztem  erejét.
— Főpászori óhajom, hogy a m agyar szer
zetesnővérek legalább havonta  egyszer és 
Karácsony, Üjév, H úsvét, Pünkösd, Szent 
István király  ünnepén a m agyar hívek 
szentm iséjén feletteseik kikérendő enge
délyével résztvegyenek. A felettes enge
délyével a szentáldozáshoz is a m agyar 
szentm isén járu lhatnának . Tudom, hogy 
ezeken az alkalm akon a sa já t közösségük
ben m ár szentm isét hallgattak , de szent
beszédet, am ely anyanyelven  kívánatos 
és célszerű, még nem.

Több helyen nem eléggé lá togato ttak  a 
m agyar szentm isék. N éhány kedves nővér 
je len lé te  is vonzóbbá tenné a szentm isét 
példájával. A szentm ise fölajánlható lenne 
azokért, akik azt elm ulasztják.

Ebben az óhajban nem csak egyéni meg- 
szentelődésről és egyéni m agyarságápo
lásról van szó. Fölvetette-e már, Kedves 
N ővér, m agában azt a lelkiism ereti k ér
dést, hogy résztvett-e és részt kért-e  a 
helyi m agyar lelkészen keresztü l a m a

gyarok lelki e llátásának  sürgős, emberi, 
Isten  szem pontjából egyedül igaz számba 
menő gondjaiban? C saládlátogatás, h ittan  
tan ítása  családoknál m agyarul, anyagi 
vagy  erkölcsi válságba ju to tt m agyar csa
ládok kisegítése nevelésben, háztartásban, 
idősek látogatása, gondozása, betegekkel 
való törődés, börtönbe-ju to ttak  fölkeresé
se, szolgálata, az onnét k iszabadultak talp- 
raállítása, továbbsegítése: m ennyi lehető
ség az Isten  országában és a m agyar 
emigráció gondterhes átjáróházában!

Az irgalm asság testi és lelki cselekede
tei hitből, Krisztus szeretetéből és népünk 
iránti hűségből — elm aradhatatlan  társa
ink lesznek égben és földön.

Kívánatos lenne ú jra  átgondolni a haza- 
látogatás ügyét, ö n é rz e t kérdése ez. A 
hazalátogató, akárm ennyire nem ez a szán
déka, segít az otthoni rendszer világcsalá
sában, m intha m inden színttltig tejfel len
ne odahaza. Ha mi m együnk, m ennyire 
m ennek az egyszerű világiak! Tudom, hogy 
a rokonság lá togatása  a cél. Ez ritkább 
volt odahaza, m int most ném elyeknél ide
genből.

A kik nem  kapták  meg ezt az írást, azok 
címe hiányzott. A kik kaptak, kérjük , ju t
tassák  el példányukat a hiányzóknak.

Szeretettel küldöm  áldásom at
Kelt Bécsben 1973 N agyböjtjében.

+ MINDSZENTY JÓZSEF sk. 
esztergom i érsek

MINDSZENTY BÍBOROS KÖLNBEN

Á prilis 28-án délu tán  érkezik M indszenty 
József bíboros-prím ás Kölnbe, ahol négy  
napig m arad Frings és Höfner kardináli
sok vendégeként.

Az esztergom i érseket XII. Pius pápa 
1946-ban Frings kölni érsekkel együtt 
em elte a bíborosi kollégium ba. A  ké t fő
pásztort azóta m eleg bará tság  szálai fűzik 
egymáshoz. U toljára akkor találkoztak, a- 
m ikor m indketten  résztvettek  K anadában 
az o ttaw ai M ária-napokon.

Frings kardinális néhány  éve nyugalom 
ban él. U tódja H öfner bíboros-érsek, A 
k é t bíboros együtt h ív ta  meg a m agyar 
bíboros-prím ást a kölni látogatásra.

M indszenty bíboros-prím ás ápr. 29-én, 
vasárnap találkozik először m agyar h ívei
vel délelő tt 11 órakor a Kölni M agyar 
H ázban rendezett fogadáson. M ájus 1-én 
a m agyar prím ás főpapi szentm isét mond 
a kölni dómban, m ialatt a bérm álás szent
ségét is k iosztja  a m agyar ifjúságnak.

Előző nap, április 30-án Köln városa és 
az érsekség ad fogadást a m agyar bíboros
prím ás tisz teletére  a ké t kölni kard inális
sal az élen.
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Az ellenség egyre szemtelenebb
M ióta M indszenty bíboros-prím ás Bécs- 

be érkezett, a kom m unisták egyre fokoz
zák ny ílt és alattom os tám adásaikat elle
ne. De az egész em igráció körében is szer
vezettebben dolgoznak a bíboros jelenléte 
óta. Az alattom os aknam unka hatásá t k ü 
lönösen érzik a m agyar lelkipásztori köz
pontok.

M indszenty bíboros m inden szavát fi
gyelik, összes m egnyilatkozását számon 
tartják . Lehallgatják telefonját, m egkísér
lik  kémek, besúgók beépítését a Pázmá- 
neum ba. Elhelyezik a titkos lehallgatókat. 
N yilatkozatai, beszédei, körlevelei szöve
gét a «szakértők» nagyító  alá teszik. Ere
deti értelm ükből kiforgatva, m egham isít
v a  részeleteket ju tta tnak  el azokból a kü- 
lügym inésztérium okba és legtöbbször a 
vatikán i diplom atákhoz. Tudják, hogy e-

zeknek egyik nagy  gondja, hogyan h á rít
sák el az «akadályokat» szerencsétlen  v á 
gányra ju to tt diplom áciájuk útjából.

A bolsevistákat a vatikáni diplom áciá
nál e lért sikereik annyira szem telenné 
teszik, hogy a bíborosról egyre gyakrab
ban adnak ki gyalázkodó írásokat, je len 
tetnek meg cikkeket. Az em ber csodál- 
kozhatik azon, hogy egyrészről fölénye
sen hirdetik: M indszentyt a m agyar nép 
egészen elfelejtette, és ők m égis ennyire 
félnek tőle. Talán m égse lehet igaz az el
felejtés! S ta lán  mégse állhat olyan jó l a 
bolsevizmus szénája M agyarországon és a 
keleteurópai térségben, ha egyetlen idős 
főpaptól ennyire kell félni!

Nem  régen m enedékjogot kért egy m a
gasabb rangú ÁVH-s tiszt egyik nagyvá
rosban itt Nyugaton. Azt m ondotta annak

az országnak rendőrtisztjei előtt, hogy a 
kom m unisták csak M indszentytől félnek, 
sőt csak őt tisztelik  m int ellenfelet s azo
kat, akik  ma otthon az egyház élén  zsong- 
lőrösködnek, nagyon m egvetik. Talán en
nek  a m egvetésnek a m egsejtése okozhat
ja, hogy egyik-m ásik békepüspök h ajlan 
dó a bíborost gyalázni és rágalm azni, mint 
legutóbb tö rtén t Abbé Laurentin előtt.

Ez a francia pap gyalázkodó cikket írt 
m agyarországi látogatása u tán  a párizsi 
Figaro-ban a bíborosról. A cikk minden 
sora elárulja, hogy a kis abbénak fogalma 
sincs a m agyarországi állapotokról és a r
ról, hogy m ilyen fenyegetett helyzetben él 
az Egyház a keleteurópai térségben. Ezért 
ta rtjuk  hanyag és bűnös lelkiism eretlen
ségnek a részéről, hogy m ert arról ny ila t
kozni egy világlap oldalain. Ügy értesü 
lünk, hogy a bíboros titkársága  erélyes 
lépések m egtételére készül a könnyelm ű 
és hiszékeny abbéval szemben.

Laurentin abbé a sok zagyvaság és ha- 
zudozás m ellett azt is felhozza, hogy nagy- 
tek in télyű  és okos kato likusok annak ide
jén  figyelm eztették a bíborost elhibázott 
egyházpolitikájának a következm ényeire. 
Csak K odály Zoltán nevét em líti meg eb
ben az összefüggésben. Mi persze, akik  a 
bíboros em lékirataiban lapozgathattunk, 
hitelesen tudjuk, hogy a kom m unisták á l
tal m egírt levél á tadásakor K odály Zoltán 
annyira szégyelte magát, hogy a prím ás! 
fogadószoba legvégső sarkába vonult s 
m int akit nem  érdekel az ügy, szégyen
p írral az arcán egész idő a latt lehorgasz- 
to tt fejjel ült egy széken. Csak Szekfű 
m ert beszélni, de dadogott és igen nagy 
szégyennel távozott, m ikor m egkapta a 
prím ás válaszát.

H a Laurentin abbé csak annyi fáradsá
got vesz m agának, hogy gyalázkodó cikke 
m egírása elő tt felüti a M indszenty O k
m ánytárat, o tt m egtalálhatta  volna e v á 
lasz hiteles szövegét, m elynek egyik rész
lete így hangzik: «Ma Közép-Európa álla
m aiban az az egyházpolitikai helyzet je 
lentkezik, am ely fölött a levélírók fájdal
m uknak adnak kifejezést m agyar vonat
kozásban. Az öt á llam ró l. . .  nem  rég foly
ton azt hirdette  a m agyar sajtó  és az on
nan  hazatérő politikusok, hogy ott az 
Egyház vezetői «dem okratikusan» visel
kednek: ki partizán, ki Te Deum-ot m on
dott . . .  k i meg díszm enetben vezette  es
küre a püspököket. Ebből ma is virágzó 
ottani egyházi állapotokra kellene követ
keztetni . . .  és lám: ma m ár Beran érsek, 
Sapieha bíboros is rossz. Rom ániában pe
dig egyszerre négy püspököt csuknak 
b e . . .  A levélírók  elfelejtik, hogy van 
m aterialista ateizm us is, am elynek egy
házüldöző term észete nem bennem  és nem 
is az Egyházban b írja  érthetőségét.»

Az eset kapcsán arra  kérjük  a m agyar
ságot, fogjon össze és ne engedje, hogy 
ez az alattom os és gonosz m esterkedés 
szétforgácsolhassa erőnket, m elytől talán 
egyedül félnek a bolsevisták.

Európai Magyar Találkozó Augsburgban

A Németországi Magyar Szervezetek Központi Szövetsége és tagegyesületei
nek rendezésében, az Európai Szabad Magyar Kongresszus támogatásával a né
metországi magyarság idén június 30-án tartja Augsburgban műsorral egybekö
tött nagy találkozóját, amelyen a többi európai országok küldöttei és látogatói 
is résztvesznek. Ez avatja a hagyományos pünkösdi Magyar Találkozót konti
nentális jellegű közös, nagy ünneppé abból az alkalomból, hogy Géza fejede
lem 973-ban, évtizedes véres harcok után békét kötött Nagy Ottó német csá
szárral, s népe számára a kereszténységet választotta évezredes eszményképül, 
vallási és kulturális élete fejlődésének gazdag forrásául. Ebből táplálkozik ma
gyarságunk ezer év  óta, ez adja erkölcsi erejét és ennek védelmében hozott 
gyakori véráldozatot napjainkig. Amit a magyar nagyfejedelem évezreddel e- 
lőbb kötött meg Quedlingburgban, amellett nemzedékek ezrei tartottak ki hű
séggel és vaskövetkezetességgel még akkor is, ha cserbenhagyták fenntartásá
ért vívott harcaiban.

Ennek a millenniumi ünnepségnek jelentőségét — amely beleilleszkedik a 
szentistváni millennium ünnepi ciklusába — magasra emeli bíboros prímásunk, 
MINDSZENTY kardinális részvétele. Sorsdöntő idők előtt, amelyek népünk jö
vőjét ismét hosszú időkre eldönthetik, lelkierőt, útmutatást ő adhat nekünk.

Quedlinburgot, amely keletre esik a Német Szövetségi Köztársaságtól, nem 
kereshetjük fel. Augsburgban rendezzük meg ünnepségünket azért, mert az 
egybeesik Szt. Ulrich püspök halálának Augsburgban ünnepelt ezredik évfor
dulójával, ami összefüggésben van a Nyugattal való megbékélésünkkel.

Az ünnepség-sorozat rendezésére márc. 24-én bizottság alakult, amely nagy
vonásokban a következő programot tűzte ki:

JÜNIUS 30-án, SZOMBATON DÉLELŐTT
az Európai Szabad Magyar Kongresszus a bizottságok elnökeivel kibővített el
nökségi ülést tart, amelyen a Kongresszus többi tagjai is résztvesznek. (Zárónyi
latkozatát a délutáni ünnepségen hirdeti ki.) Ugyancsak délelőtt tartja közgyű
lését a Volt Politikai Foglyok Szövetsége európai tagozata. Az Augsburgba ér
kezett többi résztvevők és vendégek részére városnézés vezetéssel.

DÉLUTÁN 14.30-kor katolikus és protestáns ünnepi istentisztelet a Szent Ul
rich bazilikában és a mellé épült protestáns istenházában.

16 órakor műsoros ünnepség a Szent Móricz teremben a magyar kulturális 
szervezetek, ének- és tánccsoportok részvételével, ünnepi beszédet mond Közi 
Horváth József prelátus, az európai keresztény népmozgalmak ismert alakja, 
az Európai Szabad Magyar Kongresszus elnöke. Német küldöttségek és vendé
gek nagyobb részvételével számolni lehet.

A következő nap, július 1, vasárnap szabadon áll további találkozók lefoly
tatására.

AZ AUGSBURGI ÜNNEP RENDEZÖBIZOTTSÁGA

VECSEY JÓZSEF
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«Jamfeoree G ö d ö llő  1933 -  1973»
kerületi nagytábor

Kedves C serkésztestvéreim !
A pottenstein i dom bokon ugyan tavaszi ébredését v árja  az erdő és a  ré t, és 

hó fedi még a tábor fő te ré t . . .  a nyári nagytábor tervezése m ár lázas m unkával 
folyik. A táborra  készülni kell! V ezetőknek és cserkészeknek egyaránt! Ehhez 
a készülődéshez szeretnénk mi is hozzásegíteni azzal, hogy időnként tá jékoz ta t
ju k  a csapatokat a tábor terveiről, előkészületeiről. Szeretnénk, hogy a messzi 
Stockholm ban élők épp úgy m int a párizsi, zürichi, grazi, linzi, bécsi, kastli, 
stu ttgarti, kölni cserkészleányok és fiúk, vagy  hollandiai, belgium i cserkész
testvéreink  épp úgy, m int am erikai, kanadai, venezuelai, ausztráliai vendége
ink, — örömmel készüljenek a nagytáborraí

T U D N I V A L Ó K :

A  kerü leti nagytábor, m ely a gödöllői Jam boree 40 éves évfordulója alkalm á
ból kerü l m egrendezésre, 1973 július 28-tól augusztus 11-ig tart. (15 nap)

A  NAGYTÁBOR TERÜLETILEG KÉT HELYEN LESZ :

I. K iscserkész tanyázás: — EMESE ALTÁBOR — Barnhofban (Kastl b. Amberg)

II. «JAMBOREE» NAGYTÁBOR: Leány- fiú-, és öreg-cserkész altáborokkal.

Leánycserkész altáborok: Fiúcserkész altáborok:

1. «Á rvalányhaj» leánytábor 1. «Megyer» fiútábor
(10-14  évesek t.) (10-14  évesek t.)

2. «Pax Ting» leánytábor 2. «Vág» fiú tábor
(14 - 18 évesek t.) (14 - 18 évesek  t.)

3. «Búzavirág» altábor 3. «Gödöllő» altábor
(Leányvez. tisztek, parnokok) (Cserk.tisztek, öregcs.parnokok)

A  NAGYTÁBOR KÖLTSÉGEI 15 NAPRA:

Szem élyenkint: 110.— DM. — K edvezm ények: H a egy családból ké t gyerm ek 
jön, úgy szem élyenkint 90 - 90.— DM. Három gyerm eknél: 75 - 75.— DM. 
Jelen tkezési határidő: 1973 m ájus 30. — A táborokhoz M ünchenből külön autó
busz indul majd.

A felszereléssel kapcsolatban: a rendes cserkészruházaton kívül, hátizsák, h á 
lózsák, gum im atrac, csajka, táb.evőeszköz, zseblám pa, esőkabát, gumicsizma be
szerzése időben ajánlatos. Részletes felszerelési lis tá t időben közlünk. — Szór
ványcserkészeink szám ára külön cserkész-ism ereti anyagot küldünk írásbeli ké
résükre. Ebből a táborba érkezéskor felvételi vizsga van. — K érjük a csapato
kat, hogy készüljenek időben tábortűzi m ókákkal, énekekkel. H elyi népszoká
sokat, különleges szám okat hozzanak m agukkal.

Külön szeretettel gondolunk azokra a «szórvány» cserkészeinkre, akiknek év
közben — távol a legközelebbi m agyar cserkészcsapattól — nincs alkalm uk 
belekapcsolódni az évközi m unkába. Ő ket is szeretettel h ív juk  a cserkésztábor
ba! M ivel nekik  otthon kell rá  felkészü'niük, kérjük , m ielőbb jelentkezzenek 
írásban m üncheni központunknál.

Itt szeretnénk figyelm eztetni m inden olvasót, cserkészbarátot, hogy címünk 
1973 április l-ő l m egváltozik! — Üj címünk:
U ngarischer Pfadfinderbund, 8 M ünchen 81. Oberföhringer-Str. 40. Üj telefon
szám unk: (0811) 982637.

M ünchen 1973 m árcius 10. Jó  m unkát! Táborparancsnokság.

KIRÁLY KELEMEN FERENCES ATYA j
iprilis 24-én tö ltö tte  be 80. életévét. Az 
sm ert és igen buzgó lelkipásztor jelenleg 
De W itt, M ichigan (USA) él az o ttan i fe- 
ences rendházban. Kelemen A tyának  so

kan köszönhetik, hogy m egtalálták  az Egy
házba vezető u ta t és igen sokan m ások a 
bitben való m egerősödésüket. Sokszor volt 
rendi elöljáró, még a legm agasabb tisztsé
gekben is, s sokat használt a m agyar fe
rences provinciának és a m agyar kato li
cizmusnak. Jelen leg  is tevékeny  irodolm i 
m unkásságot fejt ki. H am arosan várható  
«Naplóm» és «Kiss Szaléz vértanúsága» 
című m űveinek a m egjelenése.

A  ritka  évfordulón Isten  bőséges áldá
sát kérjü k  a hűséges ferences A tya to 
vábbi m unkájára.

STUTTGART. M eleg ünnepség k e re té 
ben köszöntötték  Suttgartban Dr. Leber 
Lajost 70. születésnapján. Dr. Leber 1903 
április 6-án született Törökbálinton. Egye
temi tanulm ányai befejezésétől kezdve 
tevékeny  részt v e tt a m agyarországi né
m etek kulturális és társadalm i szervezetei
nek az irányításában. M unkájával hűsége
sen szolgálta m indenkor a m agyar haza 
érdekeit. 1946-ban el ke lle tt hagynia szü
lőföldjét. N yugatném etországba te lep íte t
ték  ki. Itt azonnal m egszervezte a kiüldö
zöttek és a m enekültek  segélyezési m űvét 
a karitász kebelében. N em csak a M agyar- 
országból k ite lep íte tt ném etségnek, de a 
m agyar em igránsoknak is felbecsülhetet
len  segítséget nyú jto tt állandóan és éve
ken  keresztül. N agyjelentőségű volt az a 
tám ogatás, amit egyházi és polgári ha tó 
ságoknál kieszközölt az 56-os szabadság- 
harc áldozatainak.

H álás köszönettel csatlakozunk az ün 
neplőkhöz. A d m ultos annos!

BÉCS. Ft. Dr. Demel Iván érseki taná
csos m árc. 23-án volt 60 éves. A bécsi 
Caritas ez alkalom m al fogadást rendezett 
tiszteletére. König b íborosérsek m eleghan
gú levélben köszöntötte a jubilánst, úgy
szintén László és W einbacher püspökök 
is. Az egyházközség is kifejezte elism eré
sét és köszönetét Ft. Dr. Demel Iván sok
irányú  papi és k arita tív  tevékenységéért.

Lausanne. Böjti szentbeszédeket ta rto t
tak  három  vasárnapon át P.M ehrle Tamás, 
fribourgi egyetem i tan ár és Dr. Ikvay 
László érseki tanácsos Lausanneban, Genf
ben, Yverdon-, La Tour de Peilz- és Mont- 
heyben.

A  Lausanne-i Servan-kápolnában m ájus 
20-án d. e. négy m agyar fiú elsőáldozási 
szentm iséje lesz ünnepséggel egybekötve.

Párizs. Az új párizsi m agyar lelkész Dr. 
Hieró István, aki eddig a kölni m agyarok 
lelkipásztora volt. Segítője Dr. A. Tóth 
József lazarista  atya. A jó  Isten  áldását 
kérjük  m unkájukra.

STOCKHOLMBAN
m árcius 31-én Dr. Erba-O descalchi Sándor 
nagysikerű  előadást ta rto tt «Buda és M a
gyarország felszabdítása a török uralom  
alól» címmel. Az előadó nagytudású  szak
értő je  e kornak, behatóan  tanulm ányozta 
a török uralom  alatti v iszonyokat és XI. 
Ince pápa (Odeschalchi Benedek) által 
m egszervezett és Budát, m ajd az egész 
M agyarországot felszabadító keresztes had
járato t.

Dr. Buzády Tibor Budapest centenári
um áról em lékezett meg keresetlen  sza
vakkal. A  hanglem ezről előadott ké t kuruc

dal elhangzása u tán  Solym ár a ty a  em lé
kezett meg a m agyar Himnusz születésé
nek  150-ik évfordulójáról és szavalta el 
m űvészi előadással nem zeti im ádságunkat. 
A stockholm i m agyar szervezetek: a Ka
tolikus és P rotestáns Lelkészség, a Kato
likus Kör, a Szabad M agyarok Töm örülé
se, a P rotestáns Egyháztanács á ltal lé tre 
hozott M agyar Ház K ultúrbizottsága ren 
dezésében m egtarto tt m űsoros délu tánra a 
vasterásiak  is á trándu ltak  Stockholmba, 
ahol m eleg fogadtatásban és szívélyes 
vendéglátásban részesültek.

DERNÖI KLEKNER EMIL
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Sárkányok vetése
Az «Életűnk» egyik számában, nem is 

o lyan régen, c ikk  je len t meg, am ely egy 
régi k ínai m esét idézett az e lvete tt sár
kányfogakról. A zóta valóban néhány  hó
nap m últ el csupán, de ez a rövid idő is 
m eggyőzhetett bennünket arró l az igaz
ságról, am ire ez a mese tan ítan i akar, hogy 
ti., aki keresi a veszélyt, az elveszik ben
ne, hogy az egyén, a társadalom , az egész 
em beriség életében feltám adó rosszal, go
noszsággal szem ben a leghelytelenebb v é 
dekezés: a tolerancia. A keleti em ber ezt 
m ár régen tud ja  és tudását az e lvete tt sár
kányfogakról szóló m esébe öltöztette. A 
keleti em bernek ugyanis elég egy-egy 
mese, példázat, vagy  példabeszéd is, a 
nyugati ezzel szemben, sajnos, annyira el
kocsonyásodott agyvelejű  ( és g e rin cű ) 
már, hogy még a legvadabb esem ények 
sem tud ják  őt alvásából felébreszteni. 
Szám ára ezek csupán napi újsághírek, a- 
m iket gyorsan elfelejt, m ert hiszen kell a 
hely  a holnap feltálalandó új szenzációk 
szám ára is.

M ilyen tényekre és esem ényekre gon
dolunk itt? A ném et állam elnök feleségét 
berlini lá togatása  alkalm ával iskolásgye
rekek  to jásokkal dobálták meg. Az még 
rendben volna, hogy a mai fiatalság nem 
esik hasra  olyan könnyen egy-egy nagy 
név  előtt. De hogy egy idős asszonnyal 
szemben, aki nekik soha semmit sem á r
tott, ilyesm ire vetem edtek, m ár eléggé 
kellene, hogy rám utasson, k ik  és milyen 
célzattal húzódnak meg, m int felbujtók az 
egész ügy  hátterében.

Frankfurt fiatal főpolgárm estere is jobb
nak  látta, hogy o lajra  lépjen egy tüntetés 
alkalm ával. Barátai és ism erősei bár «ki- 
ha-nem-én» em bernek ism erik és «dinamit- 
Rudi»-nak «becézik», de bizony a körü
lötte fenyegetőző és köpködő töm eg lá t
tá ra  h irte len  nyakába szedte a lábát és 
az ősi városháza falai között kerese tt m e
nedéket. Am ikor meg az ablakhoz ment, 
hogy onnan figyelje az esem ényeket, az 
egész Römer előtti térségről zúgva hang
zott feléje a rím beszedett üvöltés: «Amdt, 
du Gangster, bald  b ist du weg vöm Fen- 
ster!» 45 rendőr sebesült meg aznao, e lő t
te  négy  nappal pedig 23. «Ez tiszta fasiz
mus, am it ott átéltem , — vázolta később 
a tö rtén teke t — én m ár láttam  egyszer 
ezeket a gyűlölettől eltorzult arcokat, — 
am ikor apám at a nácik m eggyilkolták!* 
•— A kár jobb, ak ár bal-oldali radikálisok
ról van  szó, célkitűzésben és eszközök
ben nem  sokat különböznek egym ástól. 
F rankfurtban egy  lebontásra kerü lő  ház, 
Bonnban a hivatalos lá togatásra  érkező 
dél-vietnám i m iniszterelnök szem élye volt 
az ok, helyesebben: szolgáltato tt ü rügyet 
a forradalom  kipróbálására. A különbség 
a kettő  között csupán annyi volt, hogy 
Bonnban hiába m enekült volna a főpol
gárm ester rezidenciája falai közé, m ert 
egy jó l m egszervezett és álcázott banda 
ide is behatolt és vandál pusztítást h a 
gyott m aga után. A  rendőrség m áig is 
bottal üti a nyom ukat. M ég szerencse, 
hogy vannak  jó lelkű  polgárai is ennek az

állam nak, akik  zokszó nélkül fizetik az 
adót tün tető  diákok stipendium ára és a 
bonni és egyéb garázdálkodások alkalm á
val m illiókra rúgó károk  kijavítására.

«Nem engedjük, hogy az országot, am e
lyet évtizedes erőfeszítések árán  felépí
tettünk, egyszerűen szétrombolják!* A 
tartom ányi korm ány m iniszterelnökének e 
felszisszenése eléggé elkésett. M ert éve
ken  át tétlenü l nézték eddig, hogy egyes 
fiatal óriások a pedagógusok között nemi 
felvilágosítás ürügyével tervszerű  züllesz- 
tést végezzenek s a gyerek le lkét ezen
kívül még m arxista tanokkal m érgezzék. 
E ké t hesszeni ú r k ifakadása tehá t tú lsá
gosan későn jött. Mi m indennek kell még 
történnie, hogy az állam hatalom  végre 
erélyesen  fellépjen azok ellen, akik  a de
m okratikus eszmék, szólamok és tö rvé
nyek  (!) mögé bújva és velük visszaélve, 
állásukat ugyanennek a dem okratikus ál
lam rendnek rom bolására és á láásására 
használják  fel? Ha az állam hatalom  azu
tán  végre fel is emeli szavát — nagy im- 
mel-ámmal — egyes tan ítók  garázdálko
dásai ellen, legtöbbször m ár csak akkor, 
ha  m aguk a szülők lépnek fel erélyesen 
és bo jko ttá lják  az iskolát, no meg a szen
zációéhes hírközlő szervek dobra verik  a 
dolgot.

A hesseni h ivatalos helyek  kínos las
súsága azonban azonnal érthetővé válik, 
ha egy kis figyelm et szentelünk az ottani 
iskolák új tantervezetének. M ár az első 
pillanatban meglep (vagy ta lán  m ár nem 
is lep meg!), hogy itt Schiller és Goethe 
alig-alig szerepel, a helyesírás tan ítása  
sem fontos, a földrajz meg egyálta lán  nem 
is szerepel, de M arx és Brecht, m int új 
evangélium , o tt áll a tervezet közép
pontjában.

A  frankfurti főpolgárm ester keserű  k i
fakadása a gyűlölettől égő arcok és sze
m ek láttán, meg ezzel kapcsolatban a náci 
időkre való em lékezése, nem  szabad azon
ban, hogy feledtesse velünk: am it most 
learat, annak elvetésében  m aga is segéd
kezett. M ert m iért kap ta  a «dinamit-Rudi» 
nevet? M ert ő m aga igért egy millió m ár
k á t (!) annak, aki a frankfurti operaház 
még háborúból visszam aradt rom jait a le 
vegőbe röpíti. Az év  e le jén  pedig az ame- 
rika-ellenes tün te tések  közepette tarto tt, 
és nagy  tapssal fogadott beszédében, m e
gint csak ő m aga je len te tte  ki: «A szoci
alizmus pedig V ietnám ban is győzni íog!» 
H ogy százezrek hulláin  keresztül, az nem 
vo lt szám ára fontos. H ogy m ilyen szoci
alizmus, azt mi, m agyarok m ár jobban 
tudjuk!

Ez a mi világunk veszélyesen hasonlít 
ahhoz az em berhez a keleti mesében, aki 
könnyelm űségből, avagy  kíváncsiságból, 
kiengedte a palackból a gonosz szellem et 
és u tána m ár nem  b írt vele. A  tragikus 
az egészben csupán az, hogy a mai idők
ben főpolgárm esterek és m iniszterelnökök 
v e tték  á t e m esebeli em ber szerepét.

MEGYESI ANDRÁS

Háborús okmányok
Két érdekes dokum entum  kötet je len t 

meg a V atikán k iadásában  a m ásodik v i
lágháború esem ényeiről és a Szentszék 
erőfeszítéseiről az üldözött zsidók, illetve 
a ném et és szovjet fogságba kerü lt len
gyelek m egm entése érdekében. A m áso
dik kötetben m agyar vonatkozású anyag 
is kerü lt nyilvánosságra. K állay Miklós, 
akkori m iniszterelnök levelet írt XII. Pius 
pápának, m elyben aggályait fejezi ki a 
háború  pusztításai és következm ényei mi
att. A  bolsevizm us győzelm ét a m agyar 
m iniszterelnök súlyos csapásnak tekinti, 
mind Európára, mind a v ilágra nézve. Az 
okm ányokból az is kitűnik, hogy a berni 
m agyar követ közölte a nunciussal: M a
gyarországon kom oly aggodalom m al fi
gyelik  a háború  kim enetelét.

XII. Pius pápa az okm ányok szerint a r
ról tá jékozta tta  báró A por Gábor vatikáni 
m agyar követet, hogy a Szentszék tisztá
ban van  a kommunizmus veszélyével. De 
nem  ism ételheti meg a kommunizmus ellen 
hozott nyilvános elítélést, m ert akkor a 
nácizmus üldözéseiről is beszélnie ke lle
ne. Ezt XII. Pius pápa feljegyzések szerint 
1943 m árcius 7-én közölte báró A por Gá
bor m agyar követtel. Tehát abban az idő
ben, am ikor a nácik m inden egyházi m eg
nyilatkozásra az üldözöttek ellen irányuló 
súlyos m egtorlással válaszoltak.

A  V atikán az üldözöttek védelm ében 
kényszerült hallgatni a kommunizmus és 
nácizmus gazságairól. Az okm ányok sze
rin t M agyarországon hasonlóan Lengyel- 
ország, Litvánia, Spanyolország, G örögor
szág és Brazília is aggodalm ait fejezte ki 
a pápának  a kommunizmus győzelm e m i
att. Az adatok arról is tájékoztatnak, hogy 
a Szentszék m inden tőle te lhető t m egtett, 
hogy a nácik, illetve a szovjet fogságba 
kerü lt lengyelek sorsán enyhítsen. A nem 
zetközi V öröskereszt tám ogatását is kérte. 
M oszkva azonban azzal u tasíto tta  vissza 
a V öröskereszt érdeklődését, hogy a Szov
jetunió  nem  tag ja  a  nem zetközi V öröske
resztnek. A V atikán m egkeresésére pedig 
nem is válaszolt.

A  m ost m egjelent k é t kö tet dokomen- 
tumból az is kitűnik, hogy m ilyen izgal
m akat vá lto tt ki Rom ániában H itler terve, 
m ely szerint M agyarországon keresztül 
akart felvonulni Lengyelország ellen. A 
rom án követ M ontini akkori állam titkár- 
helyettessel közölte Románia aggodalm ait 
és arra  kérte  a Szentszéket, hogy legyen 
Bukarest segítségére. M agyarország — a- 
m int tud juk  — sikeresen elháríto tta  a ve
szélyt. A ném et csapatokat nem  engedte 
átvonulni Lengyelország ellen. A háború 
u tán  lengyel m enekülteket fogadott be. A 
rom án követ azt kérte  M ontini állam tit
kártól, hogy a V atikán segítsen a Romá
niába m enekülő lengyelek tám ogatásában, 
nehogy Berlin azzal vádolhassa Bukares
tet, hogy pártfogásába veszi a lengyel 
m enekülteket.

A  m ost k iado tt okm ányok arról is tá 
jékoztatnak, hogy XII. Pius m ilyen lépé
seket te tt az angol korm ánynál, hogy m eg
akadályozza Róma bom bázását.
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Focolarini
Kereszténynek lenni egyszerű, de nagyszerű!

1943-ban, am ikor O laszországban is ja 
vában tom bolt a háború, T rientben néhány 
egyetem ista leány  felvetette  az ilyen kö 
rülm ények között lehetséges egyetlen  a- 
lapvető kérdést: mi az éle t értelm e?

Term észetes, hogy m inden kom olyan 
gondolkodó ember, így  ezek a lányok is 
csak egy feleletet talá lhattak : az életben 
egyetlen  igazán lényeges létezik, az Isten. 
A lányok azonban nem  álltak meg ennél 
a válasznál, hanem  k eresték  a Szentírás
ban, hogyan tudnák Őt minél tökéleteseb
ben szolgálni. Két idézet m utato tt nekik 
u tat: «Szeressétek egym ást, m int ahogyan 
és szeretlek  titeket* — és: «Ahol ketten  
vagy  hárm an összegyűlnek az én nevem 
ben, o tt vagyok közöttük.* Ez a közösen 
m egélt szeretet m aradt a mozgalom vezér
fonala mindmáig. A  szeretet, a m ásikért 
m indenről lem ondani, m indent feláldozni 
tudó, m ással m indent m egosztó szeretet — 
és ennek a szeretetnek minél tágabb kör
ben való szétosztása.

Az alapító és a m ozgalm at ma is irány í
tó  C lara Lubich m agyarul is m egjelent 
könyvében (Ha tüzet gyújtanánk, Roma, 
1972) olvassuk a következőt:

«Az keresztény, aki szeret.
Azok keresztények, akik  szeretik  egy

m ást. A  keresztény  szegény, szegénynek 
kell lennie, még akkor is, ha Isten  — ép
pen, m ert 'szegény' — m indennek a száz
szorosával ajándékozza is meg: te stvérek 
kel, házakkal, m ndenféle javakkal, am e
lyeket ő szétosztogat, vagy  m egoszt m á
sokkal.

A  keresztény  tiszta, szereti a keresztet, 
a  túlvilági é le tért él, im ádkozik s mind 
bensőségesebben egyesül Istennel; nem 
ítél, irgalm as, türelm es, szelíd, b ékét te 
remt, a világosság hordozója, á tjá rja  ko
vászként a társadalm at, m indennek ízt ad.

É letének középpontja Krisztus; ugyanígy 
testvéreié  is.

Élete üldöztetés és hódítás.
Lélekben átöleli az egész em beriséget.
Szűkebb családja az Egyház, a tágabb 

az egész földkerekséget m agába foglalja.
A  keresztény  egységben van m indazok

kal a testvérekkel, akik  a szenvedő és a 
diadalm as Egyházban éltek  vagy  élnek.

És m áris egynek érzi m agát azokkal, a- 
k ik  m ajd élni fognak.

Nem a saját, hanem  Krisztus dicsőségé
é rt él. Lelkileg M ária házában lakik, az 
Édesanya szám talan többi fiával együtt.

Szereti a pápát, hallgat rá  és engedel
m eskedik neki. N agy tisztelettel néz a 
püspökökre, akiknek atyai pártfogása a- 
la tt nyugodtan él.

A  keresztény  az Or testével táp lálko
zik, a bűnbánat szentségében tisz tára  mos
sa m agát bűneitől, felfogja a keresztség  
értelm ét és gyüm ölcsözteti a bérm álást, 
nagyrabecsüli a házasságot, a családot és 
tiszteli az arra  h ivato ttakat, m agasztalja

Istent a N eki szen teltekért és csodálja 
őket, bárm ilyen rendhez vagy  szerzetes
közösséghez tartozzanak is.

M élyen m egértette  a tanító  Egyház je 
lentőségét. És m ert Isten egyben-m ásban 
értelm et adott neki, m egérti, m ilyen k iv á 
lasztott az, akit Ő a szentségek kiosztásá
ra h ívo tt meg a világban.

A keresztény  tehá t az eleven evangé
lium, ő a m egvalósult Jóhír.*

A m int látjuk, nem  h irdetnek  tu la jdon
képpen semmi ex tra  dolgot, «csak» a te l
jes kereszténységet. És m ert kezdettől 
fogva valóban élik, am it hirdetnek, tudott 
oly naggyáfejlődni a mozgalom. A trien ti 
küspök 1948-ban approbálja, 1962-ben az 
egész egyház szám ára h ivatalosan  elism e
rik  Opus M ariae (Mária műve) néven. De 
sokkal jobban ism ertek, m int Focolarini, 
ahogy kezdetben az em berek elnevezték 
őket a m eleget, fényt árasztó tűzhelyről.

Kb. 100.000-re tehető  a mozgalomhoz 
valam iképpen kapcsolódók száma; kb. 100 
országban vannak, Afrikában, Ázsiában is.

A belső m agot egy aránylag  kisszám ú 
(kb. 1500) csoport alkotja. Az evangélium i 
tanácsok alapján  közösségben élnek (bár 
fogadalom letételére  nincsenek kötelezte) 
és te ljesen  a mozgalom szolgálatában á ll
nak. Bár világi m unkakörben dolgoznak, 
de a mozgalom vezetőinek kívánságára 
m indent elhagynak és mennek, ahová ren
delik őket.

A szűk m agot veszik körül a mozgalom 
tagjai, akik  a mozgalom szelleme szerint 
élnek  és eszm éit terjeszten i igyekszenek. 
Ezek kis csoportokban jönnek  össze, m eg
beszélik a központtól kapott anyagot, k i
cserélik  tapasztala taikat az eszme gyakor
latba való átviteléről, szabadidejüket a 
mozgalom ügyeinek szentelik  és ha szük
séges, anyagi java ika t is a közös célra 
adják.

A  mozgalom nak papi, szerzetes és apá
ca tag jai is vannak. A világi papok egy
házközségükben élik meg és terjesztik  az 
eszmét, az evangélium i kereszténységet, a 
szerzetesek pedig rendjük  eredeti szelle
méhez való visszatérésben és más rendek 
m egbecsülésében lá tják  feladatukat.

A  legkülső ré teget a szimpatizánsok 
alkotják.

N éhány éve ifjúsági csoportok is ala
kultak ; a Gén (generazione rövidítése) a 
kontestáló, forradalm i ifjúság jelszavát, a 
v ilág m egváltoztatását tűzte ki célul — 
evangélium i alapokon. Két énekegyü tte
sük is van, akik a mozgalom szellem ében 
írt, építő célzatú «Protest song»-okkal 
já rják  a világot, m indenütt nagy  sikert 
a ratva, — m ert m egérzi m indenki, hogy 
amit hirdetnek, azt meg is élik.

És tu lajdonképpen az a m egélt szeretet 
a p ropagandájuk is. M int C. Lubich írja:

«Uram, hogyan adhatunk mi Téged a 
v ilágnak? H ogyan hirdethetünk, hogyan 
tanúskodhatunk  m elletted, hogyan beszél

hetünk  mi rólad, akik  ugyanúgy öltözkö
dünk, m int más, ak ik  az em berek közt 
élünk, m int annak idején M ária, m int 
Jézus? M iről ism erhetnek fel bennünk 
Téged?

És felhangzik szívünkben az Evangélium 
felelete, a Te válaszod kérdésünkre: 'A r
ról ism ernek meg benneteket, hogy tan ít
ványaim  vagytok, ha szeretitek  egym ást'. 
Ez teh á t az egyszerű keresztények  egyen
ruhája, am elyet m indenki m agára ölthet: 
idős vagy  fiatal, férfi vagy  nő, házas vagy  
m agányos, felnőtt, gyerm ek, egészséges 
vagy  beteg. Így h irdeti hangosan é le té
vel, m indig és m indenütt azt, akiben hisz, 
akit szeretni vágyik.*

A  mozgalom tag ja i évente egy hetes 
találkozóra gyűlnek össze, ahol előadá
sok, b ará ti összejövetelek, eszm ecserék, 
imádság, ének váltogatják  egym ást. Ezek
ből az évi összejövetelekből, az ún. Ma- 
riapoli (Mária városa) gondolatából fejlő
dött ki a mozgalom állandó városa: Lop- 
piano, Firenze közelében. Egy tag  örök
lött b irtokán  rendezték  be, a Focolari k i
képzőhelyül szolgál, ahol 2 évet tö ltenek  
el, lelkiségi képzésben és tanulásban. A 
várost közös m unkából ta rtják  fenn (tyuk- 
tenyésztés, elektrom űhely, kerám iakészí
tés, stb). Az állandó lakosok száma 400, 
32 nemzetből. Legújabb tervük  A frikában 
is egy ilyen várost létesíteni.

A  Focolari tömegmozgalom akar lenni
— nem  is mozgalom, hanem  lelkiség. Nem 
az egyeseké, nem  is az elité — az egész 
kereszténységé. C lara Lubich szerint a 
végső cél a mozgalom m egszűnése — a- 
m ikor m ár m indenki focolari, vagyis iga
zán és egészen keresztény.

N em  lenne érdem es a hozzájuk való 
csatlakozáson gondolkodni? Címük a m in
denütt kapható  N eue Stadt, N ieuw e Stad, 
N ouvelle Cité, Ciudad Nueva, Living City 
stb. című folyóiratukban m egtalálható.

Befejezésül hadd idézzük ism ét C. Lu- 
bichot, a mozgalom céljáról:

«Ha tüzet gyújtanánk  egy város kü lön
böző pontjain, akár csak szerény kis tü 
zet, de úgy, hogy ellenálljon  m inden ol
tási kísérletnek: rövidesen az egész város 
lángba borulna.

H a egy város legtávolabbi részein k i
gyulladna az a tűz, amit Jézus hozott a 
földre, s ez a tűz, hála  a lakosok jó ak ara
tának, ellenállna e v ilág  fagyának: ham a
rosan  az egész várost elborítaná az isteni 
szeretet lángja.

Az a tűz, am elyet Jézus e földre hozott: 
Ő maga, a szeretet. O lyan szeretet, am ely 
nem csak az Istennel egyesíti a lelkeket, 
hanem  egym ással is.

A  term észetfölötti tűz kigyulladása b i
zonyítéka Isten  állandó győzelm ének a 
lelkekben, akik  neki ad ták  m agukat. S 
m ert egyek Vele, egym ással is egyek.

H a ketten  vagy  hárm an egyesülnek 
K risztus nevében, és nem csak félelem és 
szégyen nélkül, kölcsönösen és k ifejezet
ten  m egvallják  egym ásnak, hogy Istent 
ak a rják  szeretni, — hanem  egységet al
ko tnak  egym ás között eszm ényükben,
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Anyák Napjára
Ezer szó esik naponta arról, hogyan te 

gyük  szebbé, gondtalanabbá a  gyerm ekek 
életét. Az anyagi eszközöket tek in tve ma 
a  nyugateurópai gyerm ekek —  nyugodtan 
m ondhatjuk — sokkal kedvezőbb körü l
m ények között élnek, m int még csak egy 
generációval is ezelőtt. Egészségesebbek 
lakásviszonyaik, sokoldalúbb táplálkozást 
kapnak, gondosabb az orvosi ellátás . . .  
M égsem  állíthatjuk  róluk, hogy helyzetük 
m indenben kielégítő . A külső, szociális
technikai v ívm ányok m éltánylása m ellett, 
épp orvosok döbbennek rá  m élységekre, 
am elyek anyagi eszközökkel át nem  h i
dalhatok.

H iába adunk meg a gyerm eknek m in
dent, am ire csak szüksége lehet, hiába 
m érik hőm érsékletét naponta három szor 
szakorvosok, adagolják  táp lá lékát a ka ló 
riák  értéke  szerint, a csecsem őhalandóság 
olyan gyerm ekek között, ak ik  az édes
anya szeretetét nélkülözni kénytelenek, 
kétszerese annak  az arányszám nak, am e
ly e t a hasonló külső körülm ények között 
élő, anyai szerete tet élvező gyerm ekek 
sta tisztikája  kim utat, — állap ítja  meg 
északam erikai orvosok m egfigyelése.

A kisgyerm ek ösztönösen keresi az 
édesanyát, aki m egérti első gügyögését, 
aki nem  bosszankodik sírásán, aki ellesi 
legtitkosabb öröm ét és fájdalm át. Később 
a csecsem ő gyerm ekké, a gyerm ek kisebb 
nagyobb zökkenőkkel felnőtté lesz: a 
gyengéd kapcsolat az édesanya felé to 
vábbra is megmarad. Később az édesanya 
ta lán  veszít a fénykévéből, am ely őt a k is
gyerm ek szem ében körülvette, a felnőtt 
gyerm ek észreveszi a kezek és arcok rán 
cait, észrevesz ta lán  titkos tüzeket, folto
k a t és árnyakat, szám ára egy a m érvadó: 
szereti-e őt az édesanyja. A gyerm ek, ha 
fáj valam ije, ha  beteg, ha iskolai feladata 
nem  sikerült, ha sa já t szögletessége, vagy  
környezetének  re jte tt — sőt ta lán  ny ílt — 
gonoszsága az «élet» első kom oly csaló
dásaival m egism ertetik; m ajd később, ha 
reá  kell arra jönnie, m ennyire m agára ma-

K risztusban: az hatalm as isteni erő a 
világban.

Találkozhatunk ilyen lelkekkel minden 
városban. M egtalálhatju  őket a családok
ban, m int a férjet, feleséget, fiút és apát, 
anyóst és m enyet. Találkozhatunk velük  
a plébánián, iskolákban, irodákban, s b ár
m ely más k ö zösségben . . .  Term észetesen, 
nem  m aradnak sokáig k e tten  vagy  h á r
man, m ert a szeretet ragályos és m agától 
terjed, h ihetetlen  arányokban.

M inden kis sejt, bárm elyik pontján  a 
földnek gyú jto tta  is meg Isten, szükség
képpen  elszaporodik, és a G ondviselés e l
osztja ezeket a lángokat, ezeket a láng- 
le lkeket oda, ahova akarja, hogy több he- 
'T,en m elengesse a világot az isteni szere
te t és föléledjen benne a rem ény.

De van  egy titka  annak, hogy ez az égő 
se jt e lterjedjen , szövetté váljon, s éle te t 
v igyen a M isztikus Test m inden részébe.

rád  legm élyebb gondjaival, ha m égakkora 
«udvarral» já rn á  is a siker ú tja it; az e- 
gyetlen, aki elő tt nem  kell bo tlásait szé- 
gyelnie, aki ki tud ja  tölteni szeretettel az 
öt itt-o tt bebúráló légüres teret: az édes
anya szeretete.

Sajnos, előbb-utóbb legtöbbünk é le té 
ben  bekövetkezik a nap, am ikor édes
anyánk szem eit lefogjuk, am ikor őt e lk í
sérjük  utolsó földi ú tjá ra  . . .  és m agunkra 
m aradunk. H a ilyenkor azután az élet fa
gyos szele m egcsapja arcunkat, beledider- 
günk . . .  kezdjük m egérteni a rideg orvosi 
statisztikát: az é le te t nem  csak a teste t 
érő kedvezőtlen  behatások  veszélyeztetik, 
a léleknek is levegőre, napfényre, táp lá 
lékra  van szüksége: ennek egyik legbő
vebb forrása az anyai szeretet. Ezt a fel
nő tt em ber é letében póto lhatja  a hitves 
önfeláldozó odaadása, he lyettesítheti más 
em berek jósága, elh ivato ttaknál m inden 
ű rt beto lthet az Isten  szeretete; az otthon 
fogalm át az édesanya képétől elvonatkoz
tatn i bajosan lehet.

N ekünk, keresztényeknek, nem csak föl
di otthonunk van: m ióta Krisztus m egvál
tott, benne valam ennyien testvérekké le t
tünk. Az Ö életét éljük: az Ö édesanyja 
védőpalástja  a la tt mi is m egbújhatunk. 
Vannak, akik nem értik, akik félreértik, 
sőt félrem agyarázzák a mi lelkesedésün
ke t az Ür Jézus édesanyja  iránt. Idegen
kednek tőle, pedig nincs m ásról szó, mint 
arról, hogy az édesanya szeretetét k eres
sük és meg is ta lá ljuk  az Űr Jézus édes
anyjánál. Az Ö oltalm ába a ján ljuk  szeret
teinket, hozzátartozóinkat, hazánkat, m in
dent, ami kedves nekünk. Nem tévesztjük  
mi őt össze az Istenfiával, akinek Ö az 
édesanyja. Az ő fia Isten-em ber és mi, 
m int em berek, épp a kereszten  függő in
tézkedése szerint, gondjaira le ttünk  bízva. 
Mint ahogyan édesanyánk képét m agunk 
elé tesszük, sőt meg is sim ogatjuk és meg 
is csókoljuk — k i ta lá lna  ebben kivetn i 
valót? — úgy vesszük szeretettel körül az 
Isten-anya képét, akire, K risztusban égi

Kell, hogy a lelkek, akik alkotják, beves
sék m agukat a keresztény  kalandba. Ez 
azt je len ti: csináljanak ugródeszkát m in
den ak ad á ly b ó l. . .

M iután pedig a lélek  igent m ondott az 
U rnák, élnie kell a  je len  pillanatot egész 
teljességében, nem  gondolva m a g á ra ,. . .  
hanem  m ásokra. Törődjék m ások öröm ei
vel, hogy m egossza őket, m ások terheivel, 
hogy velük  hord ja  őket, kötelességeinek 
teljesítésével. Ezekre irányuljon te ljes fi
gyelme, szívének egész szeretete, m inden 
erőfeszítése. M ert ez az Isten  akarata , s 
ezért m inden állandó im ádsággá m agasz
tosul.

Ez az a szerény titok, am elynek e re jé 
ben, tég lá t tég lára  rakva, m egépül ben
nünk és közöttünk az Isten városa .»

UJVÁRY JULIANNA

pártfogónkra, szószólónkra, rábízhatjuk 
gondunkat-bajunkat,"öröm ünket és fájdal
m unkat.

Édesanya! szent ez a szó — olvassuk 
M indszenty bíboros prím ásunk szavait. — 
Á ldott név  ez, m elyet m ár akkor k ie jt a j
kunk, am ikor még gügyögni is alig tu 
dunk. M élyen őrizzük szívünkben, amíg 
az csak dobog. Szent és áldott szó ez, erő 
sebb m int a sír: azt hirdeti, ami a földön 
a legszebb, az édesanya szeretetét.

GIANONE EGON

PÉTIKÉ JÁR

Kaffka Margit verse

Két harcsaszájú, picike jószág,
Butácska, édes gyerektopán,
Tétova, együgyű, — tündéri nesszel 
Most tipeg által egy ócska szobán.
— Ébred a szívem játékos kedve,
Elborít hófehér virágeső.
Amikor látom, a kacagásom  
Hangosan, édesen csapkod elő.
Sok régi holmin, szürke Íráson
Ügy fut, iramlik száz furcsa sugár, —
S én ennek is, annak is kiáltani vágyom:
— Tip-top! Megindult. Pétiké jár!

Még fogja erősen az asztallábat,
És nyitva az ajka és úgy kipirul!
Hős emberi lázzaL tüzes akarással 
Egy rózsarügyecske — megállni tanul. 
Most, — most! Elhagyja és indul előre, 

.Hogy csetlik-botlik, mily tévedező! 
Tip-top! S aprózva, közbe megállva 
Koppan vitézül a törpe cipő.
Már ideér. Most nyújtja a karját,
— «Csak lassan, okosan, Peti íiam!»
S megered szaporán, — elesni nem ér rá. 
Előre hajlik — az ölembe van.

Tetszik a játék. Kezdeti újra.
A karszék mellé kerülök én, 
Nagyhosszút lépne, nagyhamar elérne 
S fölbillen szegényke az elején.
Remeg a szája, sírni szeretne,
Szétnéz: sajnálja-é valaki?
Gondolkozik még, felkél szepegve 
S új erővel fog újra neki.
Rózsaszín újját előre tartva,
Tip-top! Ügy indul óvatosan.
Halkan, selypítve biztatja magát, hogy:
— «Csak las-san! — Okosan! — Peti

fiam!#

S én nézem csak egyre, — homályos
szemmel.

Borús káprázat száll le  reám:
Tűnnek az évek. Megöregedtem. 
Egyedül lakom ócska szobán.
S ím néha erős lépés zaja hallik,
Jön egy  daliás, ifjú legény,
— «Te vagy? Mit adjak? Kávét-e?

Kalácsot? 
Tip-top! öregesen  járom körül én.
S míg sok vidám csínjét, nagy

küzködését 
Sorra beszéli, kacagva vigan, —  
Reszketve, ijedten suttogom én el:
— «Csak lassan!
Csak lassan, — okosan, — Peti fiam!»
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Sirk Ecke Wien 1938
H arm incöt évvel ezelőtt, 1938 m árcius 

első napjaiban  egy barátom m al a  bécsi 
Grand H otel terraszán  ültünk. R ágyújto t
tunk egy III. Sorté cigarettára, Verm outh- 
ot rendeltünk, bám ultuk a szálló elő tt sé 
táló  elegáns em bereket, ö rü ltü n k  viszont
látni a piros villam oskocsikat, am elyeknek 
pótkocsiján akkor még szabad volt dohá
nyozni. Tavasz volt, m elegen sü tö tt a nap, 
sielni készültünk O berburglba, ahol a napi 
penzió akkoriban 6 Schillingbe került, — 
egyszóval boldogok és m egelégedettek 
voltunk.

Aztán elindultunk Sirk Ecke-re. Ez v a 
lami olyasm i vo lt m int az Emke sarok 
Budapesten, vagy  ta lán  a Times Square 
New-York-ban. O tt áldogáltak az em be
rek, köszöntötték egym ást: «Guten Tag, 
H err Hofrat, das w erte  Befinden, H err 
Oberst?» V olt o tt egy híres böröndös is, 
és k irakatában  egy csodálatosan szép te 
hénbőr koffer. Nem győztük eleget nézni,
— elm entünk, visszam entünk, — meg ke l
lene venni — gondoltuk. De a koffer na
gyon drága volt, többe kerü lt m int m ind
kettőnk  szabadságpénze. Az «álomkoffer»
— így neveztük el. A ztán elindultunk a 
K árntner Strasse felé, beültünk a  híres 
Café Fensterguckerbe, persze ott volt 
«ganz W ien». A baloldali ablakból a Ring- 
re lehete tt nézni, a jobboldali ablakból a 
K árntner Strasse járókelő it lehetett szem
ügyre venni. Barátom gondolatai azonban 
csak ott időztek az «álomkoffer» k iraka
tában, szíve vágya vo lt a koffert meg
venni. M egírtunk vagy  tíz «anzikszot» 
Pestre, aztán elindultunk szállásunkra ' a 
«M agyar Király® szállóba.

M ielőtt lefeküdtünk, levelet írtunk haza, 
pénzátu talást kértünk  egy bécsi bankba, 
hátha? —

M ásnap a W estbahnhofról elindultunk 
O bergurglba. M éteres szikrázó hó v árt 
bennünket. M elegen sütött a m árciusi nap, 
a  déli órákban ingujjban sütkéreztünk a 
nyugágyban, versengtünk ki barnul le 
ham arabb.

P ihenésünk és nyugalm unk azonban 
nem tarto tt sokáig. A hangszóró öntötte 
m agából A usztria sorsdöntő óráinak  híreit. 
Az em berek lélekzetvisszafojtva hallgat
ták az egym ást követő  jelentéseket. 
«Schuschnigg kancellár népszavazást ren 
delt el Innsbruckban*, «A Chautem ps ko r
m ány lem ondott, Franciaország korm ány 
nélkül*, «Az ausztriai esem ényekkel fog
lalkozik az angol alsóház*, «A ném et ha
tá rt Salzburg-nál lezárták, beh ív ták  az 
1915-ös tartalékosokat*, «Göring a nép
szavazás azonnali lem ondását követeli*, a 
budapesti rádiót próbáltuk  fogni. Budapest 
hallgat, — fülünket a hangszóróhoz nyom 
va, csak P luhár Pista fottballripontjának 
foszlányait halljuk. M egint Bécs je len tke
zik: «Miklas elnök elfogadta Schuschnigg 
kancellár lemondását*. A ztán «győzelmi 
indulók* következnek, m ajd m egint a bé
csi bemondó ism ert hangja  következik, á t
ad ja a szót Schuschnigg kancellárnak. 
«Gott Schütze österre ich*  — a kancellár

utolsó szavai vo ltak  ezek a szabad A usz
tria  lakosságához, — közben a W ehrm acht 
gyorsalakulatai m ár L i n z  környékén 
jártak .

Az egyébként nyugodt, csendes k is h e 
gyi szálló hangyabollyá változott. Az em 
berek ujjongtak, ordítoztak, énekeltek. 
E lőkerültek a horogkeresztes karszalagok, 
a fiatalság táncra  perdült, bennünket is 
karon  ragadtak  és bevonszoltak az ugrán- 
dozók, táncolok közé. A  sporttanárok  égő 
fáklyával a völgyekbe, falvakba száguld- 
tak, m ert «ütött a leszám olás órája*.

K iürült a «Stüberl». C harly a barm ixer 
bará tunk  jö tt az asztalunkhoz egy-egy 
M anhattan cocktail-el. A  hangszóró «győ- 
zelmi indulókat* bömbölt, — csak m ost 
ve ttük  észre, hogy I. Ferencz József osz
trák  császár és m agyar k irá ly  egyik fali
képé alatt ülünk. V olt ebben valam i m eg
nyugtató.

Nem volt többé nyugtunk. M ásnap v o 
natra  ültünk és visszaindultunk Pestre. 
Egy útközben felszálló u tastó l tud tuk  meg, 
hogy H itler pár perccel ezelőtt je len tette  
be A usztria csatlakozását a N ém et Biro
dalomhoz.

A vonat nagy késéssel érkezett Bécsbe. 
S iléceinket és csom agjainkat a ruhatárba 
te ttü k  és taxin elindultunk az O pera felé. 
Csak a W iedner H auptstrasse-ig  ju to t
tunk. Az épületek  hom lokzatán horogke
resztes zászlókat lobogtato tt a szél, tízez
rekre  és százezrekre rugó töm eg u jjo n 
gott, őrjöngött az utcákon, elzárták  az u t
cákat. A soffőr mondta, hogy Göring vo
nul be Bécsbe. Szüntelenül u jjongó és k ia 
báló töm egben tö rtünk  m agunknak u ta t a 
Sirk-Ecke-hez. O tt volt elő ttünk  a börön
dös, de k irak a ta  üres volt. Az «álomkof
fer* helyén H itler képe díszelgett. Egy 
illúzióval kevesebb — gondoltuk. De üres 
volt a híres H abig k irak a ta  is. ü re s  volt 
minden, csak az u tcán  höm pölygött b e lá t
h atatlan  embertömeg. Ügy álltunk a k ira 
k at előtt m int k é t gyerek, akiknek eltörött 
a játékuk . Rohantunk ki a pályaudvarra,
— nem  érdekelt bennünket semmi. H e
gyeshalom  — akkor — úgy tű n t fel n e 
künk, m int a béke, a nyugalom  szigete. 
Bem entünk az étkezőkocsiba és m egittuk 
a «koffer árát*.

H arm incöt évvel később, 1973 m árcius 
13-án dolgaim intézése közben egy kis 
időre m egálltam  a K árntner Strasse 51-es 
számú ház előtt, am ely ma az osztrák 
n ép p árt' székháza, akkoriban a M agyar 
Idegenforgalm i H ivatal k irendeltsége m ű
ködött ott. Behúzódtam a kapu  alá, m ert 
szem etelt az eső és csípős hideg szél fújt. 
Lelki szemeim elő tt ú jra  láttam  a tíz- és 
százezrekre m enő töm eg véget nem  érő, 
harsogó éljenzését, de láttam  a koffert is, 
m agam at is, a T heater an  dér W ien-ből 
jövet, rohanva az O stbahnhofra az utolsó 
pesti gyorshoz éjfél u tán  öt perccel. És ez 
volt a m aradandóbb és kedvesebb emlék.

WIMPFFEN IVÁN

Levél a szerkesztőhöz

Főtisztelendő Űr!
Sok szó esik a mai fiatalságról, helye

sebben, sok a panasz ellenük. Feltűnő, 
hogy általánosságban írnak róluk, pedig 
ezzel csak ártanak. Nem hiszem, hogy mi 
lennénk az egyetlen szülők, nagyszülők, 
akik sok jót és szépet kaptak gyermekeik
től és az unokáiktól. A jó gyermekekről 
nagyon ritkán lehet olvasni. Miért? Hiszen 
ha írunk róluk, akkor jó példát állítha
tunk a kevésbé jók elé.

Igaz történetet írok. Célom nem a di
csekvés, mert én nem «büszke» vagyok a 
családomra, hanem végtelenül alázatosan 
boldog. Két fiú unokánk (közel 20 évesek) 
sok tekintetben mai fiatalok. De dacára 
ennek a modern életnek, tisztalelkűek, 
tisztelettudók és szeretetreméltók. Azt hi
szem ez természetes ott, ahol szoros, me
leg családi kapcsolat van. Nálunk még 
szokásban van, hogy minden vasárnap 
eljönnek hozzánk gyermekeink, unokáink 
és együtt fogyasztjuk el a három-generá
ciós családi vacsorát. Nagy ünnepeken 
pedig mi megyünk gyermekeinkhez, azaz 
minket visznek autóval és a 85 éves beteg 
nagypapát felviszik a harmadik emeletre.

Köszöntés nálunk: «Isten hozott*, «Isten 
veled*. Unokáink megcsókolják szüleiket 
és minket is minden találkozásnál és bú- 
csuzásnál.

Magyarul beszélgetünk és (ez az első 
év) távoli egyetem et végző unokánk ma
gyarul ír nekünk, pedig soha nem járt 
magyar iskolába. De mi magyarul élünk, 
érzünk és godolkozunk. Hogyan neveltük 
őket? Egyszerűen, szeretettel, szívvel.

ILNICZKY IRÉN

VASTERASBAN
a magyar tavasz 125 éves jubileuma és 
Petőfi Sándor születésének 150 éves év
fordulója alkalmából jubiláns ünnepséget 
rendeztek. Az ünnepség fényét igen ked
vesen és nagy lelkesedéssel emelték a 
Stockholmi Magyar Táncegyüttes tagjai, 
valamint a stockholmi magyar cserkész- 
fiúk. Az előbbiek magyar népi táncokat 
mutattak be, míg a cserkészek előadásá
ban a közöttünk élő Marx-Raácz Tibor 
«Március Idusa* című színdarabját élvez
hették a megjelentek.

A műsor után lelkes tapssal köszönte 
meg Vasterás és környéke igen szép szám
mal megjelent magyarsága Solymár atyá
nak a rendezést, a szereplő gárdának pe
dig magyaros vendéglátással ezt a kedves 
vasárnap délutánt.

C Í M V Á L T O Z Á S :

A Németországi Magyar Katolikus Fő
lelkészség — Magyar Iskolabizottság —  
Magyar Katolikus Misszió — Magyar 
Cserkészszövetség ú j  c í m e :

8 München 81 - Oberföhringerstr. 40. 
Telefon: 982637. Ugyancsak fenti címen 
érhető el: Katolikus Magyar Egyetemi 
Mozgalom; Telefon sz.: 988574.
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HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
m agyar-ném et és ném et-m agyar nyelven 
olcsón és gyorsan elkészítek, —
A usztria és Svájc te rü le tére  is!
Wilhelm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki hivatalos 
fordító és tolmács.
799 Friedrichshaíen, Linderstr. 50.

HAZAI MÓDRA KÉSZÜLT MAGYAROS
hentesáruimat postakártyával, vagy te
lefon útján megrendelheti.

Garantáltan biztos, hogy ízleni fog!
1 kg Bratwurst,

főzni való kolbász DM 10.—
1 kg  Szárazkolbász,

Gyulai m ódra készítve DM 14.—
1 kg  M ájas húsos hurka DM 8.—
1 kg  Hurka, sütnivaló,

zsem lével vagy  rizzsel DM 7.—
1 kg Disznósajt, jó  fűszeres DM 7.50
1 kg Fehér füstölt,

4-6 cm vastag  szalonna DM 7.50
1 kg Herz, vagy  Pick szalámi

(eredeti magyar) DM 20.—
1 kg Paprakás főtt szalonna,

tokából DM 8.—
1 kg Paprikás főtt császárhús DM 10.—
1 kg Schw arzw álder

feketew urst, száraz DM 7.50
1 kg  Schw arzw álder

füstölthús DM 14.—
~t~kg Schw arzw álder sonka DM 17.—

Viktor Pál 
7063 Welzheim
Johann  Sebastian Bach Str. 19. 
Telefon: 7182/67 36

HIRTELEN ÖSSZEOMLOTT HÁZASSÁG
után, intelligens, érzékeny, gyöngéd, 
francia rivéria i egyetem i előadó keres 
egyszerű, szelidterm észetű é le ttá rsa t 27

Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Németországban:
Cseh A ndrea Kinga, Cs. Ferenc és

Lopusny A ndrea leánya, 1973 ápr. 15-én 
M ünchenben 

Zimmer Yvonne Antónia, Z. R ainer és 
Ám on M agdolna leánya, 1973 ápr. 29-én 
M ünchenben

Svájcban:
Kozubál Róbert, K. László és K risztina fia, 

1973 ápr. 22-én Lausanne-ban 
Vörös Zsanita Alice, 1973 február 4-én, 

St.Gallenban 
Bális M ichaela, 1973 márc. 4-én, St.Gallen 
Halászi O livér M átyás Dezső, 1973 április

15-én, St.Gallenban 
Sebbel Klaus W erner és V értes A nna 

M ária, 1973 ápr. 16-án, M ünchenben

T É S E K
és 32 év  között. «Lehet özvegy, magános, 
egy  kis leánygyermek nem akadály* 
je ligére k ér választ az 
Életünk Gazdasági Bizottsága, 7 Stutt
gart 1, W erastr. 63 címre. — Csak fény
képes levelekre válaszol!

SCOTLAND-I TÚRÁT TERVEZEK
három  hétig  júliusban, vagy augusztus
ban. M agyar ajkú, 25 éven felüli ú titá r
sakat keresek. Cserkész szellem előny
ben. «Szállás Youth-Hostel» je ligére  v á 
rom a válaszokat az 
Életünk Gazdasági Bizottsága, 7 Stutt
gart 1, W erastr. 63 címre.

Felhívjuk kedves honfitársaink figyel
mét, hogy a 

«JULISKA* MAGYAR ÉTTEREM
új vezetéssel ism ét működik. M inden
nap é jje l 2 óráig cigányzene. Olcsó 
árak. Figyelm es kiszolgálást és m agya
ros hangulato t biztosítunk. M indenkit 
szeretettel látunk és várunk.
Egyben keresünk szakácsot és szakács
nőt.
7 Stuttgart, W. Silberburgstr. 114. 
Telefon: 62-79-25. Martos Család.

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(magyar-német és liémet-magyar), N é
m etországban: tanácsadás állam polgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, pe
res ügyekben segít. (Tel. 02101/61317) 
D - 404 Neuss, Daim lerstr. 249.

BÁRMILYEN SZÁRMAZÁSÚ GYÓGYSZER
m egszerzését és továbbítását rendezi 
Kur-Apotheke Ludwig Vogl.
D - 6935 Waldbrunn lm Hohen Oden- 
wald, Theodor Leutwein Str. 4.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Németországban:
Iboka M iklós Péter H enrik  és Ertl Livia 

Tatjana, 1973 márc. 31-én, M ünchenben

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK

Belgiumban:
Cziglényi Elvira,61 éves, 1973 márc. 18. 
Brüsszelben 

Franciaországban:
K ulcsár László, S trasbourgban 
V lésik Pál, Sausheim ben
Németországban:
A rányi Jánosné szül. Luczó Anna, 63 éves 

1973 ápr. 8-án, M ünchenben 
Kiss Ferencné szül. B runner Vilma, 56 é. 
I 1973 febr. 10-én, M ünchenben 
Pertgen Károlyné^ szül. W alter Stefánia, 

76 éves, 1973 márc. 25-én, M ünchenben 
W eber G yörgyné szül. N euberger K atalin 

79 éves, 1973 márc. 28-án, (autóbaleset, 
K ópházán tem ették  el)

Hogyan lehet előfizetni 
az Eleiünkre?
Az Életünk terjesztői
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra  
a lapot terü letükön  a híveknek.
Az előfizetési díjat, m ely 
1973 jan u ár 1-től
10.— svájci frank,
vagy annak megfelelő valuta, 
az illetékes m agyar lelkésznek 
fizessük be.
Csak onnan forduljunk
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
v agy  valam ilyen oknál fogva 
nem  terjesztő je  a lapnak.
Európán kívüli rendeléseket
a központi h ivatal intéz,
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 - St.Gallen (Schweiz)
Az előfizetés tengeren tú lra is
10.— svájci frank; ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
20.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

Figyelem !
Svájci olvasóinkat arra kérjük,
hogy 1973 január 1-től 
az É letünkre vagy  a St.Galleni, 
vagy  a Lausannei m agyar 
m issziónál fizessenek elő.

Svájc egész területén csak 
két terjesztőnk van:
V ecsey Lajos és Rába Lukács. 

Címük:
Dr. V ecsey Lajos 
«Fernblick»
9053 - Teufen, AR.
P. Rába Lukács 
Av. des Bergiéres 59.
1004 Lausanne.

Franciaországi segélyszervek sajtón és 
rádión keresztül fordultak a hívekhez, ar
ra kérték őket, hogy lehetőségeikhez mér
ten segítsenek Afrika egyre többet éhező 
népein. Szenegál, Mauretánia, a Csád és 
a Niger köztársaság területén egyre ter
jed a sivatag és 60 év óta nem észlelt 
szárazság, ennek következtében éhhalál 
fenyeget. A felhíváshoz az ország protes
táns segélyszervei is csatlakoztak.
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Rövid
A Biblia teljes, vagy részleges kiadása 

a világon jelenleg 899 nyelven van  forga
lom ban — je len te tte  legutóbbi közlem é
nyében  a  B ibliatársaságok V ilágszövetsé
ge, am ely a svájci Lausanne-ban székel.

A ném etországi limburgi egyházm egyé
ben az idei nagyböjti pásztorlevél a ven
dégm unkásokra való  tek in te tte l a négy 
legnagyobb csoport nyelvén, olasz, ho r
vát, portugál és spanyol nyelven is meg
jelent.

í r  Passió címmel az északírországi kon- 
íliktus dokum entációja je len t meg hang
lemezen. A  lemez történelm i, politikai és 
szociál-etikai h á tte re t k íván m egértetni, 
de a következő tém acsoportok is szerepel
nek: az 1916-os ír forradalom, dél-írorszá- 
gi nem zeti dalok, protestáns énekek Ulster- 
ből, az írországi ökumenizmus és az egy
ház és állam  viszonya.

Esztergom ban m ájus 4-én hosszabb újjá- 
rendezés u tán  ism ét m egnyitják  a v ilág
hírű  K eresztény Múzeumot. A m űkincsek
ben gazdag gyűjtem ény alap ja it a múlt 
század m ásodik felében Simor János esz
tergom i érsek  rak ta  le és azóta állandóan 
növekvő állom ánya világhírnévre te tt 
szert.

A V atikán és A usztrália nagyköveti 
szinten diplom áciai kapcsolatot létesít. 
K anada után  A usztrália a brit nem zetkö
zösség m ásodik tagországa, am ely ilyen 
diplom áciai lépésre határozta el magát. A 
V atikán nunciust nevez ki, A usztrália pe
dig nagykövetet küld a V atikánba.

Spanyolroszági je len tések  szerint az 
avilai püspök kinevezésével, akit a pápa 
legutóbb a vatikáni Klérus-Kongregáció 
vezetésével bízott meg, nyolc spanyol 
püspöki szék betöltetlen. A katolikus la
pok sürgetik, hogy elengedhetetlenül fon
tos a konkordátum  mielőbbi reform ja és 
az állam és egyház viszonyának és együ tt
m űködésének új alapokra való helyezése.

Az NSZK egyházm egyéinek területén
1972-ben 204 teológust szenteltek  pappá. 
1966-hoz v iszonyítva ez 48 % -os vissza
esést jelent, m ert az újonnan szenteltek 
száma abban az évben 395 volt.

Az ománi iszlám szultanatus terü letén  
M uskatban te lket bocsáto ttak  a hatóságok 
a katolikus egyház rendelkezésére, hogy 
azon tem plom ot és szociális otthont lé te 
síthessen. A központ építésének részletei
ről m ár folynak a m egbeszélések a szulta- 
natus illetékesei és a vatikáni m egbizott 
között.

A usztriában az utóbbi 5 évben 25 bé- 
lyeg je len t meg vallásos motívummal. 
Az osztrák postaigazgatóság szerint még 
az év  folyam án m egjelenik a Gábor a rk 
angyalt ábrázoló bélyeg, mivel VI. Pál 
pápa az elm últ évben őt ny ilváníto tta  a 
posta és a bélyeggyűjtők védőszentjének. 
Az errő l szóló h ivatalos írást Bécsben 
őrzik.

hírek
A V ilágvallások K ongresszusát 1974-ben 

Indiában szeretnék a V atikán kérésére  
m egtartani. A N em -K eresztények T itkár
ságának vezetője Róm ában úgy ny ila tko
zott, hogy bizonyos nehézségek ellenére 
is m egérett az idő arra, hogy sor kerü ljön  
a v ilágvallások dialógusára. Az első m eg
beszélések Indiában erről a tervről m ár 
m egtörténtek.

A ugsburg közelében restau rálási mun
kálatok közben későgót, Szent Ulrichot 
ábrázoló íreskóm aradványokra bukkantak. 
A freskórészletek a 16. századból valók és 
valószínűleg egy keresztút-ciklus részle
te it alkották. Az idők folyam án barokki- 
zált templom m ostani restaurálása  közben 
kerü ltek  elő.

Bernardin Shlaku, az elhunytnak h itt al
bán püspök a legújabb hirek  szerint ro
konainál él és közel 100 éves már. A 2. v i
lágháború óta A lbániában 120 katolikus 
lelkész közül 60-at végeztek  ki.

Szudánban a Caritas Internacionalis se
gítségével m egkezdődött a 17 éves polgár
háború során elm enekült lakosság vissza
telepítése. Az 1972 m ájusában m egkötött 
békeszerződés értelm ében a szomszédos 
országokból 30 ezer m enekült térhet visz- 
sza hazájába.

A M áltai Segélyszervezet ném etországi 
tagozata nem rég M ünsterben ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját. Tagjai az 
országhatárokon túl is, különösen a k a 
tasztrófa sú jto tta  terü leteken  végeztek ön
feláldozó m unkát, így A lgériában, Romá
niában, Peruban, Indiában, Keletpakisztán- 
ban és Vietnám ban.

A soronkövetkező Eucharisztikus Világ- 
kongresszust 1976-ban valószínűleg az a- 
m erikai Philadelphiában tartják . Ha az 
am erikai katolikusok kívánsága te ljesü l
ne, a kongresszusi ünnepség Am erika 
függetlenségének 200 -ik évfordulójával 
esne egybe. Eucharisztikus V ilágkongresz- 
szus A m erikában legutóbb Chikagóban 
1926-ban volt.

Spanyolországban tiszteletbeli dom on
kos priorrá nevezték  ki a közlekedésügyi 
m inisztert. A spanyol közlekedésügyi m i
nisztérium  védőszentje ugyanis Szent Do
monkos.

Rom ániában a korm ány 100 ezer pél
dányszám ú Biblia nyom tatásához adott en
gedélyt. Az ország katolikus és protestáns 
lakossága m égis kénytelen  azt nélkülözni, 
m ert csupán exportra szánt példányokról 
van szó. H asonlóan járnak  el a szovjet 
hatóságok is, ahol a Biblia nyom tatását 
szintén deviza-haszna m iatt engedélyezik, 
főleg a nyugati országokban élő em igrán
sok részére.

Az Életünkben m egjelent írásokért min 
den tekintetben azok szerzői felelősek.

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

Az Életünk
elfogad hirdetéseket, 
azok közlését kérjük  
a Gazdasági Bizottságon keresztül 
P. Szőke János címén beküldeni: 
D. S tu ttgart 1, W erastr. 63. 
Telefon: 43 37 86
A nyom da a Gazdasági Bizottság 
m egkerülésével nem fogad el 
h irdetést.

VECSEY JÓZSEF könyve:

Emlékezés
M indszenty bíboros édesanyjára

közel 300 oldalon m utatja  meg, 
hogyan forrott össze csodálatos 
egységbe a m agyar prím ás életével 
egy  finom és eszes falusi asszony
nak, édesanyjának  élete.
A  kö tet 32 képet is tartalm az 
műnyomó papíron a bíboros és 
édesanyja  életéből.
A könyv ára 19.— svájci frank, —
5.50 US dollár, — vagy annak meg
felelő más valuta.
M egrendelhető: 
a M agyar Nyom dában
(Ungarische Buchdruckerei)
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
Schweiz.

Életünk
Az európai m agyar kato likusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
U ngarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés 1 évre: 10.— svájci frank, 
Egyes szám ára: 0.80 svájci frank, 
vagy  annak megfelelő más valuta.

É l e t ü n k  — U nser Leben 
M onatschrift für die ungarischen 
K atholiken in Európa
R edakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey
R edaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 

' Kto.Krt. 603 Ungarische B uchdrucke
rei Sparkassa dér A dm inistration 
St.Gallen.
Bezugspreis jahrlich: 10.— Sfr.


