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Síkraszállás az emberi jogokért
A Szovjetunió elérte egy évtizedig tartó 

makacs és szívós diplomáciai erőfeszítéssel, 
hogy a múlt évben összeült Helsinkiben az 
Európai Biztonsági és Együttműködési Ér
tekezlet. Ott folytak az előkészítő megbe
szélések azzal a céllal, hogy megállapítsák 
az érdembeli tárgyalásokra a napirendet. 
Amint ismeretes, a megbeszéléseknek ezt a 
szakaszát júliusban fejezték be a 35 állam 
külügyminisztereinek látványos részvéte
lével.

Most szeptember 18-án ült össze érdemi 
tárgyalásra az értekezlet Genfben. Elővet
ték újra a Helsinkiben megbeszélt napiren
det, melyről a közvélemény azt tudja, ha 
annak pontjait elfogadják a szovjet kíván
ság szerint, akkor Közép-Kelet-Európa né
pei továbbra is benne maradnak a szovjet 
gyarmati rabságban. A szovjet szándék u- 
gyanis kezdet óta ismeretes: a Biztonsági 
Konferenciával szentesíttetni a második vi
lágháború végén teremtett status quo-t.

Sok szó esik arról, hogy a kínaiak miatt 
a nyugati határon békére és nyugalomra 
törekszenek a szovjet urak, akik azonban 
egyidejűleg erősen szorgalmazzák az ipari 
és kereskedelmi együttműködést is Kelet 
és Nyugat között. Ez természetesen újabb 
előnyt jelentene a szocialista országoknak 
zavaros gazdasági helyzetükben. Meg is 
ütköztek sokan azon, hogy a nyugati kor
mányok a kétesértékű kereskedelmi és gaz
dasági kapcsolatok kibővítése ellenében  
hajlandók az orosz kívánságokat megtár
gyalni és a tárgyalásokon talán Közép-Ke- 
let-Európát is «eladni». A Nyugat ellenszol
gáltatásul nagyon szerényen beérné azzal, 
hogy a Szovjetunió kormánya megkönnyí
tené az eszmék és szellemi művek áradását 
a «vasfüggönyön» keresztül. A Nyugatnak 
egyik fő gondja — s lehet, hogy ennek biz
tosításával meg is elégszik — hogy az ül
dözöttek és mindenekelőtt a zsidók számára 
biztosítsa a szovjet szférából a kivándorlási 
szabadságot.

Talán a konok és szívós propaganda ha
tása, hogy a nyugati világ közvéleménye 
egyszerűen tudomásul veszi ezt a veszélyes 
tervezést Európa ellen, sőt sokan feltétlen 
sikert és előnyt várnak a Nyugat-Kelet 
m egegyezésétől. Hangoztatják, hogy így  
módot adnak a két ellenséges ideológiának, 
a kommunizmusnak és a kapitalizmusnak

ellentéteik kiegyenlítésére és később azok 
eltüntetésére. A háborús veszély elhárítá
sának és a hidegháború felszámolásának a 
vágya annyira föléje kerekedett minden 
más érdeknek, hogy a «pesszimisták» már 
alig mernek megszólalni, de ha felemelnék 
is szavukat, arra ügyet sem vet már a mil
liárdos kereskedelmi és gazdasági szerző
désekkel elszédített Nyugat.

Amikor az események idáig jutottak, 
hangokat hallottunk a vasfüggöny mögül, 
magából a Szovjetunióból. Megszólaltak a
szovjet értelmiség képviselői: Szacharov, 
Szolzsenyicin, Maximov és mások. Intik, 
kérve-kérik, figyelmeztetik a nyugati kor
mányokat, hogy ne kössenek elhamarko
dottan és könnyelműen megállapodást a 
Szovjetunióval. Erre csak akkor mutassa
nak hajlandóságot, ha a Szovjetunióban 
egyidejűleg és ténylegesen megindul a de
mokratizálódás a politikai és a gazdasági 
téren. Enélkül az enyhülés csak csalódást 
hozna. Amíg a Szovjetunióban emberi jo
gaikért és szabadságukért küzdő polgáro
kat internálnak, bebörtönöznek és a ren
dőrség elmegyógyintézetekbe csukathat, a 
nyugati kormányférfiak nem bízhatnak a 
kommunista vezetők kijelentéseiben és Ígé
reteiben. Meg kell mindenkinek fontolnia, 
hogy a szabadság oszthatatlan és nem le
het kétféle mértékkel alkalmazni, úgyhogy 
egyik a szovjet orbitusban, a másik a sza
bad világban érvényes.

Nyugati barátaikat, baloldali intellektü- 
eleket, óvnak attól, hogy egymás mellé te
gyék és összehasonlítsák a spanyolországi, 
a török vagy a görög állapotokat a szocia
lista országokban uralkodó elnyomással. 
Az említett országokban az elnyomás mér
téke meg sepi közelíti — mondja Szolzse
nyicin egyik interjújában — azt a fokot, 
amelyben náluk azt a modern gázkamrák
ban, a büntetőintézetekké átalakított elme
gyógyintézetekben alkalmazzák. Görögor
szágban nincsenek betonfalak a határon, 
sem olyan eletromos berendezések a- 
melyek kioltják a menekülni szándékozó 
életét.

Maximov, orosz író pedig nyugatra kül
dött levelében a készülő nyugat-keleti meg
egyezést a Müncheni M egegyezéshez ha
sonlítja, am ellyel annak idején a nyugati 
kormányok könnyelműen megnyitották Hit

ler hódításai előtt az utat. Valamennyien 
hivatkoznak arra, hogy ismerik a bolsevis- 
ta vezetők szándékait és raffinált módsze
reit. Nem a béke, az enyhülés, a népek jó
léte és a polgárok szabadságának a bizto
sítása vezeti őket, hanem lépéseiket hatal
mi érdekeikhez szabják. Arra kérik a nyu
gati kormányokat és a közvéleményt, hogy 
ragadják meg az alkalmat Genfben s hasz
nálják fel a biztonsági konferenciát mint 
utolsó lehetőséget az emberi jogaiktól meg
fosztottak védelmében. Ne kössenek fele
lőtlenül és félrevezetve megállapodást a 
komr inista vezetőkkel Európa népeinek 
a nagy kárára.

Ezeknek az önmagukban is nyomós sza
vaknak még nagyobb súlyt ad az orosz 
tudósok és írók rendkívüli elszántsága és 
bátorsága. Hogy szabadságuk és életük is 
veszélyben forog, azt abból következtet
hetjük, hogy már öt év óta küzdenek nyílt 
porondon az elfojtott szabadságjogokért. 
Szacharov 1968-ban elítélte a csehszlová
kiai szovjet beavatkozást és levelet írt 
Brezsnyevnek, amelyben arra kérte, hogy 
indítson el egy demokratizáló folyamatot 
az ország népei érdekében. Levelével moz
galmat indított el, melyhez számosán csat
lakoztak az írók és tudósok a nagy impe- 
rium minden részében.

Eddigi tevékenységükből és azokból a 
támadásokból, melyek legújabban érték ő- 
ket, következtethetünk a rájuk váró meg
torló intézkedésekre. Azt is az ő nyilat
kozataikból tudta meg a világ, hogy jelen
leg egy millió kétszázezer politikai fogoly  
sínylődik a Szovjetunió börtöneiben, mun
katáboraiban és elmegyógyintézeteiben. Ök 
azonban szabadságukat és életüket is bát
ran kockára tették, mivel a legnagyobb ál
dozatok árán is küzdeni akarnak az osztha
tatlan emberi szabadságjogokért. Hasonló
an az apostolokhoz, ők sem hallgathat
nak a megismert igazságról.

A mai időkre is alkalmazhatjuk Mind
szenty bíborosnak a török időket jellemző 
megállapítását: Mindenki letört, mindenki 
behajolt az árba. És ha nem lettek volna 
ércemberek, elvitte volna az ár a nemzetet.

Töretlenül hisszük, hogy ma is az ércem
berek mentik meg az emberi méltóságot.

VECSEY JÓZSEF
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Az elűzött Krisztus
Fiatalabb koromban magam is részt 

vettem hasonlókban. A háttérből bujto- 
gattam az állványon dolgozgató kőmívest: 
ejtse rá a nagykalapácsot a torztestű és 
dinnyefejű szent szobrára, hogy kitessé
kelhessük a szentélyből. A tiszta eszmék, 
a magasrendű művészet, az igazi vallási 
megújulás érdekében ilyen és hasonló 
nem egészen egyenes eljárásokhoz folya
modtunk félelmünkben, hogy a falu öreg
asszonyai ki ne seprűzzenek a faluból. 
Mondom, vélt igazunk érdekében. Halad
va a korban elvesztettem önbizalmamat. 
Ki tudná: ki volt kedvesebb az égnek —  
mi a tanult magabiztosak, vagy a fogat
lan anyóka, aki bütykös ujjával a szemé
hez nyúlt, míg seppegte imáját az arany 
nyakláncokkal és művirágokkal ajnáro- 
zott védőszentje előtt.

A Krisztust, akiről a történet szól, mint 
kellemetlen lakost dobták ki helyéről, a- 
mely hosszú időkön át sajátja volt. Máról 
holnapra az útszélre került, mivel a ház 
«új gazdája* nem nézhette jó szemmel. 
Krisztus nem volt tulajdonképpen egy iga
zi Krisztus, csak másolata egy Tizian fest
ménynek. A festményhez természetesen 
férfimodellt használt, akit alkalmasnak 
vélt, hogy általa megjelenítse Krisztust. 
Egy festő se  ábrázolhatta úgy, hogy ere
detiben, fizikai valóságában ült volna ne
ki. De nézve valakit s hozzáadva még va
lamit, a kép élőbb lehet az élőnél, amelyet 
a hit képzel el és olyan fönséget és kife
jező erőt ad neki, amelyet senki más a 
földön nem bírhat.

Ezt a titokzatos vonzóerővel bíró, isme
retlen mélységekből föltörő Tizián-máso- 
latot valaki jó régen ajándékozta, mint 
hálaképet bizonyos rendkívüli kegyele
mért. Talán egyenesen csodáért? Hason
lóan: mikor orvoshoz mégy remény nél
kül s az orvos mégiscsak m eggyógyít s 
úgy érzed magad, mint viháncoló csikó. 
Akkor úgy gondolod, hogy nem elég csak 
megfizetni, hanem a pénz mellé még egy 
virágot is, vagy vizitkártyát is mellékelsz, 
amelyen néhány szó köszönetét mondasz, 
így  hozhatták ezt a képet is. Alatta táb
lácska: hálából. Még két betű. Nem mint
ha szégyelte volna egész nevét. Csak fö
lösleges kihívás tudatni mindenkivel, hogy 
utolért a föntiek segítsége.

Azonnal, az első naptól kezdve, hogy a 
templomba hozták s az időrágta falra el
helyezték, Krisztus elkezdett működni. A  
lakónegyed öregasszonyai, akik litániára 
jártak a rekedt harangszóra, e l voltak tőle 
ragadtatva. Olyan szép, nagy és ünnepé
lyes. Beburkolózdva mérhetetlen békéjé
be. Fönségesen királyi és ugyanakkor a- 
tyai, amely tekintély és bizalomgerjesztő 
egyszerre. Turfd — mondták neki bizalma
san — használva a tegezést, amelyet csak

királynak lehet mondani: van egy csomó 
bajom, amit nem tudok elmondani senki
nek rajtad kívül. Mások más bajaikat sug
dosták el neki. Legintimebb ügyeiket, ami
ket testvérüknek, férjüknek se mondhat
tak el. M elegséggel. Bizalommal. Ez rimán, 
kodva. Az belenyugvó derűvel. Amaz kö
vetelve. Ahány ember, annyi módon. A  
palesztinai mezőkön tépték így ruháját. 
Mindig úgy, hogy biztosak voltak benne, 
hogy megérti őket: mint a bizalmas ügy
véd, gyóntató, csodatevő. Elmondhatatlan 
érzések, gondolatok, valóságos regények 
áradtak folytonosan a bűvös titkú, megér
tő mosoly előtt.

Krisztus csak hallgatott. Annyi év  alatt 
senki se állíthatta, hogy hallotta volna a 
hangját. És mégis úgy érezték, hogy vá
laszol — kinek-kinek a saját nyelvén. Ar
cának a csendje a szívekig hatolt. Jó volt 
bolyongani az Isten némaságában. Nem  
érezte magát senki se úgy, mint a meg
ijedt lepke, mely bezárt üveg előtt ver- 
des. S kellett, hogy higyjék, hogy hallot
ták válaszát, mert idők múltával egyre 
szaporodtak a táblácskák. Hálafeliratok. 
Ezüst szívecskék. Olyan kifejezésekkel, 
amelyek elárulják, hogy itt a megismer
hető és megismerhetetlen, a tapintható és 
a titok, az egyszerű kisemberek élete és 
az örökkévalóság élete kapcsolódik. Itt 
összefutnak a legtitkosabb vágyak, mint 
a telefonközpontban. Ez a mázolt Krisztus 
olyan erővel rendelkezett, amely az örök
kévalóságra hívta az előtte térdeplőket. 
Foghatóvá anyagiasult vetülete volt a 
rejtőzködő világosságnak. Aki nézte, an
nak a szorongása elmúlt, fájdalma meg- 
édesült. Olyan volt, mint aki a tengert 
nézi, amelyik, érzem, hogy visszanéz. Illú
zió? Számít is az. Ha a két viláa közötti 
elmosódó határon a «Végtelentől vagy  
megvilágosítva*.

Előtte vitték el a keresztelendőket. Űj 
házasok a szemébe néztek. Hozzá hasonló 
képeket osztogatott az újmisés. Megszen
telte a civódások utáni békét. Az egyház- 
község lakói belekerültek tekintetének 
hálójába.

Egy szép napon megváltozott a plébá
nos. Az öreg, botlóslábú, kövérkés, feszü
lőruhás, foltos reverendás, nyitott szívű 
helyébe új érkezett, aki magas, választé
kos, finommodorú, hibátlan ruhás, kicsit 
hivatalnok úgy bánt az emberekkel, mint 
a hivatalfőnök a csoszogó portással. A  
templom is megváltozott. Kimeszelte. Le
sepertette a párkányokról a port, mely a 
törökdúlás utáni időktől szaporodott össze. 
Minden sarok ragyogott a tisztaságtól. 
Pókgenerációk megszokott vadászterülete
it megszüntette. Hűvös pedantéria áradt, 
mint az olyan helyeken, amiket nem láto
gatnak, vagy mint az iskola történelmi 
múzeumában, ahol letöröltette a lábunkat 
a tanárunk, mielőtt beengedett volna lép
ni. Kipucolta az öreg ízlésű berendezése

ket. Szemétbe kerültek a viaszvirágok, 
akadozó elgörbült drótszálaikkal.

A lig bírta leszerelni a szószéket. Igaz, 
az olvasó állvány fontossága az oltáréval 
vetekszik. Funkcionálisnak kell lennie. 
Mintha bizony a templom közepén fölma- 
gasztosítva a legdíszesebb bútordarab nem 
lett volna eléggé kihangsúlyozva. Lega
lább a nagyothallók is elragadtak róla 
egy-egy kifejezést.

Persze hogy megváltozott az oltár he
lye is. Minden valamirevaló pap úgy csi
nálja. Régen háttól állt a pap, mint a nép 
előtt a követe és szószólója. Most új for
mulát okoskodtak ki. A pap egy  a nép 
közül. Holnap lehet, hogy pamlagokon fo
gunk heverni vidám italok mellett s jazz 
muzsikával. Ábrahám oltárát a rátett ál
dozat miatt emlegetjük. Kain és Ábelnak 
nagyjából egyforma lehetett a kőrakása. 
A mindenáron való újítás közben gyakran 
összekeverjük a lényegest a mellékessel. 
A festék is fontos, amivel dolgozom, de 
végül is a kép minősége a döntő.

Világos, hogy haladni kell a korral. A  
régi igazságokat új köntösbe öltöztetni. A 
hívek türelmesen bólogatnak, mikor a mo
dern pap, mint filmsztár megkeveri a sza
vakat s úgy tünteti föl a kétezer éve han
goztatott igazságokat, mintha föltalálta a 
spanyolviaszkot. Kicsit értetlenül csóvál
ják a fejüket, mikor az újítók rombolnak 
s a romokból megpróbálják felépíteni, 
amit leromboltak. Kapargatják az abroncs 
nélkül maradt nedűt, ámff fölszfVött á föld. 
Kevés vagy hitt nyereségért elvesztik a 
nagy többséget.

Az új lelkipásztor kiakolbolította az 
olaimásolat Krisztust is. A régiek halott
jaikat előle kísérték utolsó utjukra. A pap 
fölháborodott, mikor valaki kikötötte, hogy  
csak akkor fizessenek érte stólát, ha lati
nul mondják és feketében érte a misét. 
Fura is lehet az aggastyánnak, akinek em
lékei a tárgyakhoz fűződnek, hogy nem 
halhat meg úgy, mint az apja és anyja. 
Tudom, hogy ostobaság így  gondolkodni. 
A halott, mikor körüljárják a szenteltvíz- 
hintővel, már messze túl van a fizikai v i
lág dimenzióin. Az emlékek csak a mie
ink. Őket már nem érdekli — hiába gon
doljuk — hogy rosszul érzik magukat, 
mert nem búg fel a circumdederunt.

Szóval az idejét múlt Krisztus a szemét
be került. Elég ezekből a Krisztusokból —  
mondta, mikor leakasztotta a falról. Ez 
nem a Krisztus, csak egy közönséges kép
más. Eső és sár piszkította. Megrepedezett.

Az orvos meglátta, hazavitte, letisztítot
ta. Megcirógatta s a rendelője falára a- 
kasztotta. Talán mint hallgatag ass/'-z- 
tenst. A  betegek kénytelenek eléje ülni. 
Egyesek zavartan nézik, mások megindul- 
tan. Aki idejön megrokkant egészséaoel, 
irgalommal várja, milyen választ ad a 
doktor. Halálos, gyógyítható, a sírig tartó 
nyavalyáról van szó? A  betegség transzén-
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Sztálinista hangok a magyar egyházpolitikában
A rendszerrel való politikai együttm űkö

dés, az állam és egyház jó viszonya nem 
je len ti azt, hogy a papok végezhetik m in
den lelkipásztori feladatukat. A papoknak 
nem szabad a fiatalsággal foglalkozni, a 
tem plom ban sem szabad olyan zenei illetve 
kulturális program ot rendezni, am elyik a 
fiatalokat vonza. így  hangzik a legfrisebb 
pártu tasítás az iskolai év  kezdetén.

Két évvel ezelőtt hagy ta  el M indszenty 
bíboros, a Pápa h ívásának  engedve, M a
gyarországot. A hivatalos pártpropaganda 
előtte többször hangoztatta és a békepapok 
külföldön is terjesztették , hogy M indszenty 
bíboros az oka a m agyar egyház nehéz 
helyzetének. Ha elhagyná az országot, m eg
javu lna  a helyzet. Mi tö rtén t azóta, hogy 
a bíboros-prím ás elhagyta az országot? A 
rendszer nyom ása^erőszakoskodása az egy
házpolitikában fokozódott. Am ióta a bíbo
ros-prím ás külföldön van, a püspöki kar 
m ellett és a főpásztorok ellenőrzésére há- - 
rom fontos szervet állíto tt fel az Állami 
Egyházügyi H ivatal: a püspöki k ar külügyi 
bizottságát, a püspöki k ar titkárságát és a 
békepapi mozgalom központi titkárságát. 
M indhárom  szerv vezetője vezető békepap. 
Az elfogulatlan szemlélő is észreveszi, hogy 
a rendszer beépített békepapokból meg
szervezte a m aga «árnyék-püspöki karát®, 
hogy a Róma által kinevezett püspöki kart 
egyre inkább kom prom ittálja, illetve a püs
pöki lelkiism erettel össze nem egyeztethető 
együttm űködésre nem  hajlandó néhány fő
pásztort háttérbe szorítsa.

dens szférákba kényszeríti a szenvedőt. 
Aki sohasem  gondolt az esetleges másik 
v ilágra — akarva, nem akarva  a lehető
ségek között m egjelenik a vég. A vég a- 
vagy  a kezdet? A betegszoba a legjobb 
lelkigyakorlat.

A hitetlenek  kérdezik a doktort: m iért 
ta rtja  ott azt a képet? K ellem etlen önnek?
— hangzik az ellenkérdés. Nem, de tudja
— s m egakadnak a folytatásában. Bocsás
son meg — fo ly tatja  az orvos — ha ez a 
kép nem  beszél, nincsen füle, hogy hall
hasson, se szeme, hogy láthasson, m iért 
van iitjában önnek?

Krisztus változott helyzetben tovább 
fo ly tatja  küldetését. Persze, hogy igaza 
volt a plébánosnak, hogy a vakkeretre  
feszített vászon 2-3 tubusnyi olajfestékkel 
nem  a Krisztus. H aladni kell a korral a 
m agasabbrendű kereszténység felé. Csak 
azt szabadjon észre vételeznem : a türelem  
nem  evangélium ibb-e, m int a m ások meg
győződésébe belegázoló erőszakosság. Bar
bár hordák nevetve perzselték fel a kolos
torokat. O lykor csak fogalmazási form ák 
m iatt szabad-e a szellemi ta tárjárás?  O- 
koskodások miatt, m elyek 50 vagy  500 év 
m úlva ú jra  fordulnak, szabad-e szétm ar
cangolni az örök em berit? Piéta! Irgalom!

PROKOP PÉTER

A  lojális együttm űködést a rendszer nem 
viszonozzza. Sőt harcba szólítja az állami 
és a pártszervezeteket, az iskolákat és az 
egyetem eket azok ellen a papok ellen, akik 
a rendszer iránt lojálisak, de lelkipásztori 
m unkájukat is lelkiism eretesen szeretnék 
végezni. «Ideológiai té ren  nem  lehetséges 
az együttm űködés az eg y h ázak k al. . .  Nem 
megengedhető, hogy bárm ely egyházhoz, 
felekezethez vagy  szektához- tartozó pap, 
vagy  préd ikátor a fiataloknak kultúrprog- 
ram ot (zeneoktatás, Ki mit tud? vetélkedő 
stb.) rendezzen. Ilyen  tevékenység akkor 
sem engedhető meg, ha az az állam és az 
egyházak közötti jó  viszonyra, a politikai 
együttm űködésre való hivatkozással tö rté
nik.® (Ifjú Kommunista, 1973 július-aug.)

M ilyen zenei illetve kulturális program ra 
gondol a pártu tasítás? Az Ifjú kom m unista 
című ideológiai folyóirat előbb idézett cik
ke e felől sem hagy kétséget: «Az egyházak 
észrevették, hogy a nívós zenei rendezvé
nyek  vonzó hatást gyakorolnak a vallástól 
távolálló  fiatalokra is. Am ikor és ahol le 
het, szaporítják a zenei, áhítatos rendezvé
nyeket, azokat esténként istentiszteletek
hez kapcsolják.® Ezt nem tűri a rendszer. 
Éppen ezért — fo ly tatja  a cikk: «Ezzel 
szemben erősíteni kell a pedagógusok, a 
pártszervezetek, ifjúsági szervezetek, va la 
m int más társadalm i, kulturális intézm é
nyek politikai, ideológiai m unkájának ösz- 
szehangoltságát.®

Aki ismeri a kom m unista taktikát, tudja, 
hogy a politikai és ideológiai harc erősíté
se nem  papíron és nem csupán szóban tör
ténik, hanem  kem ény valósággá fajul, ami 
házkutatásokkal, titkos perekkel, börtönnel 
és az em berek éle tét közelről érintő zakla
tásokkal jár. A m agyar egyházpolitikában 
ú jra  stalinista hangokat üt meg a rendszer. 
Talán azoknak szánja ezt a hangot, akik az 
utóbbi időben azzal á lta tták  magukat, hogy 
az enyhülés több em berségre, az emberi jo 
gok fokozottabb m egbecsülésére készteti a 
rendszert. Voltak, akik a látszatenyhülés
ből azt a következtetést vonták  le, hogy a 
kommunizmus megszelídül. Nem szabad an- 
tikom m unistának lenni. A dik tatúrát is mód
jával kell bírálni. Inkább szelídíteni kell. 
H iú ábrándozás! A kommunizmus csak erő 
szakkal, dik tatúrával tartható  fenn! Enélkül 
a rendszer összeomlik. Tehát nem enged
het! Ezért a stalinista hang, a fenyegetés, a 
régi hazugságok ismétlése.

Ez utóbbiról tanúskodik az a mód, aho
gyan az iskolában a gyerekekre kénysze
rítik  az ateizmust. A h itok tatást a városi 
iskolákból m ár százűzték. M ost a vidéki is
kolák hitoktatása ellen folyik a harc. V an
nak  falvak, ahol az idén m integy ötven szá
zalékkal kevesebb jelentkezőt írtak  be, mint 
tavaly. A hitoktatás pótlására öt évvel eze
lő tt bevezették  a m aterialista világnézet kö
telező oktatását. A  Kisalföld című lap 1973 
augusztus 25-iki szám ában G árdonyi Béla 
pedagógus a következőt írja  a világnézeti 
oktatásban szerzett tapasztalatairól: «Gyak- 
ran  tapasztaltam , hogy rem ekül vették  a 
tan tárgy  akadályait a fiúk, lányok, jó  és

kevésbé jó  tanulók egyaránt, egészen ad 
dig, míg a valláshoz nem  értünk. Itt aztán 
visszahúzódtak, elszótlanodtak, szinte visz- 
szaesett a tá rgy  népszerűsége. Ilyenkor p i
henni hagytam  a tém át, m ajd egy idő u tán  
arról beszélgetünk, hogy a vallás hogyan 
tám aszkodik az em berek nem tudására, és 
hogy ism ereteink bővülésével megszűnik 
majd.®-

A hazai iskolában tehát továbbra is u- 
gyanazokkal a hazugságokkal küzdenek, 
harcolnak Isten és a vallás ellen, m int a 
stalinizmus éveiben. Soha keresztény gon
dolkodó nem állította, hogy Isten hézagpót
ló a term észetes ism eretek m egszerzésében. 
Soha keresztény gondolkodó nem  állította, 
azért fogadja el Isten létét, m ert a term é
szeti jelenségek közvetlen okát nem  ismeri 
és a jelenségeket ilyenkor Istennek tu la j
donítja. Soha keresztény  gondolkodó nem 
mondta, hogy azért esik az eső, m ert Isten 
öntözi a földet. A kkor is, am ikor még nem 
ism erték az eső okait, a pára  lecsapódásá
nak  törvényeit, vallották, hogy az Isten a 
világ és a benne lévő dolgok terem tője. 
Istent soha nem azonosította keresztény 
gondolkodó a term észetes, fizikai je lensé
gek közvetlen okával. De vallotta, hogy 
m indent Isten  terem tett. V allotta, hogy a 
term észetben észlelt törvények, rend, a dol
gok logikus felépítése, célra irányult m ű
ködése értelm es A lkotó műve, aki a világ 
fölött, a világon kívül van. Ezt azonban nem  
szabad a kom m unista országokban sem 
megírni, sem hirdetni, m ert ellenkezne a 
m aterializm us prim itív érveivel. Az isko
lákban a régi hazugságot kell tanítani, hogy 
Isten hézagpótló a term észetes ism eretek
ben és am ilyen ütem ben ism erjük meg a 
fizikai jelenségek okát, a dolgok elem eit és 
törvényeit, olyan fokban szorul ki Isten a 
világból és a vallás az em berek leikéből. 
Ebben a hamis elképzelésben élve, m ondja 
G árdonyi Béa az em lített cikkben, hogy a 
vallás az em berek nem tudására tám aszko
dik és ism ereteink bővülésével megszűnik. 
Ez ellen nincs lehetősége senkinek tiltakoz
ni a m agyar életben. A gyerekek érthetően 
viszahúzódnak és halgatnak.

Ugyanígy tesznek a papok, a hitoktatók 
és a püspökök. H asonlóan cselekszenek a 
katolikus folyóiratok és szakem berek is. 
Senkinek nem engedi meg a rendszer, hogy 
vitába szálljon a m aterialisták prim itív é r
veivel és tiszautasítsa az Egyháznak illetve 
a keresztényeknek tu lajdoníto tt prim itív 
állításokat. M indezt azokban a hetekben is 
tapasztaljuk, am ikor az Európai Biztonsági 
K onferencián az eszmék szabad áram lásáról 
vitáznak. Budapest pedig fennen hirdeti, 
hogy M agyarországon vallás- és lelkiism e
reti szabadság van. Isten  őrizze meg az 
em beriséget az ilyen szabadságtól!

FÁBIÁN KÁROLY
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Az Északi Fokig és vissza
Skandinávia négy állam ának: Dániának, 

Svédországnak, N orvégiának és Finnország
n ak  szoros összetartozását azonnal m eglát
ja  a turista, am ikor átlép egyik államból a 
m ásikba és a határon  előm utatja útlevelét. 
Az ellenőrző közeg rendszerint bele sem 
néz, hanem  jó utazást k ívánva m egnyitja 
az u ta t a külföldi előtt. Nem érdekli a kof
ferek tartalm a sem, szabad az út m inden
felé.

Dániában kapja meg az u tast először az 
északi nyár különös varázsa. Koppenhága 
tengerpartjának  ragyogóan tiszta levegője 
v ibrál a tűző és mégsem lankasztó napsü
tésben. A tengerparti sziklán ülő bájos 
bronz-sellőt mindig am atőrfotografusok ha
da veszi körül, a parti sé tányon pedig zsi
bong a tu risták  soknyelvű serege.

Koppenhágában, de a többi városban is, 
szinte hem zsegnek a szakállas, kihívóan 
rendetlen  öltözetű, piszkoskülsejű, mosdat- 
lan hipik és kócos hipinők. Nemzetközi 
horda. Reggeltől estig lopják a napot, nem 
tudni, miből élnek, sötét p illantásokat ve t
nek  a jólöltözött járókelőkre. Erkölcsi gá t
lástalanságukban olykor veszélyesek is.

M otoros kom phajó viszi át az au tó t Dáni
ából Svédországba, az élénkforgalm ú, von
zóan tiszta Hálsingborgba. O tt figyeltük 
meg először a szép szőke,, de m erevtekin
tetű, blazirtan közömbös arcú svéd nőket, 
am int unottan  ülnek jegeskávéjuk  m ellett 
a cukrászdák ernyői alatt. Az a hírűk, hogy 
odavannak a feketehajó déli fé rf iak é rt. . .

Stockholm ban m egállapodva, szállodánk 
étterm ében a reggelit 56-os m agyar diák 
szolgálta fel, aki így te tt szert nyári m ellék, 
keresetre. És 56-os m agyar nő volt a szál
lodai étterem  konyhafőnöknője is. V erseng
ve  d icsérték a svédországi szép és könnyű 
életet.

A  svéd fővárosban nagy élm ényt nyú jt 
a 17. században elsüllyedt és napjainkban 
a tengerfenék iszapjából bravúros techni
kával kiem elt k irály i hadihajónak, a «Wa- 
sa»-nak m egtekintése. Ó riási csarnokban éli 
szárazföldi é le té t a m eglepően jó  állapot
ban lévő hatalm as hajó.

Persze egyebet is látunk Stockholmban, 
a pornográf magazinok, fényképek és fil
m ek nemzetközi központjában. Az üzletek 
k irakatai tele vannak  velük, a mozikban 
csupa szexfilmet forgatnak. A külföldi tu 
risták  bőven válogathatnak  a pornográfia 
m inden nemében.

Egészen m ásféle élm ényt n yú jt Uppsala, 
ahol a patinás régi egyetem , a világhírű 
W ulfila-Biblia és a nagy  term észettudós
nak, Linné K árolynak a sírem léke állítja  
meg a turistát.

A  Botteni öböl p artja  m entén haladunk 
tovább észak felé. A  nyári nappalok egyre 
hosszabbak, este tíz óra u tán  még napvilág
nál lehet olvasni és hajnali négy óra előtt 
m ár teljes erővel besüt a nap az ablakon. 
Rengeteg a külföldi turista, főleg am erikai
ak  és nyugatném etek, de angolok és fran
ciák is nagy számban, csak a keleti tömb

rab-országaiból nem jön, m ert nem  jöhet 
egyetlen  tu rista  sem . . .  M indenfelé cam- 
ping-táborok sátrainak  üdén színes foltjai 
villannak elő a vizek partjáró l és az erdők 
tisztásairól, — a cam pinggezők igyekeznek 
kiélvezni a rövid skandináv nyarat.

M ert csodálatosan szép az északi nyár. 
A term észet m inden varázsát belesűríti eb 
be az egy-két hónapba. V advirágok sokszí
nű szőnyege borítja  az üdezöld réteket, az 
u ta t regényes sziklák, zord fenyvesek és 
nyírfaerdők szegélyezik a finn határ felé.

Rovaniemi vo lt az első finnországi város, 
m elyben m egpihentünk. A szállodásnőnk 
m egölelgetett bennünket, am ikor mondtuk, 
hogy m agyarok vagyunk és tö rt angolság
gal, csillogó szemmel beszélt a finn-m agyar 
rokonságról. Finom fogásokból álló ebédet 
tá la lt fel, o tt ettünk először rénszarvashúst, 
m elynek ízletessége ( áfonyával!) m inden 
más húsét felülmúlja. Ha a finn nyelvben 
nem  is, de a finn szíveslátásban m egtalál
tuk a hozzánk fűző testvéri vonást.

Mint m indenütt északon, a lakóházak 
Rovaniem iben is fából épültek  és ragyogó
an tiszták. Szőke, kékszem ó finn férfiak kö
szöntek ránk, nagy darab, barátságos tek in 
te tű  em berek. Körülnézés u tán  a «Jeges- 
tenger-út»-on folytattuk tovább útunkat, 
mindig észak felé. Alig hogy elhagytuk 
Rovaniemit, elérkeztünk az Északi Sarkkör
höz, a Sarkvidék határához.

Faépület áll a m űútnak e nevezetes pont
ján, orm án a finn lobogóval, belsejében pe
dig büffével és postahivatallal, ahol a «Po- 
lar C ircle»-bélyegzőt nyom ják a tu risták  
által m indenfelé szétküldött képeslapokra. 
O tt láttunk  először békésen legelésző rén 
szarvasokat.

Ez m ár a lappok földje volt, de lappokkal 
csak később találkoztunk. (A m agyar pa
rasztok sem állnak ki a m űút mellé, hogy 
m utogassák magukat!) Tundra-fennsíkon 
robogtunk, napi 400-450 kilom éteres á tlag
teljesítm énnyel, alig 30 kilom éterre a szov
je t határtól. A táj egyre zordabbá vált, de 
éppen ez a zordság nyűgözi le a dél felől 
jövő turistát.

Finnországból — ism ét ú tlevél nélkül — 
átju to ttunk  Norvégiába, m iután egy kis 
szívfájdalom m al elbúcsúztunk finn testvé
reinktől. K arasjókban, immár norvég földön 
pihentünk meg. Itt m ár egy évben 200 n a 
pon át 0 fok alatt van a hőm érő és a téli 
hideg eléri a mínusz 52 fokot is.

Ezen a tájon  m ár semmiféle gyümölcsfa 
nem él meg, sőt eltűn tek  a ribizli- és m ál
nabokrok is, m elyek legjobban b írják  a hi
deget. A  nyírfa csenevész cserjévé satnyult 
és elm aradtak  a fenyők is.

A karasjoki hotel, azaz «Gjestgiveri» é t
term ében reggeliztünk. Erről is szólnom 
kell. A norvég étterm ek közepén álló hosz- 
szíú asztalok a szó szoros értelm ében roska
doznak a ra jtuk  felhalm ozott finomságok 
súlya alatt. A kávéhoz, teához vagy  kakaó
hoz korlátlanul vehet az asztalról a vendég

mindent, amit csak szem e-szája kíván: m e
leg és hideg húsokat, sonkát, sokféle fel
vágottat, kolbászféléket, ha la t és rákot min
den formában, különböző pástétom okat, 
sajtokat, vajat, jam et, kétszersülteket, k é 
m ény és lágy tojást, gyüm ölcsszörpöket, 
am erikai cerealféléket, tejszínt, a lud tte je t 
és apró sütem ényeket. így  m egy ez végig 
egész N orvégián. Elképesztő ez a skandi
náv  bőség. V iszont az is igaz, hogy a szál
lodai és étterm i árak  egész Európában 
Skandináviában a legm agasabbak.

M ásnap érkeztünk el ú tunk  legészakibb 
pontjához.

A  Porsanger-fjord csücskén fekvő Rep- 
vagban kom phajóra szálltunk s az elv itt 
bennünket M agerőy sziget kis k ikö tőváro
sába, H onningsvagba. Nem időztünk a han
gulatos városkában, hanem  este 9 óra után, 
fényes nappal, tovább m entünk útunk  leg
északibb pontjára, az Északi Fokra (North 
Cape), m ely M agerőy sziget v ilághírű tu ris
tacentrum a.

Tágas, jó l fűtött vendéglő em elkedik a 
kopár sziklafennsíkon, m ely m eredeken e- 
m elkedik ki a  tengerből és nagyszabású 
term észetadta nézőteret alkot az éjfé li nap 
pompás panorám ájához. A  vendéglőhöz em 
léktárgy-üzlet és postahivatal csatlakozik, 
o tt ü tik  a  «Nordkapp»-bélyegzőt a haza 
küldött levelezőlapokra. Kívül metsző szél 
süv ít állandóan és a tu risták  szemébe vágja 
a  kavicsos talaj porát. Ez azonban nem  za
v arja  a nemzetközi turistatársaságot. M in
denki kim egy a sziklafok legszélére és bá
m ulja az egyedülálló term észeti csodát: az 
éjféli napot.

O tt vártuk  meg az éjfélt. Szerencsénkre 
tiszta idő volt és pompázó szépségében 
táru lt elénk az éjféli nap csodás panorám á
ja. Teljes napsütés volt, nem  bizonytalan 
derengés! Felvételt is csináltunk bent a 
vendéglőben, az éjféli nap fényében. Pilla
natfelvételt.

Éjfél u tán  egy óra körül ismét kocsiba 
ü ltünk és a helybeliek útm utatása nyom án 
egy lapp sátortábor felé ve ttük  útunkat. A 
félnomád lapp rénszarvas-pásztorok sátor- 
telepének m eglátogatása volt ú tunk m ásik 
legnagyobb élménye.

Köves pusztaságon em elkedtek a lapp 
pásztorok sátrai s elő jöttek  lakóik is, szép 
színes népviseletükben. (Éjfél után  egy ó ra
kor, fényes napsütésben!) A sátrakon túl 
pihent, békésen kérődzve, a rénszarvas- 
csorda. Bám ultuk a  bizarrul érdekes és 
vonzó képet. Beszélgetni is próbáltam  a 
lapp atyafiakkal s am ikor a «magyar» szót 
mondtam,- m osolyogva és m egértően m ond
tak  valam it lappul, annak je léü l hogy tu d 
nak  a lapp-m agyar rokonságról. Jó i elbe
szélgettünk, anélkül hogy egy kukkot is 
é rte ttün  volna egym ás beszédéből. De szép 
volt így is. Lapp testvéreink  egyébként 
intelligensek, jó  kinézésűek és jóm ódúak. 
Sátrakban csak nyáron  laknak, m indegyik
nek  sa já t háza van, sokuknak autója is. Is
kolázottak, a fiatalok mind értenek  angolul. 
Számuk m integy ötvenezer.

A hajnali órákban búcsút vettünk  lapp
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atyafiainktól, visszam entünk Honningsvag- 
ba, ott hajóra ü ltünk  és meg sem álltunk 
Hammerfestig, m elyről annak idején  azt 
tanultuk, hogy a Föld legészakibb városa, 
de azóta tőle északabbra is nem egy új 
város épült. H alszag és m eleg napsütés 
várt a kis halászvárosban, m ert a nyár 
északon is nyár. O nnan m ár folyton dél 
felé haladtunk, a fjordok mentén.

M ivel írásom at rövidre kell fognom, meg 
sem kísérlem  leírni a norvég fjordok nagy
szabású panorám ájának szépségét. Csak e- 
gyik pihenőhelyünket, a m ásodik világhá
borúban sokat szereplő N arvik  városát em
lítem  meg, m elynek tengeröblében 1940- 
ben gyilkos harcok folytak a ném etek és 
angol-francia szövetségesek között. Elmen
tünk a tem etőbe és koszorút helyeztünk az 
o tt nyugvó, különböző nem zetbeli hősi ha
lo ttak  em lékét hirdető kőkeresztre,

Mo-i-Rana városa előtt ism ét áthaladtunk 
az Északi Sarkkörön, de most m ár déli irány
ban. «Polarsirkel - A rctic Circle» feliratú 
kőoszlop jelzi itt is a nevezetes helyet, ven
déglővel és postahivatallal, ormán a norvég 
lobogóval.

N orvégia sok fjordja között talán  a Gei- 
ranger-fjord a legszebb. Zord hegyóriások 
között m int csendes tó  pihen a világhírű 
fjord, partja in  cam pingsátrak százaival, v í
zén színes kis halászhajókkal.

Oslo vo lt útunk utolsó nagy állomása. 
V égigjártuk  a nagy norvég szobrásznak, 
V igelandnak szabadtéri múzeumát, majd 
Edward M unch festm ényeinek gyűjtem é
nyét, azután pedig N ansen sarkkutató  híres 
hajójához, a «Fram»-hoz v itt útunk, m elyen 
N ansen a m últ század utolsó éveiben m eg
közelítette az Északi Sarkot.

Számomra m indegyiknél nagyobb él
m ényt je len te tt egy m ásik közeli épületben 
elhelyezett rozzant fa-tutaj, a világhírű 
«Kon-Tiki», m elyen a norvég H eyerdahl öt 
társával 1947-ben átszelte Perutól Tahitiig 
a Csendes-óceánt. A  balsafa-törzsekből 
összeácsolt tu ta j a nagy csarnokban úgy 
van elhelyezve, m intha a vízen úszna. Alá- 
ja  is lehet menni és látni lehet az óceánnak 
ügyesen elhelyezett furcsa halait. így  ele
venedett meg elő ttünk H eyerdahlnak m ár 
régebben olvasott könyve a Kon-Tiki k a 
landos útjáró l. A tu ta jt nézve, szinte nehéz 
vo lt elhinnünk, hogy az a rozoga faalkot
m ány ha t u tasával valóban átszelte a Csen
des-óceánt. Fényképeztünk ott is, m int m in
denütt, végkim erülésig.

De m ár nem  sokáig. Oslo u tán  tovább 
foly tattuk u tunkat dél felé, szép farm há
zak, viruló kertek  és szántóföldek között 
Larvikba, a Skagerrak-i kikötővárosba, a- 
honnan a motoros kom phajó átszállított 
bennünket a dániai Frederikshavnba. O tt 
ism ét beültünk a kocsiba és term ékeny sík
ságon át végigszelve az egész Jütland-fél- 
szigetet, elbúcsúztunk Skandináviától. N é
m etországban Schleswig városban p ihen
tünk meg, egy kis szívfájdalom m al és nosz
talgiával a magas észak zord szépsége iránt.

BlRÓ BÉLA

A  MAGYARORSZÁGI PÁRTSAJTÓ 
VIRÁGAIBÓL 

(Kommentár nélkül)

A Párt engesztelhetetlen és elvszerű har
cot folytat.

A  pártvezetőség elszakadt a töm egektől.
Az ellenforradalom  előtt ideológiai zűr

zavar uralkodott.
A  dogmatizmus elterjedése m egbénította 

az értelm iség alkotó kezdem ényezését.
Az ipar tú lte ljesíte tte  három éves tervét.
A  nacionalizmus ellen fo ly tatjuk győzel

mes harcunkat.
A feladat m egoldásához nagy segítséget 

nyú jto tt a SZKP XX. kongresszusa.
Bizalmon alapuló norm ális kapcsolatok 

terem tődtek meg a Párt és az értelm iség 
széles rétegei között.

Az értelm iség nagy  töm egei ma szívvel- 
lélekkel helyeslik  pártunk  politikáját s te 
vékenyen résztvesznek a szocializmus épí
tésében.

A  mezőgazdaság szocialista átszervezése 
nagy eredm ényeket hozott.

A  m agyar falun teljes győzelm et ara ttak  
a szocialista term elési viszonyok.

A dolgozók forradalm i aktiv itása mozgó
síto tta  az értelm séget.

A  szocialista építés általános törvénysze
rűségeiről k ifejte tt téte lek  ma m ár m egva
lósultak.

A m agyar dolgozók meg vannak győződ
ve, hogy a kommunizmus még ennek a 
nemzedéknek az életében valósággá válik.

A nép alkotó m unkája közvetlenül a kom
munizmus felépítéséhez szüséges feltételek 
m egterem tését szolgálja.

A m unkásosztály és a parasztság szilárd 
szövetsége a p ro letárd ik tatúra  alapja.

O rszágunkban kifejlődik az egységes szo
cialista társadalom .

Erősödik a m unkásság és a parasztság 
soraiból k ikerült új szocialista értelm iség.

Értlm iségünk minden szándéka az, hogy 
alkotó m unkájával m eggyorsítsa a kommu
nizmus felépítését M agyarországon.

Békés gazdasági versenyben vagyunk a 
kapitalizm ussal.

író ink  csak a marxizmus-leninizmus alap
ján  tud ják  feltárni a  problém ákat.

Folyam atban van  a  régi eszm ék elhalása 
és az új erkölcs keletkezése.

Form álódik a  szabad társadalom nak a 
kommunizmus eszméin nevelkedett embere.

V ersenyben állnak a szocialista m unka
brigádok.

A brigádok em elik szakm ai és kulturális 
színvonalunkat és szocialista módon tanul
nak élni.

A  kommunizmust senkire sem akarjuk  
rákényszeríteni.

Célunk a dolgozó milliók felszabadítása.
Az anarchiába süllyedt dekadens érte l

m iséget term éketlenségre kárhoztatta  a si
v ár céltalanság, a tartha ta tlan  spekuláció.

Kizsákm ányolásm entes társadalom , p ár
tosság, szocialista realizm us viszi előre 
országunkat.

Az egyházak m egbízható szövetségesek

nek  bizonyulnak a nemzetközi ügyek meg
oldása érdekében.

Az egyházi reakció politikai ellenség és 
ellene harcolunk.

Nem engedhető meg, hogy pap a fiata
loknak kultúrprogram ot rendezzen . . .  még 
az állam és egyház közti jóviszonyra való 
hivatkozással sem.

S I C U L U S

MEGTÉRÉS

V olt egy kedves festőművésznő ism erő
söm. Nem volt nagy művész, de finom szí
nekkel festett aquarelljei vagy tízszer sze
repelted  párizsi kiállításokon.

A ztán úgy érezte, kim erült és hazajött. A 
belvárosban nyito tt egy kis m űvészeti bol
tot, ahol m ások alkotásai kerü ltek  eladás
ra. Csak eredeti dolgokat tarto tt.

Egyszer a rra  jártam ban m egálltam  a  k i
rakat elő tt nézegetni. Azonnal behívott és 
vásárlási kényszer nélkül m utogatta kin
cseit. M egvallottam , hogy nem  űzök sem
miféle m űvészetet, csak nagyon szeretem  a 
szépet. Oh, azért mégis m űvésziélek, m ond
ta és m egigértette, hogy m áskor is, ha arra  
járok, benézek hozzá. íg y  kezdődött bará t
ságunk.

A ztán végigszántott ra jtunk  a háború vé
res tankja. E lvesztettük iskoláinkat, m ajd 
szétszórták a  szerze teseke t Egy távoli fa
luba m enekültem  kántornak.

Á llandóan úgy éreztem, hogy az én ked
ves ism erősöm nek rendezetlen kapcsolata 
van  az Crral és azért tarto ttam  vele tovább
ra  is a kapcsolatot. Ü nnépekre, névnapra 
mindig írtam  néhány kedves üdvözlő sort 
és nem tudtam , hogyan nyúljak  a  leikéhez, 
m ert közben megtudtam, hogy 12 évvel idő
sebb is, no meg m űvészi adottsága bizonyos 
kisebbrendűséget vá lto tt k i belőlem  vele 
szemben. H át csak imádkoztam.

Egyik karácsonyi üdvözletem re aztán 
hosszabb levélben válaszolt. Irta, hogy ép
pen Van Gog életét olvassa és írt is napló
jából néhány  részletet, és m ert Török Sofie 
verseiben sok a hasonlóság, tőle is k iírt né
hány  szakaszt. V égül m egjegyezte, hogy 
hisz a lélekvándorlásban és a nirvánában.

Teljes tanácstalanságba estem. A harm a
dik napon aztán fogtam Sík gyűjtem ényes 
kötetét és m inden kom m entár nélkül el
küldtem  a címére. Aztán imádkoztam to 
vább és vártam .

Elmúlt 1 hónap, 2 hónap, m ár azt véltem, 
hogy elveszett a könyv a postán, amit igen 
sajnáltam  volna. V égre a harm adik hónap
ban a következő levelet kaptam :

«Kedves A . . .  nám!
N agyon köszönöm, hogy nem  írtá l az én 

zagyva levelem re, hanem  válaszul elküld
ted Sik költem ényeit. Először meglepődtem, 
de olvasni kezdtem  sorban, volt, am elyiket 
három szor is elolvastam  és m ikor a  kö tet 
végére értem , ú jra  kezdtem  és aztán egyik 
nap 40 év u tán  letérdeltem  egyik gyóntató
székben. Azóta minden vasár- és ünnepnap 
ott vagyok a szentáldozaton és magamhoz 
veszem  az Urat!

Köszönöm, hogy megtérítettél.))
A. nővér
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Az öregkor ma
M indenkinek köze van  az öregséghez. Az 

em bernek nem  kell okvetlenül a sa já t e l
következendő öreg korára  gondolnia, csak 
rokonokra és ism erősökre, akik között m in
dig akadnak idős, m eglett em berek is. O lya
nok, akik — Cicero szerint — sohsem any- 
ny ira  hajlottkorúak, hogy még egy eszten- 
dőnyi élethosszabbítás ajándékában erősen 
ne hinnének.

A  tudom ányok, főleg a gyógyászat elő- 
haladása s vívm ányai következtében, az 
éle tkor átlaga az utóbbi évtizedekben a 
legtöbb em bernél a hosszú éle t lehetőségei
vel kecsegtet. Az öregeknek, betegeknek is, 
és a velük  foglalkozó családtagok, roko
nok, jóbarátok, lelkipásztorok és szociális 
gondozók szám ára is jó  tudni, hogy m ilyen 
élettani s lelki változások függnek össze az 
öregedéssel és m ilyen orvostani kérdések, 
m egoldások adódnak vele kapcsolatban. 
Nem jelen ték telen  a lélektani szemlélet 
sem, am ely az öreg em ber egyéni helyzetét 
a m egértés szellem ében vizsgálja és velük 
szemben az em berbaráti szeretet módoza
ta it mérlegeli. A  problém a társadalm i össze
fonódásairól sem szabad megfeledkezni, 
m ert az idős em berek helyzetének sokszor 
gyötrő kérdését csak szociális viszonyaik
nak, m egfogyatkozott erőik m iatti háttérbe- 
szorításuknak ism eretében lehet megoldani.

Az pedig az Egyház fontos feladata, hogy 
hathatós közrem űködésével a társadalom  
több m egértését sürgesse öreg tag jai felé, 
vegye figyelem be a rá juk  nehezedő teher 
súlyát, öntudatosítani segítse a nekik  kijáró 
tiszteletet és előzékenységet és sürgesse, 
hogy azok megfelelő szolgáltatásokban ré 
szesüljenek. A papság pedig — épp a lelki
pásztori m unka évszázados hagyom ányai 
alapján — sohsem m ulaszthatja el, hogy az 
elaggodtak s betegek a lelkigondozói figye
lem fényeiben ne részesüljenek: sok eset
ben hozzátartozók bűnös m ulasztásait is 
pótlandó, v igasztalja  őket az ima és szent
ségek term észetfölötti erejével, h ív ja  fel 
figyelm üket az é le t és szenvedés igazi é r
telm ére és használja fel az em berbaráti fi
gyelem  apró je le it — látogatás, virág, levél 
form ájában felem elésükre. Hangoztassa, 
hogy csak a bibliai em berkép korrigálhatja 
korunkban az öregségről k ialakult bántó 
vélem ényeket és hitetheti el velünk is, hogy 
a magas életkor is istenadta ajándék, az 
szerez az öregeknek élettapasztalataik  és 
bölcsességük okán is családban és társada
lomban egyaránt m egkülönböztetett tiszte
letet.

Az érintett problémakör felé legújabban
m eglepően nagy érdeklődés fordul. M agán- 
és nyilvános intézm ények, világi és egyhá
zi közösségek behatóan foglalkoznak elvi 
és gyakorla ti síkon az öreg-beteg és ö re
gedő em berek nehézségeivel, jó l tudva, 
hogy sok emberi gyötrődésre nincs m eg
oldás. A m odern orvostudom ánynak egyik 
ága, az ún. gerontológia foglalkozik az öreg
kor élet- és kórtanával, valam int egyéb 
(történeti, szociológiai, stb.) vonatkozásai

val és m űvelői m egállapították — m int ez 
az elm últ év  decem berében rendezett bécsi 
pasztorális ülésen tö rtén t — hogy az öre
gek orvostani kezelése a jövőben átfogóbb 
és hatékonyabb kell, hogy legyen, annál is 
inkább, m ert a  testi és lelki m ozzanatok 
egym ásbafonódásának a felism erése főleg 
orvosi és lelkipásztori oldalon igényel új 
m ódszereket. Kezdve azon, hogy a beteg 
em ber előkészítése az utolsó életszakaszra, 
a halálra, bár ha nem  a gyógyászat felada
ta, még sincs m egtiltva, hogy a beteg  álla
potának teljes kom olyságát a hozzátarto
zók, vagy  akár a beteg elő tt is eltitkolja. 
(Am erikában az orvos még rákos betegé
nek  is köteles feltárni az igazságot!) Más 
szóval: a m odern gyógyászatnak nem lehet 
feladata — bár az em ber gyógyítására és 
fájdalm ai csökkentésére h ivatott, — hogy 
a beteget megfossza az öntudatos elmúlás 
és halál jogától és csak úgy «átcsempéssze» 
a m ásvilágra. Bár jó l tud juk  — a kórház- 
lelkészi m unka többéves gyakorlatában á t
é lt esetek ezreiből —, m ilyen m egdöbbentő 
m értékben tud belehasítani egy ilyen kon
frontáció kétélű  kard ja  annak az em bernek 
lelkivilágába, aki a végleges leszámolás 
előtt á l l . . .

A  szocioógiai vizsgálatok m utatják, hogy 
az öregkorral a m agánosság fokozódik, 
csökken a m ásokkal való érintkezés, alább
hagy a testi m ozgékonyság és az egészségi 
állapot is rosszabbodik. S tatisztikák szerint 
az éltes em berek száma roham osan növek
szik. 1910-ben a bécsi lakosság 24 %-a volt 
65 éven felüli s egy félszázad u tán  ez az 
arány egy harm adot te tt ki. Különösen az 
éltes, egyedülálló nők öregedése válik  m in
dig nehezebbé, akiknek a férfiakénál m in
dig átlagosan m agasabb életkora (férfiaknál 
66-68, nőknél 70-72 év) tudom ányosan még 
fel nem deríte tt tény. Bécsben és Berlin 
nyugati részében a 65 éven felülieknél 10 
férfival szemben a nők aránya 20. Bécsben 
magában 80 ezer m agánosan lakó öreg em
ber él társadalm i érintkezés híjával, amihez 
szegénység is járul. Az em lített ülés szoci
ológiai előadója az öregek drám ai helyzetét 
tá rta  fel, az em ber személyi értékeinek meg
becsülését és elism erését követelte  a tá r
sadalomtól, am ely egyedül képes m egaka
dályozni az «emberi lehetőségeknek leha
nyatlását*. Tény azonban, hogy az idősebb 
nem zedék lelkivilágának gondosabb k ia la
kításában, ennek lehetővé tételében  az é- 
rin te tt csoport hozzájárulása is szükséges 
és nem  elégséges csak a környezetnek el
v iselhetővé, sőt kényelm essé tétele.

lé le k ta n i szempontból o tt éri tá rsadal
m unkat súlyos kritika, ahol a teljesítm ény 
elvének erőszakos hangsúlyozásával az é l
tes em bert m integy gettószituációba kény
szeríti, am ely rem énytelenséget, tájékozó
dási zavart vagy elkeseredést von m aga 
után. «Nekünk itt, e földön nincs m ár he
lyünk* — m ondta egy idősebb betegem. 
Igaz, a nyugateurópai pszichológusok erő 
szakolta ún. A ktiv itátstrain ing sem tek in t
hető  általános receptnek. Á llításuk, am e

lye t 100 évnél idősebb kétszáz ném et állam 
polgár alapos belgyógyászati ellenőrzése 
u tán  összegeztek: a test egészséges m arad, 
ha az öreg em berek önm agukat szellemi 
m ozgékonyságban tartják , több meglepő 
példa ellenére sem terjeszthető  k i m inden
kire. Az okos és sikeres öregedésnek egyik 
titka  m arad az, hogy az em bereknek meg 
kellene tanulniok az aktivitás és term észet- 
fölöttiség összhangjának a kialakítását.

A  teológia a kornak  k ijáró  tisztelet b ib 
liai fogalmából vezeti le a nem zedékek szá
m ára a kölcsönösen kötelező m agatartást 
és az egym ásnak kom olyan vételét. K orunk 
kereszténye a valláserkölcsi tanításon kívül 
a nem zedékek egym ásközti kapcsolatának 
a hum ánum ra épített s változhatatlan  irány
elveit ta rtja  m értékadónak.

Az öregedés élettana

A tudom ány rendkívül érdekes m egálla
p ításokra  ju to tt az öregedés élettani lefo
lyásának  ku ta tása  kapcsán. Ezeknek isme
re te  még m egnyugtatóan is ha that reánk. 
Á ltalánosabb értelem ben az öregedés a fo
gamzás p illanatában indul el. Bárm ennyire 
furcsán hangzik is, de a beavato ttak  szerint 
m ár az em brionális fejlődés is a szervezet 
öregedésének egyik formája. Az öregedés 
folyam atában két, lényegesen eltérő idősza
ko t különböztetünk meg. Az elsőt a szer
vezet növekedése, m ennyiségi és minőségi 
fejlődése s az életfunkciók fokozódása je l
lemzik. M iután a szervezet egyideig m eg
m arad az életerő legm agasabb fokán, lassan 
beáll a m ásodik időszak, m elyben a szer
vezet fokozatosan visszam arad, kisebbedik 
és elhal. Ezt a m ásodik időszakot jelöli az 
általános szóhasználat az öregedés kefeje- 
zéssel.

Rádióaktív izotoppal végzett k ísérle tek  
arra  engedtek következtetni, hogy az em
beri test plotoplazm ái (a sejtek  tu lajdonkép
peni élő anyaga) a férfiaknál 20 éves k o r
ban, a nőknél még előbb kisebbedni kez
denek. E benső változással szemben, a kü l
ső jelekben m utatkozó öregedés azonban 
sokkal később áll be.

M ég nagyobb az eltérés a testi és szelle
mi öregedés között. A legtöbb szerv m űkö
dése körülbelül 45 éves korban hanyatlani 
kezd. Egyes szervek m ár a születés p illa 
natában, m ások a nemi érés idején szűnnek 
meg működni. V annak gyorsan szűnő szel
lemi adottságok, m ások viszont m egm arad
nak  az éle t végéig. Az öregedés folyam atá
ban  nehéz éles h a tá rt vonni. Könnyen le
hetséges, hogy ráncos arc és törékeny  test 
éles értelm et jóságos és fiatal szívet takar; 
sokan tiltakoznak is, hogy öregeknek ta r t
sák  őket. «Alt werden, jung bleiben* •— 
szokták mondani. Feladatokkal kitö ltö tt na
pok, aránylag  friss erő m ég nyolcvanéve
seket is büszkeséggel tö lthetnek el. 104 é- 
ves asszony keresz tre jtvényeket fejt és 
kedvtelésből lexikont olvas. Egy m ásik nő 
a 105 évével tiltakozásul az öregedés ellen 
naponként já r  a fodrásznőhöz. A valam iko
ri detek tív  még 102 éves korában is tovább- 
képzi m agát és arra  büszke, hogy többet 
tud, m int a vo lt kollégái. Tudjuk, az álta
lános kép nem ez.
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A japán katolicizmus csodája
A  japán  katolikusok nagy csodája, hogy 

hé t nem zedéken keresztül egyházi szer
vezet nélkül k é t és fél évszázadon keresz
tü l a súlyos üldözések ellenére is hősiesen 
k ita rto ttak  keresztény  hitük  m ellett. Ami
ko r új h ittérítők  jö ttek  a szigetországba és 
a Nagaszi tartom ányban lévő O nrában 1865 
m árcius 17-én Petitjean  missziós püspök új 
tem plom ot szentelt, m egjelent egy csapat 
szegény paraszt és a püspök legnagyobb 
csodálkozására így köszöntötték őt: Mi is 
közületek valók vagyun, m ajd a Szűzanya 
szobrára m utatva könnyes szemmel m ond
ták, ez M ária az isteni gyerm ekkel. Így te t
tek  tanúságot 250 éven keresztül m egőrzött 
katolikus hitükről. De akor m ár csak 30.000 
keresztény é lt Japánban, azonban ez a m a
roknyi hívő le tt az egyház m egújulásának 
o tt a kovásza.

X avéri Szent Ferenc 1549 augusztus 15- 
én szállt partra  Japánban  és igehirdetése 
eredm ényeképpen néhány évtized alatt a 
keresztények  száma 300 ezerre em elkedett. 
Ez a fejlődés oly roham os volt, hogy a papi 
utánpótlás nem  tudott lépést tartan i e h ir
te len  növekedéssel. Ennek ugyan meg volt 
az a hátránya, hogy az egyházszervezetet 
nem  lehetett m egfelelően kiépíteni, de u- 
gyanakkor m egakadályozta a klerikáliz- 
must, az egyház özpontosított vezetésének

M ásokat elkeserít az öregedés: elégedet
lenek, szívósan ragaszkodnak a rózsaszínű
re festett múlthoz, a je len t s jövőt látni sem 
akarják . K eseregnek a visszahozhatatlanul 
elrepült időn és elfelejtenek örülni a je len 
nek. Félnek szembenézni az élettel, félnek 
elfogadni állapotukat. V isszautasítják az 
öregséget, pedig ha az öregedő em ber szá
molna az öregkor lehetőségeivel s korlá- 
taival és felfedezné m agában sa já t értékeit, 
még örülni is tudna kincseinek, am elyeket 
a felszaporodott évek hordtak össze lelké
ben. H abár tudja, hogy öregségét az egész
ség és táplálkozás m ikéntje, a családtagok
hoz, rokonokhoz, ismerősökhöz való viszo
nyulás, a lelki m egpróbáltatások legyőzé
sének m ódja és az életritm us is befolyásol
ják, — az öröm szerepét nem hagyhatja 
szám ításon kívül.

Küzdhetünk-e az öregedés ellen?

Szabad harcolni ellene! Hogyan?
A francia katolikus újságírás egyik k ivá

lósága, Joseph Folliet, megfelelő tanulm á
nyok u tán  65 éves korában részesült a papi 
rend szentségében. H alála előtt kiadott 
könyvében az «esti napról* beszél, az öreg
korról s azt a ján lja  olvasóinak, hogy igye
kezzenek szépen m egöregedni. Ne ringas
sák m agukat illúziókban, de ne engedjenek 
a pesszimizmusnak sem, rezignáció helyett 
pedig igyekezzenek m egérteni az öregkor 
lelki értékeit és ajándékozzák m agukat az 
Istennek.

Ennek a küzdelem nek vannak gyakorlati 
szabályai is: így:

Ne féljünk a haláltól, ne is reá, inkább a

kialakulását és így előkészítette a h íveket 
az üldözések nehéz idejére, am ikor évszá
zadokig lelkipásztorok nélkül ke lle tt helyt 
állniok. M iután 1597-ben 26 keresztény v é r
tanút kivégeztek, m egkezdődött az intézm é
nyes keresztényüldözés. Először az összes 
m isszionáriusoknak el ke lle tt hagyni az 
országot, m ajd azokat, akik nem  tagadták  
meg hitüket, re ttenetesen  m egkínozták, 
vagy m egölték. Az üldözők nem akartak  
vértanúkat, hanem  hitehagyókat és ezért 
egy olyan gonosz m ódszert eszeltek ki, a- 
m ely úgyszólván lehetetlenné te tte  az el
rejtőzést.

1623-tól kezdve m indenkinek színt kellett 
vallani, hogy m ilyen hithez tartozik. 1627- 
beri elrendelték, hogy m indazoknak, akik
nek szülei keresztények voltak, vagy  gya
núsak, meg kelle tt a feszületet, vagy  a 
Szűzanya képét taposniok. De úgyszólván 
m indenki ellenállt ennek a k ísértésnek. A- 
k ik  azt mégis m egtettték, súlyos lelkiisme- 
retfurdalást éreztek, de társaik, a kényszer 
m iatt, m egbocsátottak nekik és visszafo
gadták  őket közösségükbe. Az üldözők v é r
díjat tűztek ki minden papra és eresztényre 
és így besúgók ú tján  hajtóvadászatot ren 
deztek ellenük. Külön börtönt létesítettek  
számukra. M inden 5 családra esett egy 
megfigyelő, akinek ki ke lle tt derítenie, hol

m a feladataira gondoljunk s a holnapra, 
am elynek kim enetelétől Isten gondoskodik.
— Fékezzük a szervezetre káros felindulá
sunkat. — A világ nem  lehet tökéletes kö
rülöttünk, de viaskodjunk örökösen hibák
kal, bajokkal; az ú jszerűt pedig fogadjuk 
nyugalommal. — Ellenőrizzük a féltékeny
ség és gyűlölet lappangó erőit, am elyek 
m éregként tárolódnak a szervezetben. — 
Szeressük a fiatalságot, mint a virágot, am e
lyet öntöznünk kell, hogy növekedjék: mi 
a m últ vagyunk, ők a jövő! — Segítsünk 
az öregeken, elhagyatottakon: m eghívunk 
valakit kávéra, talán  az életbe hívjuk visz- 
sza. — Barátkozzunk és szélesítsük ism eret
ségi körünket, vegyünk részt összejövetele
ken. — A bűn barázdát szánt az arcra, 
nyugtalanná, elhasználttá és koravénné 
tesz . . .  Igyekezzünk testben és lélekben 
kiegyensúlyozottak lenni: ez tiszteletet éb
reszt a fiatalokban, boldogságot az öregek
ben. — Barátkozzunk Istennel s imádkoz
zunk azokért, akik m ár Istenhez távoztak. 
É lettapasztalataink alapján jól tudunk im ád
kozni, így könnyebb a vigasztalás és ta 
nácsadás is. A jósággal egyesített tanács és 
továbbadása tapasztalatnak aranybánya le
het m ásoknak. — Gondolkozzunk el arról 
az örömről, am ellyel m egjelenünk majd 
Isten előtt. Jusson eszünkbe, hogy szerete
tünk szerint ítél majd b en n ü n k e t. . .

Odahaza az egyik egyházközség a p lé 
bános korszerű ötletéből m egrendezett egy 
«öregek vasárnapját*. Gondoskodás tö rtén t 
az öregek templomba- s hazaszállításáról is. 
A főhajót a fiatalok nekik ad ták  át, a p lé
bános köszöntötte őket és nekik  szólt a 
szentbeszéd is: a kétféle öregségről. Arról,

bujkálnak még keresztények. Aki ezt nem 
jelen tette , hazaárulóként büntették

M égis m indezek u tán  hogyan tö rténhe
tett, hogy Petitjean  püspök k é t és fél é v 
század elm últával még mindig 30 ezer k e 
resztényt ta lá lt Japánban? M iután az utolsó 
pap is m eghalt, vagy  kiu tasíto tták , a hívek 
egy csodálatos apostoli szervezetet hoztak 
létre, m elynek tag jai életük kockáztatásá
val felderítették, k ik  m aradtak meg keresz
ténynek. E laikus apostolok kis hívő cso
portokat alakítottak, am elyeknek tagjai k e 
reszteltek, h itok tattak  és apostolkodtak. 
N izukota vo lt a neve a keresztelőknek, a- 
kiknek egy fiatal, 15 év körüli fiú szem é
lyében helyettesük  is volt, ennek tudnia 
kelle tt a latin  keresztelési form ulát és a 
legnagyobb veszélyekre is fel ke lle tt k é 
szülnie. A h itoktatókat pedig k ikujakunak 
hívták. Ezek pótolták  a papságot. December
24-én a japán  katolikus h ívek minden esz
tendőben m egünnepelték Krisztus születé
sét. E katakom baélet lassan kiérle lte  köz
tük  azt a rugalm as módszert, am ely a k e 
gyetlen  üldözések veszélyeit k ib írva a k e 
reszténységet hét nem zedéken keresztül á t
m entette. A japán  földalatti egyház tag ja i
nak hősiessége és lelem ényessége az ateiz
mus mai rafinált formái között élőknek igen 
tanulságos, példam utató és rem énytkeltő 
számunkra.

am elyik az erők fogyását, a lassú hanyat
lást csak rossznak és kom ornak látja, s a 
másikról, am ely egyre inkább Isten felé 
közelíti ú tjá t és a csendes derű állapotában 
él. Sokan áldoztak s az utolsó ének után 
derűsarcú öregek hagyták  el a templomot, 
hogy a rákövetkező csendes családi ünnep
ség meleg hangulatának em lékével is gaz
dagon, tovább m űveljék a szépen való meg- 
öregedés m űv észe té t. . .

CSER-PALKOVITS ISTVÁN S. J.

DEUTSCH-ALTENBURG 
1973 augusztus 15-iki zarándoklat

A környékről és Bécsből (4 autóbusz) é r
kező hívek zsúfolásig m egtöltötték az ősi 
kegytem plom ot. M indszenty József bíboros
prím ás főpapi misét m utatott be nagy papi 
segédlettel. Szentbeszédét Szent István szü
letésének ezeréves évfordulójának szentel
te. A mise u tán  a  zarándokok m eglátogat
ták  W enczel'F rigyesnek , a Bécsi M agyar 
Egyesület nem rég elhunyt elnökének friss 
sírjá t és koszorút helyeztek el rajta.. Dr. 
Radnai Tibor m éltatta  W enczel elévülhetet
len érdem eit. — A jelképes m agyar sírnál 
Dr. Gianone Tibor egyházközségi elnök 
m ondott beszédet.

A  zarándoklaton résztvevő lengyel hívek 
nevében Knapp elnök köszöntötte a bíboros 
urat. — Ebéd u tán  jól látogatott im aóra a 
kegytem plom ban zárta le a zarándoklatot.
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Szent István millenniumi ünnepségek Kanadában
Amint előző szám unkban je lentettük , M indszenty József bíboros-prím ás kéthetes 

északam erikai ú tja  során résztvesz a kanadai m agyarság Szent István millenniumi ün
nepségein több m agyar központban. Csak arról kap tunk  m agánlevélben értesítést, 
hogy M ontrealban és Torontóban a hívek zsúfolásig m egtöltötték nem csak a tem plo
m okat, ahol m isézett és szentbeszédet ta rto tt, hanem  a hatalm as csarnokokat is, ame
lyekben az ünnepélyeket a ké t világvárosban m egrendezték.

Sajnos, nyom dába-adásig nem futottak be a várt jelentések, így az impozáns jub i
leum i ünnepségekről nem adhatunk pontos helyszíni beszám olókat. Csak arra szorít
kozhatunk, hogy az első je len tések  alap ján  tájékoztassuk olvasóinkat a bíboros-prí
más útjáról, m egérkezéséről és első sajtóértekezletéről.

A több ezer kilom éteres út

Szeptember 18-án, kedden kora délután, 
versenyt futva a nappal nyugati irányban, 
az Óceán fölött repülünk. Bécsben az embe
rek m ár vacsorához ülnek, az A ir Canada 
négym otoros «léglökő »Boeing-jén azonban 
csak m ost szolgálják fel az ebédutáni k á 
vét. A lattunk vakítóan fehér bárányfelhők 
szőnyege, fölöttünk békés sátorként feszül 
a m ély-kék ég. Az A ir Canada szem élyzete 
m egható szeretettel igyekszik kellem essé 
tenni a fárasztó u ta t M indszenty József bí
boros-prím ás részére. Térképet hoznak és 
m egm utatják az ú tirányt. M aga a kapitány 
örömmel jelenti, hogy a kanadai rádió be
m ondta Ő em inenciájának érkezését. Az i- 
dőjárás ugyan nem kedvező leszállásunk 
helyén, m ert v ihar paskolja M ontreal felhő
karcolóit. De némi változás várható  s ő na
gyon reméli, hogy az idő m egjavul, mire 
odaérünk. Őem inenciája közben első kana
dai ú tjáró l beszél. H uszonhat évvel ezelőtt,
1947 júniusában já rt itt M acGuigan bíboros
érsek m eghívására, akit a Szentatya vele 
egy napon nevezett ki bíborossá 1946 feb
ruárjában.

A hogy az idő halad, a bárányfelhők ré te 
ge lassan felszakadozik. A lul feltűnik az 
Ó ceán haragos kékje, ta rk ítva  apró zöld 
szigetekkel. A repülőgép szem élyzete meg
h ív ja  a Bíborost a társalgóba, ahonnan a 
k ristá lyként ragyogó jéghegyeket jó l lehet 
látni. «Bizonyára ilyenek nincsenek M a
gyarországon* — m ondják m osolyogva. E- 
m inenciájának jó l esik a figyelm esség és 
elfogadja a m eghívást. A zonban a jéghe
gyek közben eltűnnek. «Nem az ő hibájuk*
— jegyzi meg a Prímás, «Mi m együnk túl 
gyorsan*. De ekkorra m ár előtűnik Kanada 
keleti partja . «Ez m ár a mi országunk* — 
m ondják a kanadaiak  lelkesen.

«Ave Canada* — mondjuk. Udvözlégy te 
nagy és szabad ország, mely partja idat és 
szívedet nagy szeretettel m egnyitottad any- 
nyi sorsüldözött m agyar előtt. Országunk 
Bíboros-Prímása jön hozzád, hogy hitükben 
m egerősítse testvére it a m agyar keresz
ténység ezredik évfordulóján. Az Űr 973-ik 
esztendejében Géza vezér családjának meg
térésén keresztül Isten kegyelm e érkezett 
Pannóniába. H azájukból kiüldözött, vagy 
h ittérítő  buzgósággal m egáldott szerzete
seken keresztül. Csaknem  ugyanekkor 
Labrador erdőboríto tta  p artja ira  vetődött 
Bjarne H erjulsson, a hódító, m erész v ikin
gek elseje, hogy nyom ában m eginduljon a 
tűz és vérözön, m ely m inden hódítást kö
vetni szokott.

m ert a pásztornak a n yája  m ellett van  a 
helye. M egköszönve az érsek  szavait, a 
bíboros hangoztatta, hogy az egyháznak 
m indig szüksége volt és szüksége van  ma 
is a h it tanúira. Ami ma M agyarországon 
erkölcsi, lelki síkon végbem egy, m ondta 
egy helyen  M indszenty bíboros, siralmas, 
lesújtó. Az orvosok, pedagógusok egyrésze 
a  rendszer ösztönzésére arra  vállalkozott,

A  hatalm as Boeing nekikészül a leszállás
ra. Á ttarjük  a felhők szőnyegét. A lattunk 
m egjelenik a csaknem  három ezer kilom éter 
hosszú St.Lawrence folyónak kanyargó vo
nala, majd az O ttaw a folyó. Ezek ölelik k ar
jaikba a sziget-várost, M ontrealt. Az egy
kori huron-irokéz sátortábor, Hochelaga 
helyén, a «királyi hegyen*, «Mont Real»- 
on feltűnnek a felhőkarcolók. Ez a világ 
m ásodik legnagyobb «francia» városa, ami 
a francia nyelv  használatát illeti. 1667-ben 
még csak 766 lakosa volt. 1800-ban m ár 
9.000; 1900-ban felduzzadt a szám 328 ezer
re, ma pedig m ár két és félmillió a lakósok 
száma. J

A gép simán gurul a légikikötő épületé
hez. A gépből kilépő Bíboros-Prímást Mgr. 
Paul Gregoire m ontreáli érsek köszönti el
sőnek. «Nem ism eretlent üdvözlök, hanem 
azt a kedves vendéget, aki m ár 1947-ben 
nálunk járt. De üdvözöljük a hit hősi ta 
núját is és testvérünket az Űr Krisztusban*
— ezek az ő m eghatott szavai.

ISPÁNKY BÉLA

A bíboros-prím ás m egérkezéséről és fo
gadásáról közreadjuk a müncheni Szabad 
Európa Rádió helyszíni közvetítését, am e
lyet Koréh Ferenc ve tt fel M ontrealban és 
szept. 19-én sugárzott a szabadföldi rádió.

A m egérkezés és fogadás

— Egy darabig attól tartottunk, hogy a 
M indszenty bíborost hozó gépet eltérítik  a 
köd miatt, de az Air Canada gépe egy órás 
késéssel leszállt M ontreal területén. Az egy
házfejedelem  k íséretében  volt M észáros 
Tibor titk ár és Ispánky Béla londoni p lé

bános. így  a gép, am elyikre a bíboros Bécs
ben szállt fel reggel, s noha Londonban 
üzem anyagot v e tt fel, még aznap m egérke
zett K anadának ebbe a világvárosába, ahol 
m int házigazda Paul Gregoir, M ontreal é r
seke üdvözölte, egy az előkeléségek részé
re fenntarto tt terem ben.

M indszenty bíboros -fogadására m egje
lent különben a m ontreali m agyar kato li
kusok lelkészi kara, a M agyarok Nagyasz- 
szonyáról nevezett plébánia egyházi- és v i
lági vezetősége; három  m agyarruhás gyer
mek virágcsokorral köszöntötte a főpapot, 
m ajd Paul Gregoir érsek  francia nyelven 
m ost m ár h ivatalosan üdvözölte Kanada 
földjén. S többek közt a bátorság m egteste
sítőjének nevezte M indszenty bíborost, aki 
válaszában elmondta, hogy am ikor először 
já r t itt 1947-ben, sokan rá  akarták  beszélni, 
ne m enjen vissza M agyarországra. A kkor 
visszam entem , m ondta a m agyar főpap,

M indszenty bíboros a 
sajtóértekezleten

hogy m egrontsa az ifjúságot és külön is a 
fiatal nőket. A rendszer a bűnös és fejtege
tése továbi részében M indszenty bíboros 
elm ondta, hogy A ngliában például sokat 
im ádkoznak a m agyarokért m int keleteuró
pai népért. Nem vagyunk keleteurópaiak, 
em elte fel a hangját, még akkor sem, ha a 
diplom aták így átm inősítenek. K özépeuró
paiak  vagyunk, akik  mindig is voltunk. V i
gyázzunk a fogalm akra — ha M agyaror
szágról szólunk, m ondjuk mindig, hogy Kö- 
zépeurópa és ne mondjuk, hogy m agyar 
korm ány, hanem; m agyarországi rendszer.

, M indszenty bíboros a m ontreali érseki 
palo tában  lakik, m eglehetősen fáradtnak 
tűn t a hosszú utazás után, de ma délelőtt 
tízkor m ár látogatást tesz Trapeau polgár- 
m esternél, ahol beírja nevét az a rany 
könyvbe. U tána sajtóértekezlete t tart.

A sajtóértekezlet

Az utolsó, hozzánk elju to tt kanadai la
pokból tud tuk  meg, hogy M indszenty bíbo
ros szeptem ber 19-én M ontrealban sajtóér
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Beszélgetés Bodnár Gáborraltekezletet tarto tt, am elyen válaszolt az ú j
ságíróknak hozzáintézett kérdéseire. Érthe
tő, ha az újságírók aziránt érdeklődtek leg
inkább, m ikor jelennek  meg a bíboros em
lékiratai. Többen szerették  volna hallani a 
bíboros vélem ényét azokkal a hírekkel kap
csolatban, m elyek egyidő óta állandóan fel
röppennek a világsajtóban és tudni vélik, 
hogy a m agyar régim é és a V atikán ké t év
vel ezelőtt m egállapodtak abban, hogy a 
m agyar bíboros prím ás nem publikálhatja 
em lékiratait.

A  kanadai lapok szerint a bíboros-prím ás 
erre csak annyit válaszolt, hogy em lékira
ta it befejezte, folynak a kész szövegeknek 
idegen nyelvekre történő fordításai, úgy
hogy még ebben az évben vagy  a jövő év 
legelején k iad ja  em lékiratait. Hozzáfűzte, 
hogy akinek életére  törnek, vagy becsüle
té t tám adják, annak joga és kötelessége a 
védekezés. Ez olyan em beri jog, m elyet 
minden szabad egyénnek biztosít a term é
szetjog, m inden civilizált állam  alkotm ánya 
és legújabban az Egyesült Nem zetek ünne
pélyes deklarációja.

E lkerülhetetlen volt, hogy a chilei esem é
nyekkel kapcsolatban ne kapjon kérdést az 
ú jságíróktól M indszenty bíboros. Azt kér
dezték tőle: vajon nem  em lékeztetik-e a 
csilei esem ények bizonyos hasonló katonai 
in tervenciókra Európában ? N yilván az 
1956-os m agyar szabadságharc és az 1968- 
prágai tavasz szovjet vérbefo jtására  gon
doltak, akik  a kérdést feltették. Egyik lap 
másnap ném i boszankodással állapíto tta  
meg, hogy a m agyar bíboros k itért a válasz 
elől és helyette  em lékezetbe idézte a «múl- 
tat», m ikor erről beszélt ebben az összefüg
gésben, hogy a m ásodik világháború végén 
a nyugati nagyhatalm ak felszám olták gyar
m ataikat, de egyidejűleg gyarm ati sorsba 
ju to tt Európában 120 millió em ber és ráadá
sul olyan gyarm atosító uralom  alá, m elynél 
kegyetlenebbet és raffináltabbat nem is
m ert eddig a történelem .

A nyugati közvélem ényben uralkodó tá 
jékozatlanság szomorú jelének  kell tekin
tenünk, hogy újságírók és köztük baloldali 
tájékozottságú katolikusok is A llende liqui- 
dálásához hasonlítják  a m agyar szabadság- 
harc vérbefojtását. M indszenty bíboros é rt
hetően nem  m ent bele annak fejtegetésébe, 
hogy a  ké t egym ástól független és külön
böző esem énynek csak egytlen közös vo
nása van: M agyarországon és Chilében is 
kiderült, hogy a m arxista szocializmust 
csak addig lehet fenntartani, amíg a dikta- 
tórikusan gyakorolt állam hatalm at a nép az 
elv társak  kezéből ki nem  veszi.

A bíboros M ontrealból Tonontóba repült, 
ahol szintén nagyszabású jubileum i ünnep
ségeket rendeztek a katolikusok. Sajnála
tosan ezekről most nem tudunk beszámolni, 
de lapunk következő szám ában bőven is
m ertetjük m ajd a torontói m ellett a W inni
pegben, C algaryban és V acouverban meg
rendezett ünnepségeket. M indszenty bíbo
ros ugyanis ezeket a  távoleső m agyar köz
pontokat is felkeresi apostoli útján.

A m egbeszélt időpontban érkeztem  a 
garfieldi cserkész központba. Azt ugyan 
nem  igen reméltem, hogy egyham ar rám 
kerü l a sor, m ert itt a napnak minden 
percében telefon cseng, em berek jönnek- 
mennek. íg y  há t várok, míg «Gábor bá» 
valahonnan végre m egérkezik. Sietve fel
teszem az első kérdést:

— Mi késztette  a cserkészvezetőséget 
erő teljes nyelvoktatásra?

Az ötvenes évek elején  néhány nyári 
iskoláról tudunk csupán. Ezek is inkább 
«napközi otthon» jellegűek voltak. Azóta, 
s különösen a legutóbbi évek során, a h é t
végi iskolák száma nő tt meg. Az oktatás 
is rendszeresebbé vált. Ma, csak az USA- 
ban 26 hétvégi iskoláról tudunk. Ezek leg
többje heti 3-4 órában tanít alapvető írást- 
olvasást és egyéb m agyar ism ereteket.

Három  m indennapos m agyar iskola is 
működik: Passaicon — a hivatalos tan í
tási ó rák  után, — B arbertonban — a h iva
talos tanítási időbe ik ta tva  »— és végül 
New Brunswickon, ahol az egyházközség 
iskolájának mind a 8 osztályában rendsze
res m agyar oktatás folyik, a hivatalos ta 
nítási időn belül. Ebben az iskolában két 
tanítónő csak m agyar oktatással foglalko
zik. A tanulók negyedévenként osztály
zatot kapnak m agyar nyelvből is. A m in
dennapos és hétvégi iskolák mellett, nyári 
iskolák is működnek. Egyre több h ivatá
sos tanító  kapcsolódik bele nevelői m un
kánkba. ö rv en d e tes  tény, hogy az elmúlt 
évek során több olyan tanítóval gyarapo
dott nevelői közösségünk, akik tanulm á
nyaikat a közelm últban M agyarországon 
végezték s sikerült nyugatra  jutniok. így 
találkozik nevelői tevékenységünkben az 
újabb m agyar pedagógia és a külföldi m a
gyarság igénye. Ekként született meg nem 
régiben az a tanm enet, am elyet cserkész- 
vezetők és egyben hivatásos pedagógusok 
állíto ttak  össze a külföldön működő k ü 
lönböző típusú m agyar iskolák számára.

— H asználjátok-e a hazai tankönyveket?
— Sajnos, nem! Még számos más könyv

re volna szükség. A  M agyarországon 
nyom tatott iskolakönyvek ugyanis — bár 
jó l szerkesztettek és tetszetős k iállításúak
— sok helyen m egem észthetetlen pártp ro 
pagandával vannak  teletűzdelve. Nem 
töm hetjük a külföldi m agyar gyerm ek fe
jé t azzal a propagandaszólam m al, hogy a 
m agyar nép egy évezred rabigája után 
csak 1945 tavasza óta ú r a sa já t portáján. 
(Annyit m ár elem istáink is tudnak, hogy 
idegen hatalom  katonai jelen léte  még se
hol sem jelen te tt szabadságot.) Azt sem 
taníthatjuk, hogy a vöröshadsereg azért 
jö tt M agyarországra, hogy Iván és társai 
csokoládét osztogassanak a gyerekeknek.

— Lehet-e ma kultúrcseréről kom olyan 
beszélni?

— Az eddigi kísérletezések egyoldalúak. 
Budapest küldhet könyveket, m űvészeket, 
zene- és énekkarokat stb., ám a cserkész- 
könyv hazaküldése a cím zett részére zak

la tást eredm ényezhet. Cserkészcsapat csak 
«inkognitó», «álruhábán» járhatna  m agyar 
földön. Szó sem lehet, hogy cserkész árva- 
lányhajasan  «tüntessen» M agyarországon, 
m ondta egy  k in t já r t bennfentes. U gyan
akkor ide a legexponáltabb párttag  is be
jöhet, bárm ilyen könyv ideküldhető. Hol 
itt a csere? Szerintünk kultúrközeledésrő) 
csak akkor lehet szó, ha  újból igazi cser
készet lehet odahaza, Isten, haza és em- 
bertáns fogalmakkal, s ha ahhoz újból sza
badon csatlakozhat otthoni fiatalságunk.

— Az egyenlő m érték h iánya kizárja az 
anyanyelvi konferenciát?

— Az azon való részvételt m indeneset
re. Az eddig tapasztaltak  a felelősen gon
dolkozókat v isszatartják  a részvételtől. 
V alószínűtlennek tartom , hogy egyetlen 
kom oly külföldi m agyar iskola igazgatója 
is hazautaznék, (Bár alakult iskola néhány 
hónapja azért is, hogy vezetője ingyen 
utazhasson haza.) Senki sem akarja  m a
gát lehetetlenné tenni a szülők és tám o
gatók előtt. Nincs olyan tekintélyes egyé
niség, aki ezt vállalhatná.

— M it ajánlanál helyette?
— A  külföldön élő szakem berek és a- 

nyanyelv-barátok nyugati konferenciáját. 
Burg Kastl ideálisan alkalm as erre a célra. 
G yűljenek össze ott a külföldi m agyar is
kolák megbízottai, cseréljék  ki tapaszta
lataikat. Beszéljék meg gondjaikat. Szer
vezzék meg együttesena külföldi tankönyv 
kiadását.

— Sikerült h ivatásos tanerőket bekap
csolni a m unkába?

— Boldogan mondhatom, hogy rendsze
resen oktató tanerőinknek több m int fele 
hazai vagy  itteni képesítésű pedagógus. 
Ám tanm enetünknek éppen ez a vonzó
ereje, hogy olyan iskolában is alkalm az
ható, ahová még nem  sikerü lt végzett 
tan ító t vagy  tanítónőt verbuválni.

— Mi a külföldi m agyarság feladata 
most?

— Ügy tűnik, hogy az Egyesült Á lla
mok h ivatalosan is egyre szorosabb szel
lemi és gazdasági kapcsolatba lép a m a
gyar korm ánnyal. Egyre többen keresnek 
bennünket hazulról. Jönnek  barátok, egy
kori iskolatársak, fiatalabb éveink, éle
tünk részesei. A ggódunk, mit hoznak ma
gukkal, m it akarnak. Van-e k ijövetelük
nek  re jte tt célja? Őszinte szívet vagy 
rá juk  parancsolt befolyásolni vágyást hoz 
m osolyuk? A M agyarok V ilágszövetsége 
nem  leplezi, hogy kézbe akarja  venni a 
külföldi m agyarság szellemi irányítását. 
Csak az a kérdés, van-e a külföldi m a
gyarságnak vélem énye. M eg m eri-e mon
dani. V agy hallgat, m ert fél, hogy nem 
kap ingyen újságot, könyvet, vízumot, 
ingyen utazásra m eghívást. Ügy érzem, 
súlyos kötelességünk vélem ényt mondani. 
Csak így becsül bennünket otthon a m a
gyar nép.

BÁCHKAI BÉLA
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Események és közlemények
A PAPI HIVATÁSOK ELAPADÁSÁNAK 

OKAI

A papi hivatások csökkenése szorosan 
összefügg az áldozatosság szellem ének h i
ányával, az erkölcsi érzék gyengülésével 
és a pánszexualizm us elterjedésével. De 
nem  kevésbé azzal is, hogy hiányoznak a 
vonzó, m arkáns papi egyéniségek és esz
m ényképek a világi és szerzetespapság kö 
rében egyaránt. A fogyasztó, vagy jóléti 
társadalom  célja a birtoklás és az élvezet, 
ami önzővé teszi az em bert és kilúgozza az 
áldozatosság és áldozatvállalás szellemét, 
tehá t szöges ellentétben áll a keresztény
ség leglényegével, az önzetlen szeretet és 
szolgálat parancsával. Ilymódon életünk 
szekularizálódik, elvalágiasodik, Isten, lé
lek, term észetfeletti kegyelem  teljesen há t
térbe szorul. Ez a szellem szükségképpen 
kikezdi az ifjúság idealizm usát. De hozzá
járu l ehhez a m ásodik V atikáni Zsinat e- 
gyébként igen helyes és szükséges aggior- 
nam entója is, am elyet egyesek úgy fogtak 
fel, hogy m indent meg kell változtatni, ez 
sokakat bizonytalanná tett.

A világ mai problém ái felé fordulást szá
mosán helytelenül úgy értelm ezték, hogy 
a kereszténység eddigi egyoldalúan verti
kális, függőleges, vagy transzendens, te r
mészetfeletti tájékozódását horizontálissá, 
vízszintessé, immanensé kell tenni, elfelejt
ve, hogy az em bernek a világgal szemben 
tanúsíto tt három  féle alapm agatartása: a 
világtól való m enekvés, az elvilágiasodás 
és a világ lélekkel való átjárása, átalakítása 
közül csak az utóbbi lehet a keresztény 
em ber egyedül helyes állásfoglalása. A fél
reérte tt aggornam ento a világ mai problé
máihoz való egyoldalú alkalmazkodás, a 
hit, az erkölcs, a rend és tek in tély  deval
válásához, leértékeléséhez vezetett, amit 
VI. Pál pápa találóan öndestrukciónak, ke
resztény értékeink és szem élyiségünk sa
já t m agunk által történő lerom bolásának 
nevez.

Egyes neom odernista, m agukat haladó
nak nevező mozgalmak ezt a folyam atot 
méginkább elősegítették, am ikor a term é
szetfeletti m egalapozástól független, auto- 
nom erkölcsöt, tisztán hum anitárius szere- 
te te t hirdetnek. A dogmák terén  pedig J é 
zus istenségét, az Ö valóságos je len létét az 
Oltáriszentségben, a M ária-tiszteletet és az 
Egyház hitbeli tévedhetetlenségét m egkér
dőjelezték. Mindez a hívek körében nyug
talanságot és bizonytalanságot keltett. És 
hozzájárult a papi h ivatások csökkenésé
hez. M ert a krisztusi hit a kereszt vállalása. 
A papnak tisztában kell lennie azzal, hogy 
hivatásához lényegesen hozzátartozik az á l
dozat, ami nem csak a szentmise bem utatá
sában, hanem a pap egyéni életében és lel
kipásztori m unkájában is meg kell, hogy 
nyilvánuljon. VI. Pál pápa a papi h ivatások 
1973 évi világnapján hangsúlyozta, hogy 
csak a keresztből fakad a m egváltás, a vi
lág m egm entése és következésképpen a 
papi hivatások. A papi hivatások szám ának 
növekedését és a buzgóság elm élyülését 
tehát csak akkor várhatjuk, ha a hit és az 
áldozatosság szelleme az egész Egyházat 
átjárja . M ert egyébként a paphiány csak

növekedni fog, nem segít ezen a cölibátus, 
a  papi nőtlenség m egszüntetése sem, m ert 
a baj gyökere sokkal mélyebben, a keresz
ténység elvilágiasodásában, hitünk alapve
tő tanításainak m itosztalanitásában és az 
erkölcs fellazításában rejlik. Az egyedüli 
megoldás Krisztus keresztjének  hősies v á l
lalása, a kereszténység lelki- és erkölcsi 
m egújulása az áldozatos szeretet és szolgá
la t szellemében.

SZENT BIRGITTA

Az idén van 600 éve annak, hogy a híres 
svéd filozófus szent, kolostoralapltó Birgit- 
ta  meghalt.

E neves svéd főnemes hölgy alap íto tta  a 
Birgitta A pácarendet V adstenában, Svédor
szágban, s ma m ár a világ m ajdnem  minden 
részén van a Rendnek egy-egy kolostora. 
E Birgitta évben Sven Stolpe, a  híres svéd 
katolikus író és még sokan m ások is köny
veket, ku ltúrtörténeti szakcikkeket, előadá
sokat je len te ttek  meg, nem csak svéd, ha
nem  különböző külföldi nyelveken is. A 
Credo c. vallási lap külön számban hódolt 
Birgitta em lékének nem rég. Birgitta több 
gyerm ekes családanya volt, k i Rómában 
m aga eszközölte ki és ism ertette el, s ha
gyatta  jóvá rendjének alapítását, az 1300-as 
években, róm ai zarándoklat során. — A  ha
gyom ány szerint Birgittának számos visiója 
is volt, m elyről írások s tanúskodnak.

A svéd kolostorok: V adstena, A lvastra, 
Djursholm (Stockholm m ellett); de Rómá
ban, H ollandiában s más országokban is 
találunk Birgitta kolostorokat.

Ez év  július havában V adstenában, m ajd 
D jursholmban J . E. Taylor stockholm i püs
pök nagy nemzetközi ünnepségek, zarán
doklatok, körm enetek s nagyszám ú hívő 
jelenlétében, szentm isével egybekötve a- 
va tta  és szentelte fel ú jra  fenti kolostorokat 
s az új templomokat, zarándokházat, üdülő
házakat. M ondhatjuk, az egész keresztény 
világ — felekezet különbség nélkül — vett 
részt m egbízottjai s hívői révén a kápráza
tosán szép ünnepségeken. Ez ünnepségek 
sok szaktudom ányos, e tárggyal összefüggő 
előadást is m agukba foglaltak. Svédország 
kultuszm inisztere és Landshövdningje (fő
ispán) is m egjelentek az ünnepségeken. 
Svéd és külföldi jezsuiták, bencések, domi
nikánusok, anglikán-ferencesek, m agyar e- 
migráns papok stb. v e ttek  részt az egyházi 
ünnepségeken, funkciókban. A lulírott is, 
m int harm adrendű ferences m áltailovag e- 
gyenruhában je len  vo lt a stockholm i és 
és lengyelhoni püspök kíséretéül beosztva. 
O któber hó 6-7-én W right Curial bíboros is 
meg fog jelenni a folytatólagos Birgitta, 
m ondhatjuk, ökum enikus Stockholm-, Vad- 
stena-, Alvastra-1 ünnepségeken. A  svéd 
állam -egyház és más nem zetek és keresz
tény  felekezetek ism ét k iküldöttjeik  révén  
folyam atosan itt is résztvesznek a svéd, m a
gyar stb. katolikus h ívőkkel egyetem ben a 
B irgitta nem zetközi-stocholm i-svéd ünnep
ségein.

DR. KÉZDY VÁSÁRHELYI BÉLA

IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ TAIZÉBEN

Yves Congar francia dom onkos atya, a 
II. V atikáni Zsinat teológusa, találóan ne
vezte a  taizéi p rotestáns szerzetes közössé
get korunk csodájának. M ert valóban a ke
reszténység e nagy válságának idején  rend
k ívül örvendetes és rem énytkeltő , hogy az 
ifjúság ezres töm egei zarándokolnak el év
ről évre  a  taizéi kolostorba, hogy o tt ka to 
likusok és pro testánsok  ökum enikus közös
ségben elm élkedjenek és im ádkozzanak, 
sőt szenvedélyesen vitatkozzanak a béke, a 
keresztények  egysége, a politikai elkötele
zettség, a fejlődésben elm aradt országok 
m egsegítésének, a fogyasztótársadalom  sú
lyos bűneinek és m ulasztásainak égető k é r
déseiről. Cs évről évre  egyre többen válla l
ják  a h itnek ezt a  nagy kalandját. Húsvét- 
k or jönnek össze Taizébe a fiatalok mind 
az öt világrészről, hogy közösen ünnepel
jék  meg a kereszténység legnagyobb h ittit
k á t: az Or feltám adását. M inden húsvéti 
összejövetelnek m egvan a maga tém ája, 
fgy 1970-ben, am ikor még csak ötezren jö t
tek  össze, az ünnep jelentőségéről beszél
tek  az em ber életében. 1971-ben pedig m ár 
hétezer fiatal arró l elm élkedett és v ita tko
zott, hogy Jézus azért ad ta oda életét, hogy 
az em ber többé m ár ne legyen a m ásik em
ber áldozata. 1972-ben tizenhatezren arról 
tanácskoztak, m iként legyenek a feltám adt 
Krisztus kegyelm éből az ellentm ondás jelei 
az evangélium  szellemében. Az idei húsvéti 
összejövetel pedig, am elyre húszezren se
reg lettek  össze Taizébe, a jövő évi ifjúsági 
Zsinat előkészítésének jegyében ált. Roger 
Schütz, a taizéi szerzetesközösség karizm a
tikus elöljárója, ugyanis m ár 1970-ben meg
hirdette az ifjúság zsinatának összehívását, 
m elynek időpontjául 1974 húsvétjá t jelölte 
meg. Ennek előkészítése rendkívül sok 
imát, összeszedettséget, szellemi és gyakor
lati szervezőm unkát igényel.

Ez a találkozó az ifjúság lelki m egújulá
sának nagy esem énye lesz, a kereszténység 
egysége m egvalósításának az útján. Ezt a 
rem énységet fejezték ki a fiatalok m egnyi
latkozásai, am elyek közül kettő t közlünk a 
«Suchen — w arten — wagen. Auf den W eg 
zum Konzil dér Jugend in Taizé» (Keresés
— várakozás — vállalkozás. Az ifjúság ta i
zéi zsinatához vezető út) címmel 1973-ban a 
S tyria kiadónál je len t meg Graz-ban. Egy 
olasz szakszervezeti funkcionárius így ny i
latkozott: A keresztények szociális és poli
tikai elkötelezettségének súlyos követelm é
nyeit csak úgy tudjuk teljesíteni, ha meg
terem tjük a küzdelem és a lelki elm élyülés 
egyensúlyát.# Egy m ásik m egnyilatkozás 
így hangzik: « Mi egy olyan Egyházat ke
resünk, am ely se jobbra, se balra nincs el
kötelezve, am ely állandóan előrehalad és 
elsősorban az elnyom ottak, az elesettek  le l
k i és anyagi felszabadításáért küzd. Mi a 
nagypéntek  ide jé t éljük. Krisztus eljött, 
hogy am ikor az idő eljön, a sziklát elhen- 
gerítse.»

A Dalai Láma, a tibeti buddhisták feje 
európai körú tja  során felkereste VI. Pál 
pápát, m egbeszéléseket fo lytato tt az angli
k án  egyházi vezetőkkel és ugyancsak tá r
gyalt az Egyházak V ilágtanácsának Genf
ben székelő képviselőivel is.
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«Egy igazán kedves ember...»
« . . .  m indig udvarias, előzékeny, egy

szóval nagyon-nagyon szimpatikus, kedves 
em ber volt!» Ügy hangzik ez a dicshimnusz, 
m intha egy köztiszteletben és -szeretetben 
állott közéleti szem élyiség hülő porait ál
danák vele, holott a valóság az, hogy egy 
töm eggyilkost jellem eznek így. Mrs. E. 
M eyniert, egy houstoni (Texas) csónakház 
tulaj donosnőj ét, úgy látszik, nagyon is meg
ejte tte  és lépre csalta annak a Dean CorlI- 
nak  sima modora, akirő l a rendőrségi nyo
mozás úgy beszél, m int elvetem ült töm eg
gyilkosról, m ert szem rebbenés nélkül oltot
ta  ki 27 fiatal em ber életét.

Corll m ost m ár halott. Éppen Henley, 
egyik bűn- és segítő társa ölte őt meg. H en
ley  és a m ásik bűntárs, Broocks rács mö
gött v á rják  a nyomozás végét. Törvényszé
k i orvosszakértők kétségbeesett erőfeszítés
sel igyekeznek m egállapítani az áldozatok 
szem élyazonosságát. Az állam ügyészség 
gyűjti az adatokat és bizonyítékokat, hogy 
kellő időben vádat em elhessen.

Szóval megy m inden a maga rendje és 
m ódja szerint a m egszokott kerékvágásban. 
M indez az elmúlt nyár kellős közepén tör
tént, az uborkaszezonban, tehát éppen jó 
kor jött, hogy a TV, rádió, sajtó  napokon 
át tá rgyalja  és széltében-hosszában k itere
gesse. De most m ár ú jra  csend van, az ügy
ről senki sem beszél egészen a bírósági 
tárgyalásig. Ezt a csendet használjuk most 
ki, hogy kissé elgondolkodjunk azokon a 
problém ákon, m elyeket e tragikus eset 
fölvet.

A houstoni véres színjáték világos, félre 
nem  érthető  cáfolat egyes mai teológusok 
és velük egy vélem ényen lévő, m agukat 
haladónak nevező keresztények nézetére, 
m ely tagadja  a Gonoszlélek létezését. A 
houstoni esem ényeket lehet term észetesen 
egyszerűen ak ták  közé sorolni, lehet benne 
egy töm eggyilkossági rekordot látn i és így 
m egörökíteni a  krim inológa történetében, 
de aki m élyebben is lá t és van benne egy 
kis em beries érzés, az a dolog h á tte ré t vizs
gálva ú jra  m egtalálja m agában az érzéket, 
m ely m egláttatja  vele e bűncselekm ényben, 
és m ásutt is a sátáni erők m unkáját, m égha 
különböző alakban és álarc mögé bújva je 
lenik is meg. A  Gonoszlélek ugyanis m in
dig je len  van a világban, dolgozik, szedi ál
dozatait, ha nem  is mindig olyan m egdöb
bentő brutalitással, m int Houstonban, de 
k itartóan  és eredm ényesen. Egy m ásik k é r
dés, m ely napjainkban szintén aktuális: le
het-e egy bűncselekm ényt nem  bűncselek
m énynek, hanem  tévedésnek, sajnálatos 
em beri kisik lásnak tek in ten i és nevezni, 
ahogy ezt az álhum anizm us prófétái teszik? 
M intha gyilkosság és em berölés, hazugság 
és csalás nem  lenne más, m int kis «üzemi 
baleset», m ely fölött szem et lehet és kell 
hunyni! H a hiszünk is az em berben rejtező 
jóban, az még nem  ok, hogy tagadjuk  a 
benne lévő rossz hajlam okat, meg hogy a 
Sátán óriási hatalm át a m esék világába he
lyezzük. Egy józanul gondolkodó teológus

(ilyen is van  még!) m ondta nem rég: «Űjra 
meg kell tanulnunk, hogy higgyünk a Go
noszlélek létezésében, m ert különben éppen 
a tagadásával szolgáltatjuk k i neki m agun
kat!* Egy, a houstoni áldozatok exhum álá
sánál résztvevő pedig így nyilatkozott: 
«Láttam a m egtestesült Gonoszságot, szinte 
kézzelfogható volt a jelenléte.* — M ert ho
gyan is akar az em ber a világban lévő go
noszsággal végezni, ha szám talan szembe
szökő érv  és bizonyíték ellenére sem hisz 
benne?!

A  texasi töm eggyilkosság nyom án felve
tődik még egy m ásik problém a is. Egy prob
léma, am ely lassan nem csak az Egyesült 
Államok, de m inden m agasabb civilizáció
val rendelkező ország szám ára m egoldatlan 
gondot jelent. A  hom oszexuális töm eggyil
kos Corll áldozatainak többsége hazulról 
m egszökött fiatalok közül kerü lt ki. Gon
dolok itt o lyan fiatalokra, akik m inden elő
zetes bejelen tés nélkül, titokban hagyták  
ott a szülői házat (számuk ma m ár fél és 
egy  millió között van az USA-ban) s ván
dorolnak egyik helyről a m ásikra, közben 
hajlam ossá válnak bűncselekm ények elkö
vetésére, kábítószerek használatára, prosti
túcióra, hogy végül is a rá juk  váró lelkiis
m eretlen em berek könnyű zsákm ányává 
váljanak  valam ilyen formában. Európában 
még nem vagyunk ennyire, m ár az ország
határok  szűkebb kere te i m iatt sem, de a 
kezdet alapjai m ár itt is le vannak rakva. 
N ém etországban például évente 35 ezer 
em ber eltűnését je len tik  a rendőrségnek. 
Ezek nyolcvan százaléka fiatalkorú. H a még 
gyerekek, akkor előbb vagy  utóbb vissza
kerülnek a szülői házba, m ert vagy a ren 
dőrség szedi fel őket valahol az utakon, 
vagy  m aguktól jelntkeznek újból otthon, 
m ihelyt elfogy a pénzük. A  többiekről v i
szont talán  soha többé nem kapnak h írt a 
hozzátartozók, m ert a szabadon választott 
új életkörülm ények következtében lejtőre 
kerülnek és a lejtő  törvénye szerint lassan 
a teljes züllésbe, m ajd a végső pusztulásba.

A  hazulról m egszökött fiatalokat kétség
kívül a «nagy szabadság* utáni vágy  hajtja , 
hogy ne kelljen  iskolába járniok, tanulniok, 
a szülői ház rendjéhez alkalm azkodniok és 
éle tüket sa já t belátásuk szerint irány íthas
sák. A rra  term észetesen m ár nem  gondol
nak, hogy kellő érettség  és tapasztalat h iá
nyában ez az életfelfogás olyan zsákutcába 
vezeti őket, am elynek végén szükség és 
nyom or, vagy  még rosszabb leselkedik 
rájuk.

A m ásik ok szintén elgondolkoztató, de 
elsősorban a szülők számára. Sok fiatal 
un ja  a «családi üzem* m enetét. Ezen a csa
ládi ház, az otthon szellemét, m eghittségét, 
illetve ennek h iányát értik. A legtöbb csa
ládban a szülők egész nap távol vannak, 
hogy pénzt keressenek, sokszor csupán a 
nagyobb konzum és kényelem  kedvéért s 
ha este hazam ennek, fáradtan  leülnek a TV 
elé, hogy kissé m egpihenjenek, kikapcso
lódjanak. A gyerekek  szám ára nincs ide

jük , de kedvük se, hogy velük foglalozza- 
nak, problém áikat m egbeszéljék, vagy hogy 
legalább m eghallgassák őket s ha mégis, 
úgy  gondolják, hogy egy-két ingerült szó
val mindent elintéztek. A családi otthonbójl 
ezzel a fiatalok szem ében egy «üzem» lett, 
ahol m indenki végzi — több-kevesebb lel
kesedéssel, vagy  anélkül — a  m aga m un
káját, de szeretetben összeforrott em beri 
közösségről szó sincs többé, legfeljebb ér
dekközösségről. Nem  csodálható tehát, hogy 
egyes fiatalok, ha m ár elég erősnek érzik 
m agukat, bár még csak félerősek, há ta t for
d ítanak a családi háznak és m egpróbálnak 
a sa já t lábukon állva egy szám ukra megfe
lelő, nekik tetsző világot k ialakítani maguk 
körül. A legtöbb esetben  term észetesen a 
siker minden kilátása nélkül.

A  houstoni töm eggyilkosság 27 áldozatát 
h iába várták  haza a szülők. A  legtöbbről 
m ár azt sem lehet m egállapítani, hogyan 
h ív ták  és hogyan kerü lt a homoszexuális 
gyilkos hálójába. Szomorú sorsuk azonban 
m ajd arra  ösztönzi a fiatalokat, de a szülő
k e t is, hogy elgondolkozzanak és lelkiisme- 
retvizsgálatot ta rtv a  tanuljanak a houstoni 
esem ényekből.

Befejezésül té rjünk  még vissza Mrs. M.
E. M eynierhez. A  tőle bérelt csónakház 
ala tt földelte el titokban Corll áldozatainak 
holttestét. Corllról adott s fentebb idézett 
jellem zése tipikus példa arra, hogy az em
berek m ennyire a külsőségek, egy m egnye
rő sima modor, választékos beszédstílus 
stb. alapján ítélik  meg em bertársaikat. Igaz, 
a káini bélyeg nincs m inden gyilkos hom 
lokára sütve. De hányszor van  az, hogy le
becsülünk m ásokat csupán külsőségek, egy
szeri kedvezőtlen benyom ás alapján, vagy 
nagyra értékelünk egy-egy hízelgő szó, 
vagy gesztus hatása alatt. H ogy m ennyire 
felületes az első benyom ás és hogyan meg
csalhatja  az em bert a sa já t szeme is, azt 
lá tjuk  Mrs. M eynier esetében. A keresz
tény  em ber itt is Istentől tanul bölcsessé
get, ahogy ezt m ár az ószövetségi bölcs is 
m egírta: «Ember a külszín u tán  ítél, Isten 
azonban a szíveket vizsgálja.* M ert az em
ber igazi én jét nem a külseje, m égcsak nem 
is a modora, hanem  egyedül szívének belső 
világa áru lja  el.

MEGYESI ANDRÁS

VI. PÁL PÁPA FÖLHÍVÁSA 
BRAZÍLIA KATOLIKUSAIHOZ

Brazília új nagykövete most nyú jto tta  át 
a Pápának korm ánya megbízó levelét. — 
Tudvalevőleg Brazíliában, am ely Délameri- 
ka  legnagyobb állama, és kis h íján  akkora, 
mint egész Európa, szintén nagy gazdasági 
és társadalm i nehézségek állnak fönn. Ezért 
a  Szentatya a nagykövet beszédére vá la 
szolva hangsúlyozta, hogy valódi gazdasági 
jó létnek  előfeltétele a szociális jólét, az 
em beri m éltóság biztosítása m indenki szá
m ára. Fölhívja Brazília püspökeit, papjait, 
szerzeteseit, apácáit és azok világi m unka
társait, hogy ezen szellem ben m űködjenek.
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Az élet könyvéből
A  KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:
Sándor Miklós M átyás, 1973 aug. 5-én, Bécs 
Bálint Csaba, 1973 szept. 2-án, Traiskirchen

Belgiumban:
Polszter A nna M ária, P. Péter és N agy 

Anikó leánya, Leuvenben 
Gugán Ildikó Edit, G. M árk és Sárdy Ágnes 
leánya, Leuvenben

Németországban:
N ádor Claudia, N. Ferenc és Sulyok Emőke 

leánya, S tuttgartban 
D rabant V era Tamra, Dr. D rabant Ervin és 

Krüger V era leánya, Baunschweigben 
Anisich Ferenc, Dr. Anisich Ferenc és 

Kellauser Teodóri fia, A ugsburgban 
Zaj Nádor, id. Zaj N ádor és Teleki Katalin 

fia, A ugsburgban 
Biró Eszter, B. László és Éva leánya,

1973 júl. 12-én, K arlsruheban 
Czupy Zsuzsanna M ária, Cz. József és 

Bátky Éva leánya, 1973 aug. 19-én„ 
Neubiberg-ben

Svájcban:
Kiss A ndrás, K. Ferenc és Eugster Luisa 

fia, 1973 szept. 11-én, H erisau-ban

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Ausztriában:
Thim Erich és N ikora Éva Ilona,

1973 aug. 14-én, Bécsben 
Szép Róbert és Erényi Ágnes, 1973 aug. 18., 
Bécsben

Rigó Róbert és Tóth Erzsébet, 1973 aug. 25., 
Bécsben

Pilsits János és Miskolczi Klára,
1973 aug. 25-én, Traiskirchenben

N émetországban:
Agócs Tamás és Richter Ilona, 1973 aug. 4 .,' 

N agoldban 
Dr. Szigeti Béla és V idm ann Elke,

1973 jún. 19-én, S tuttgartban 
Lehotkay László és M ontoya Line,

1973 szept. 22-én, M aria-Thann-Isny- 
A llgában

Kunkel G erhard és Bátky Zsuzsanna,
1973 júl. 14-én, E ischtáttben

Svájcban:
Keller Tibor és Bokros Livia, 1973 szept. 8., 

Lausanne-ban 
Csánk János és Brassert Janet,

1973 szept. 22-én, Genf-ben

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Korényi Béla, 73 éves, 1973 aug. 4-én, 

Bécsben
W ild István, 77 éves, 1973 aug. 5-én, 
Bécsben

Bader Zoltán, 70 éves, 1973 aug. 10-én, 
Bécsben

Belgiumban:
Jager Szilveszter, 1973 aug. 14-én

Németországban:
N ase Erzsébet szül. Zahner, 84 éves, 

W iesensteigben
Frau M ária von Ott, Ludwigsburgban 
M áthé Andrásné, 77 éves, K aufbenereu-ban 
M ikes Ilona szül. Jakab, 71 éves, S tuttgart 
Barabási Ferenc, 88 éves, 1973 június 4-én, 

Schwetztingenben 
Bajnok János, 32 éves, 1973 július 29-én, 

M ünchenben
Linzmayer Ferenc, 53 éves, 1973 aug. 13-án, 
M ünchenben

Svájcban:
K onta-Scsavinszky Matild, 86 éves,

1973 jú l 26-án, Rorschach-ban

t  P. SZOLÁS AMBRUS 
1973 július 13-án, Eisenstadt-ban

Páter Ambrus a m agyarországi m ariánus 
ferences rendtartom ánynak tagja, 15 évig 
Santaigo-Csilében volt m agyar lelkész, u tá 
na egészségügyi okokból visszatérve Euró
pába, E isenstadt-ban ta lá lt új otthonra a 
ferences rendházban, m elynek haláláig fő
nöke volt. Kiváló képességeit és buzgósá- 
gát a hitoktatásban és rendi tem plom ának 
szolgálatában szentelte Istennek.

f  KOVÁCS ISTVÁN PLÉBÁNOS 
1973 júliús 16-án, Mitterpullendorí-ban

A  bánsági Légrádban szü letett és 1948 óta 
m űködött Ausztriában. 1956 á ta  Középpu- 
lya plébánosa volt. önm agáró l m egfeled
kezve közvetlenül és példás türelem m el 
gondozta a rábízott lelkeket. Nemes mellék- 
foglalkozásként m indvégig szeretettel ápol
ta  a m agyar irodalm at. P lébániája tem ető
jében helyezték örök nyugalom ra júl. 20-án.

t  WENCZEL FRIGYES 
1973 július 23-án, Bécsben

Rövid betegség u tán  h irte len  hunyt el, 61 
éves korábn. H ivatása: óra- és ékszerkeres
kedő. A bécsi társadalom ban, m int a Bécsi 
M agyar Egyesület alapítója és elnöke volt 
közism ert. Évről-évre a vezetése ala tt álló 
egyesület rendezte meg az 56-os em lékün
nepséget, a novem ber 4,-i gyásznapot, és 
m árcius 15.-ét. Á llandóan tervezett, rende
zett, nélküle talán  m ár régen közöm bösség
be süllyedtek volna a bécsiek. Az aug. 15-i 
Deutsch-Altenburg-i fogadalmi zarándokla
to t is ő kezdem ényezte 1957-ben. — Július 
30 -án tem ették  el nagy r  észvét m ellett 
Deutsch-A ltenburg ősrégi tem plom ának sír
kertjében, annak  a je lképes m agyar hősi 
sírnak a közelében, am elynek m egalkotása 
szintén W enczel Frigyes gondolata volt.

A SZENT LÉLEK EREJE

A Tablet című angol kato likus hetilap 
augusztusi száma beszámol az am erikai 
katolikus pünkösdista-m ozgalom  ez év  jú 
niusában az Indianai N otre Dam e-egyete- 
men m egrendezett I. kongresszusáról, am e

lyen 23 ezren v ettek  részt, köztük Suenens 
bíboros-érsek, belga prímás, 8 püspök és 
600 pap, valam int a protestáns pünkösdis
ták  képviselői. A  katolikus pünkösdista, 
vagy karizm atikus m egújulási mozgalom 
1966-ban keletkezett az Egyesült Á llam ok
ban és ma 1200 im acsoportot alkot 125 ezer 
taggal, de az USA-n kívül is még 20 ország
ban kb. 80.000 tag ja  van. 1967-ben még csak 
kilencvenen vettek  részt évi kongresszusu
kon, 1971-ben négyezerötszázan, tavaly  ti- 
zenegyezernyolcszázan, idén pedig m ár hu
szonháromezren. Első im acsoportjuk a pitts- 
burghi egyetem en alakult, azóta a mozga
lom igen rövid idő a la tt roham osan e lte r
jedt.

A katolikus pünkösdista mozgalom a 
szektáktól eltérően, az Egyház keretén  be
lül akar működni, nem kíván  gettószerűen 
elzárkózni és távol áll tőle minden szektás 
fanatizmus. A  Szentlélekben való belső el
m élyülést, az élm ényszerű vallásosságot 
akarja  előmozdítani, sajátos ájtatosságai, 
m isztikus elragadtatás, prófétálás, m egté
rés, a lélekkel való m egkeresztelkedés és 
apostolkodás ú tján . Az am erikai püspöki 
k ar értékelve ezt az egyházhűséget, Joseph 
Mc. K inney segédpüspök szem élyében véd
nököt nevezett k i számukra, akinek felada
ta, hogy összekötő szem élyként szerepeljen 
a pünkösdisták és az egyházi hierarchia 
között. Idei kongresszusukon Cohen new- 
orleansi jezsuita atya ezt az Egyházhoz va
ló hűséget és ragaszkodást így fogalmazta 
meg: «Mi akarjuk  az Egyház vezetését, 
szükségünk van  irány ítására  és hűséget fo
gadunk néki.» A pünkösdisták nem  hirdet
nek az Egyház tan ításátó l eltérő tanokat, 
hanem  csak föl akarják  eleveníteni az ős
egyház pneum atikus hagyom ányait és gya
korlatát.

Idei kongresszusuknak ökum enikus szem
pontból is nagy jelentősége volt, m ivel a- 
zon a protestáns és úgynevezett új pünkös
disták is szép számban részvettek. M inda
zonáltal közös szentáldozásra nem  kerü lt 
sor, a protestáns résztvevők a sa já t isten
tiszteletükön já ru ltak  az Ürvacsorához. Sue
nens bíboros felszólalásában nagyra érté 
kelte  a katolikus pünkösdista mozgalmat és 
hangsúlyozta a hit, a testvériesség és a h u 
m orérzék fontosságát.

E mozgalomnak több jó  és pozitív v o 
násai m ellett m egvannak a veszélyei is, 
m ert «a lélekkel való elteltségnek* nem 
szabad ellen téteket tám asztania a pünkös
disták és más kato likus h ívek között, akik 
nem  tag jai a mozgalomnak. Továbbá el kell 
kerülniük az elzárkózás, a klikk, vagy gettó 
k ísértését és lelkesedésüknek nem  szabad 
fanatizm usba átcsapnia, m ellőzniük kell 
m inden különcködést és karizm atikus, pneu
m atikus, m isztikus végletet. M indezeket a 
nehézségeket a kongresszuson őszintén fel
tá rták  és arra  a végkövetkeztetésre ju to t
tak, hogy a pünkösdista mozgalomnak meg
van a h ivatása  a Zsinat u táni Egyházban, 
m int a Szent Lélekben való m egújulás é l
csapatának. M ert nem  elég az Egyház struk
tú rá já t m egváltoztatni, hanem  az Egyházat 
és a lelket is meg kell újítani, hogy azt a 
Szent Lélek ereje já rja  át.



É L E T Ü N K 13

Nagy Miklós pápai kamarás
1894

A Katolikus A kció titk ára  volt; U ny köz
ség ny. plébánosa, országoshírű költő. H a
lálával «élő vértanúink)) szám a kevesbe- 
dett, de új pártfogót nyertünk  odaát. M ind
szenty hercegprím ás «kirakatperében» íté l
te  el a kom m unista népbíróság 1949 február 
5-én.

A  nyírségi Homok községben született 
1894 szeptem ber 6-án. Pappászentelése u tán  
(1924) H egyalja több községében káplán- 
kodott (Tállyán, Szerencsen), m ajd tíz éven 
át vezette Girincs község plébániáját. M ár 
ebben az időben je len tek  meg katolikus la
pokban költem ényei.

A  háború t megelőző nehéz időszakban a 
Katolikus A kciónak volt szüksége önfelál
dozó, tevékeny  titkárra: őt ta lá lták  a leg
alkalm asabbnak a nagyfontosságú állásra. 
Jö tt a háború. A főváros bom bázása alkal
m ával óvóhelyen m isézett. Á ldozatos szol
gálatait nem sokáig folytathatta, m ert comb
lövést kapott. Aztán következett a nagyobb 
csapás: Á zsiának ránkszakadása, az isten 
te len  kommunizmus keresztényüldözése. 
N oha eddigi élete nem volt egyéb szeretet- 
gyakorlásnál, M indszenty hercegprím ással 
együtt letartóztatták , Baranyai Jusztin  e- 
gyetem i tanárral, Ispánky Bélával, Tóth 
Lászlóval és m ásokkal. Köztük a legkisebb 
«büntetést» (3 évi börtön) kapott, de ha 
előző életében nem edzette volna önfegyel
mezéssel, önm egtagadással szervezetét, a 
börtönben fejezte volna be életét. A kínza- 
tások nagyon m egviselték: szive, tüdeje 
nagyon m eggyengült. M inden ősztől tav a 
szig erősen köhögött.

Az otthoni Katolikus Szó és az Űj Ember 
szépen em lékeztek meg az országos hírű  
költőről halála alkalm ával. De egyetlen 
szóval sem em lítették, hogy a kom m unista 
népbiróság börtönre ítélte. A Katolikus 
Szó girincsi plébánosságáról való m egem lé
kezés u tán  ennyit írt: «U gyanennyit tö ltö tt 
Budapesten az Akció Catholica titk á ra 
ként*. Az Üj Ember szerint 1932-52-ig volt 
az Actio Catholica titkára, — ami tévedés.

N oha nagynevű költőnk girincsi plébá- 
nossága óta vo lt közvetlen barátom , a bör
tönből való kikerülése óta nem  leveleztünk 
egym ással, m ert nevem  a feketelistán  van: 
ezért sohasem  tudtam  meg, hogy a börtön 
után  m iért lehete tt a négyszáz hívős (cse
csem őkkel együtt) kis község plébánosa. 
Börtönviselt papok ugyanis nyilvánosan 
nem  m űködhettek. Az az elgondolásom, 
hogy három  évi börtöne u tán  tovább ta r
to tták  vissza, mindaddig, am íg súlyosán 
m egbetegedett. A lighanem  ezért te tték  o tt
honi felgyógyulása u tán  a kom árom m egyei 
kis Uny község plébánosává.

A  kis községben plébánossága alat ő a 
sekrestyés, harangozó is. A  nép szegény, 
«Szent papocskájukat» tisztelik, szeretik, 
de inkáb m aguk is segítségre szorulnak, 
semmint segíthetnék. Kapott is segítséget, 
szentm iséket és csom agokat a new yorki

-  1973
Irm a N ővértől; 1953-ban a Katolikus Akció 
em igrált igazgatója, M sgr. M ihalovics is 
kü ldött neki csomagot. Ilyenképpen sze
gény kis p lébániájának nem csak lelkiatyja, 
de atyja, anyja, jó tevő je  is ő volt. A  lelki
pásztori m unkája m ellett kertészkedett és 
szív és tüdőgyengesége m ellett vigyázva 
vágott fát a télre. Legnehezebb m unkája 
vo lt télen  a hóeltakarítás a plébániától a 
templomig. M ikor hetvenedik  esztendejét 
elérte, azt írta  Irma N ővérnek: Csendben 
eléldegélek, de érzem  a 70 év terhét. N yug
díjba nem  m ehetek még a régi évek válto 
zata miatt. M inden leveléhez te tt néhány 
költem ényt (a «téli, nyári költésből*).

Reméljük, hogy otthon összegyűjtötték 
költem ényeit és idővel kiadják. Börtönélete * 
óta írt költem ényeiből (Irma nővér nekem  
szokta azokat megküldeni) száznál többet 
én is őrzök. A V asárnap közölt többet azok
ból kérésem re.

A  boldogult em lítette levelében, hogy 
sok költem ényt és elm élkedést ír t asztal
fiókja szám ára; de számos költem énye je 
lent meg az otthoni lapokban is.

N agy M iklós pápai kam arás Isten és az 
Egyház énekese. M egénekelte az egyházi 
év  ünnepeit és sok-sok szentről ír t költe
m ényt. Egykor am iatt fejezte ki sajnálko
zását: m eghalt H arm ath Artúr, nincsen, aki 
«énekeim et megzenésítené*.

V erseiben az em beriség vigasztalója; az 
Evangélium lelkiségének hirdetője. 

Kérdezzük sokszor titkon:
M iért kell annyit szenvednünk?
N e csodálkozz a titkon:
Isten  lángolni akar bennünk.

M áskor könnyedén oldja meg az élet 
problém ái kérdését:

Mi ta rtja  fönn a világot; hány  elem?
Az ifjú m ondja: szerelem,
Az öreg m ondja: türelem.

M inden költem énye Krisztus papjának, 
Isten em berének szava. Saját lelki éle té t 
m unkálja költem ényeiben:

K etten m unkálkodunk mi, ketten. 
M indjobban érzem Isten  közeiét.
Tudom már, m iért születtem,
M iért csodálatos a lét.

De lelkét elkapja az idők sodra; az egy
házzal és a  v ilággal való együttélése. «Üj 
Európát* című költem ényét ezekkel a sza
vakkal fejezi be: «Hívom szédülten az Üj 
Európát*. Legnagyobb hatást é r t el az abor
tus m agyarországi elterjedése idején kö lte
ménye, m elynek címe: «Édesanyám, ne ölj 
meg*. A költem ényt, m elyet a V asárnap le 
közölt, o tthon számos tem plom  a jta ján  k i
függesztették, ami által sok anyát ta rto ttak  
vissza bűne elkövetésétől.

A  plébánosságról való lem ondása után 
költőnk visszam aradt népe között, m ellyel 
összeforrt. Tovább válla lta  — szeretetből
— a sekrestyés és harangozó teendőit.

A  halálra a m últban is m indiq készen 
állt.

üzenem  m indenkinek:
H azafelé megyek.

«Hazament» 1973 július 9-én. Tem etésén 
(július 17-én), noha az a  legerősebb m unka
idő hétköznapján volt, a kis község m unkás 
népe elk ísérte  utolsó útjára. S írja hívei kö
zött van  egészen közel a  templomhoz. A 
jelenlévő nagyszám ú papsághoz csatlako
zott sok tisztelője az országból. Seress Fe
renc plébános költői szárnyalású beszédben 
búcsúztatta. Ezután rendkívüli je lenet kö
vetkezett, m elyet a boldogult m aga készí
te tt  elő, utolsó, szent hitvallásként. H alála 
elő tt ké t hétte l az őt m eglátogató szomszéd 
plébánosnak, R édey Józsefnek utolsó köl
tem ényét adta át azzal a kéréssel, hogy a 
sírnál tem etésekor olvassa fel. M indenki 
m eghatódottan hallgatta  a költő  búcsúzó 
szavait. Rédey plébános az utolsó szavakat 
m ár nem  olvasta, hnem  elzokogta:

Kanyargó u tak  végén 
A végső állomás:
Én m indent m egtaláltam  Benned,
Nem kell m ár semmi más.

Egyik b ará tja  ír ta  az Üj Emberben a m eg
boldogultról: «Azt gyanítom, korunk egyik 
szentje volt, m indenfajta látványosság nél
kül.* Ehhez én hozzáteszem: Ne csügged
jünk  addig, amig vannak  szentjeink, v é rta 
núink. ö k  a szebb, a jobb jövő útegyen- 
getői, ők viszik diadalra az Egyház és Haza 
győzelmét!

P. KIRÁLY KELEMEN 

T Á V O Z Ó B A N  

Irta: N agy Miklós

Nem leskelődve.
Nyugodtan közelit a pillanat,
Mi elszakítja
Az összevissza szőtte fonalat.
N e félj én lelkem!
Tudod már, mi van odaát.
Láttad néha
Sötétben egy-egy sugarát.
Itt is kerested
Mindig a fényt és meleget,
Hunyd le csak szemed 
És érzed, amint közeleg.
Hisz vándor voltál,
Beléd is akadt sok bozót,
De engedik már 
A más életbe távozót.
Mit is hagysz hátra?
Imák hamuját szerteszét.
Behintve velük  
Oltárok puha szőnyegét.
Kis oltárodnál 
Naponta biztat a hitem.
Amint a lelkem  
Találkozóra készítem.
Itt szürke árnyak 
Kísérnek az élet-úton,
Hogy miért éltem,
Itt sejtem, ottfenn megtudom.
Derengenek már
Más fénytől az úthajlatok, —
Ha nem is szólok,
Szívem dobogja.
Feltámadok, feltámadok!
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Franciaországi benyomások
1926-ban, m int fiatal diák jártam  először 

Párizsban. Beiratkoztam  a Sorbonne jogi 
fakultására s vagy öt évig a Q uartier Latin, 
a diáknegyed lakója voltam. Egy hűvös, de 
napsütötte m árciusi nap reggelén érkeztem  
meg a Gare de l'Est-re. Szemben a p álya
udvarral, a Boulevard M agenta-n, egy kis 
szállóban béreltem  átm enetileg szobát.

Párizs akkoriban nagy élm ény volt egy 
fiatalem ber életében, nem  úgy m int ma, a- 
m ikor a Jum bo Jet-ekben, aránylag  olcsó 
pénzen lehet világot járn i és világot látni. 
Budapesttől Párizsig akkor 30 órán át ült az 
em ber vonaton, lehetőleg fapadon. A repü
lőgép valam ivel gyorsabban ment, 10 óra 
ala tt te tte  meg az u tat M átyásföldtől a 
Bourget-ig.

Franciaországban akkor még nem  ültek 
el a frankham isítás hullámai, ferdén néztek 
a m agyarokra. Tetőzte a rossz h írnevet egy 
Biró nevű m agyar turista, aki a Trianon pa
lotában rököpött arra az asztalra, m elyen a 
m agyar békeszerződés okm ányait írták  alá.

«Csizmában já rnak  a m agyar diplomaták# 
címmel karikatú rá t közölt a «Matin» báró 
Korányi Frigyes párizsi m agyar követről, 
aki m egbízólevelének átadásakor díszma
gyarban je len t meg a fracia külügym inisz
térium ban.

A dollárral fizető am erikai vo lt a szíve
sen lá to tt vendég, a ném etek szerették  m a
gukat svéd vagy norvégnek kiadni.

M egérkezésem  u tán  pár nappal taxiba ü l
tem és a soffőrnek bemondtam a m agyar 
követség címét, am ely akkoriban a Rue de 
Berri-ben volt. A soffőr lecsapta a zászlót 
és elindult velem  végig a városon, s nem 
messze a Bois de Boulogne-tól m egállt a 
Rue Baujon egyik kis palo tája  előtt, k iny i
to tta  a kocsiajtó t és azt m ondta — Voilá 
M onsieur. Kiléptem, megnéztem  a kapun 
lévő kis réztáblát, ez állt ra jta : Légation 
d 'A utriche. Szóltam a m ár indulni készülő 
soffőrnek, hogy nem  az osztrák, hanem  a 
m a g y a r  követség címét mondtam be. A 
soffőr vá lla t vont és azt mondta: «Ah M on
sieur, c 'est la méme chose!»

H ogy m iért mondtam el ezt a történetet?
Ez év  m ájusában Franciaországban meg

látogattam  egykori hadifogoly barátom at. 
1944-ben a ném et m egszállás a la tt tolnam e
gyei kis tanyánkon ta lá lt m enedéket, vele 
együtt «üdvözöltem» az első orosz katonát, 
vele vészeltem  át az orosz m egszállás egy 
részét, míg csak 1945 m árciusban haza nem 
utazott O desszán és M arseille-en át Párizs
ba. M egint elfoglalta helyét Párizs egyik 
legnagyobb bankjában, idővel a bank igaz
gatója lett, két évvel ezelőtt m ent nyugdíj
ba, felszám olta párizsi háztartását és Cor- 
réze m egyében, a Dordogne partján  vett 
m agának házat, kertet.

A pályaudvaron várt rám  kis autójával,
28 éve nem  láttuk  egym ást, örültünk a v i
szontlátásnak. Sok sok em léket e leveníte t
tünk fel, többek között azt, am ikor a n é 
m etek elvonulása u tán  francia tricolort tű 
zött a ház kapujára  és várta  az orosz gene

rálist, hogy ő m ajd bem utatkozik m int fran
cia szövetséges, hogy m ajd m eglátjuk, m in
den rendben lesz. Persze nem  kerü lt sor a 
bem utatkozásra és rendben sem volt m in
den. Emlékszem, egyszer egy Tolna m egyé
ben élő fiatal gróf panaszkodott neki, hogy 
vajon  most, hogy m indent elvesztett, mihez 
fog kezdeni, miből fog m egélni? Barátom 
vállára  te tte  a kezét és azt m ondta: «Vous, 
allez travailler mon cher comte, — ez a le 
hetőség nem is ju to tt eszébe?»

Utunk a csendesen folyó, idillikus Dor
dogne partján  vezetett a Turenne és Castel- 
nau grófok várkastélyai árnyékában. Az 
erdőkben és legelőkön gazdag Corréze m e
gye még nem ism eri az üzemek, gyárak 
füstjét, a folyók, patakok vize még kristály- 
tiszta, még vonatfü tty  sem szakítja meg a 
vidék csendjét. A m ezőket még nem szelik 
á t autóbusztrádák, a kis m egyei u tak  szélén 
lovak, tehenek és birkák legelnek. M intha 
itt m egállt volna az idő.

Egy szép napon szom szédokat lá togat
tunk meg. Barátom m egkért, hogy ne m int 
osztrákot, hanem  mint m agyart m utathas
son be. Nem szoktam választott hazám at 
m egtagadni, de ezúttal nem zárkózhattam  
el kérése elől. V asárnap volt. A júniusi 
nyár napjának  m egszépítő aranyfénye a- 
ranyfénye vonta be az egész falut. A hívők 
sok virággal díszítették a kis templomot, a 
falu apraja-nagyja gyülekezett a tízórai mi
sére, m egkondultak a harangok. Csak a 
templom bejára ta  m ellett, az elesett hősök 
emlékköve, a francia trikolor és száz és 
száz m árványba vése tt név  áru lta  el, hogy 
francia földön járunk.

Mise u tán  bem entünk a polgárm ester h á 
zába. «Engedje meg, polgárm ester ú r  — 
m ondotta barátom  •— hogy bem utassak ö n 
nek egy kedves m agyar barátot, akinek 
1944-ben, m int szökött hadifogoly vendége 
lehettem .» A polgárm ester egy Pernod-val 
kínált meg és azt m ondta: «Magyar? — oh, 
há t akkor beszélhetünk németül, egy kicsit 
még tudok hadifogoly koromból.* Barátom 
vágott közbe: No, de polgárm ester úr, — 
M agyarországon m a g y a r u l  beszélnek, 
nem  németül!* A  polgárm ester vállam ra 
te tte  kezét, m egem elte poharát, koccintott 
és azt mondta: «Eh bien mon cher M on
sieur, A uriche, Hongrie, ce n ’est pás la 
méme chose?»

A  két c ’est la méme chose között 47 év 
terü l el, közel fél évszázad.

M agyarországot sok esetben még ma is 
azonosítják az O sztrák-M agyar m onarchiá
val. Egy kalap alá veszik a háborúba sodort 
M agyarországot A usztriával. M iért van ez 
így? Az osztrák udvarnak  egyik fontos 
posztulátum a volt a m onarchia egységének 
kifelé való dem onstrálása. M inden bizony
nyal sokan em lékeznek még Kuncz A ladár 
«Fekete kolostor* című m egrendítő köny
vére. Kuncz A ladár Párizs rajongója, a 
francia ku ltú ra  fáradhatatlan  propagálója, 
rendíthetetlen  franciabarát, aki úgy beszélt 
franciául m int anyanyelven, hiába hangoz
ta tta  1914-ben, a világháború kitörésekor,

am ely ő t Párizsban érte, hogy m agyar, 
m int osztrák a la ttva ló t lajstrom ozták és 
in ternálták  N oirm outier szigetére. Onnan 
csak a háború  végén, m egtört em berként, 
té rh e te tt vissza hazájába.

Sok francia átlagpolgárban még ma is él 
az ellenszenv m inden iránt, ami német. — 
1870, 1914 és 1939, a ném et m egszállások 
m ég m indig élnek a francia lelkekben, ho
lo tt ma a tőkeerős ném et tu rista  bőven hoz
za a pénzt az országba, úgy m int az első 
világháború u tán  az am erikai látogató.

A  francia u tcákon sétáló, vagy  k ávéhá
zak teraszán  ülő idősebb ném et turistákat, 
kü lsejük  alapján ma is messziről meg lehet 
ismerni. A fiatal ném et generáció m ár nem 
különbözik az európai vagy tengerentúli 
ifjúságtól.

A  mai európai szellemű fiataloknak fela
data a m últ bűneit és tévedéseit jóvátenni 
és e k é t nagy nem zet végleges kibékülését 
és tartós barátságát m egvalósítani. Ok m ár 
tudják, hogy a háború borzalm ai nem csak 
az «ellenséget», hanem  őket ugyanúgy sú jt
ja. Nem  m agyarok, franciák, ném etek a hi
básak, hanem  az a világrend, am elyben h á 
borúk lehetségesek voltak.

Baráti körben nem  egyszer te tték  fel ne
kem  a kérdést, hogy vajon  élnék-e Párizs
ban. M indenkor nemmel válaszoltam , holott 
nagyon szeretem  Párizst és a francia é le t
formát. Ügy gondolom azonban, hogy idő
sebb em berek a patriarchális Bécsben jo b 
ban  m egtalálják  a helyüket, m int a mai 
hektikus, em beráradattól duzzadó francia 
m etropolisban.

WIMPFFEN IVÁN

CSERKÉSZTOBORZÓ

Kedves fiatal Barátaink!
A magyar cserkészet múltjáról bizonyá

ra volt már alkalmatok hallani szüleitek, 
családtagjaitok elbeszéléseiből, — hisz a 
magyar cserkészetnek 65 esztendős múltja 
van. Ezen hosszú emberöltő alatt odahaza 
sok fiatal lelkes cserkészt nevelt mozgal
munk. A  magyar cserkészet hazai betiltása 
után cserkészetünk nem halt ki, — hanem
1948 óta itt kinn, a szabad világban műkö
dik és fogja össze az itt élő magyar csalá
dok fiataljait.

ö t  világrészben, 88 csapatban több, mint 
nyolc ezer magyar származású íiú és leány 
tagja van a Magyar Cserkészszövetségnek.

Célunk: távol mgyar hazánktól, — meg
tartani fiataljainkat lélekben magyarnak, 
megismertetni, megszerettetni velük kultúr- 
kincseinket, hagyományainkat, — magyar
ságunkat. Tagja lehet a magyar cserkészet
nek minden magyarul beszélő és értő leány 
és fiú valláskülönbség nélkül, mely külön 
ereje, szépsége cserkészetünknek. Európá
ban a következő városokban jelentkezhetsz 
cserkésznek: Bécs, Linz, Graz, Stuttgart, 
Köln, Kastl b. Amberg, Frankfurt, Heidel- 
berg, München, Zürich, Párizs, London, Há
ga, Brüsszel, Stockholm, Oslo, Göteborg, 
Malmö. — Postacímeket kérésre sz. adunk.

Címünk: Magyar Cserkészszövetség — 
Ungarischer Pfadfinderbund; 8 München 81. 
Oberföhringerstr. 40. Tel. 98 26 37.
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HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
m agyar-ném et és ném et-m agyar nyelven 
olcsón és gyorsan készítek, —
A usztria és Svájc te rü letére  isi 
Wilhelm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki hivatalos for
dító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50.

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(m agyar-ném et és ném et-m agyar), N ém et
országban: tanácsadás állam polgársági és 
m enekültügyi kérdésekben, peres ügyek
ben segít. (Tel. 02101/541317)
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.

USA-ban ÉLŐ TANÁRNŐ KERESI
N yugatném etországban lakó, nem dohány
zó férfi ism eretségét 36 / 170-től. Választ: 
«május 6» jeligére k ér az Életünk Gazda
sági Hivatalához,
D -7  Stuttgart 1, W erastr. 63.

ÖTVEN ÉVES, NEMESLELKÜ, CSENDES,
otthont kedvelő asszony hasonló, korrek t 
partnert keres. «A pénz nem boldogíts 
je ligére k ér levelet az 
Életünk Gazdasági Hivatalához,
D - 7 Stuttgart 1, W erastr. 63.

H A Z A I  H E N T E S Á R U

1 kg paprikás füstölt száraz- 
kolbász DM 14.— 

12.—
7.20
7.20 
8.— 
9.60

18.—

1 kg paprikás frisskolbász 
1 kg véreshurka 
1 kg m ájashurka 
1 kg paprikás tokaszalonna 
1 kg disznósajt 
1 kg füstölt sonka 
Minden csütörtökön friss tepertő.
U tánvéttel és csak belföldre szál
lítunk, 5 kg-on felüli rendelésnél 
portóm entesen.
Taubel Mihály hentesmester 
6710 Frankenthal /Pf.
Peter-Rosegger-Str. 3.
Tel. (06233) 92 58

MÜNCHENI MAGYAR EGYLET 1886 e. V. 
1973 november 10-én, szombaton este 19 
órai kezdettel a «C und C Grossmarkt» 
vendéglőjében (München 90, Balatonsrt. 
50.) a Musica Hungarica dalai mellett szü
reti mulatságot rendez, melyre minden 
magyart szeretettel meghív!

SZOCIÁLIS ÜGYEK INTÉZÉSÉBEN
já rtas szem élyt keres a Kölni Katolikus 
Lelkészség. Belépés azonnali hatállyal. Fi
zetés tarifa szerint. Jelentkezés:
D - 5 Köln 1, Thieboldsgasse 96.

TITKÁRNŐT KERES
a Kölni Katolikus Lelkészség. Belépés a- 
zonnali hatállyal. Fizetés a tarifa szerint. 
Jelentkezés rövid életrajzzal és az eddigi 
tevékenység feltüntetésével a következő 
címre:
D - 5 Köln 1, Thieboldsgasse 96.

HÁZMESTERI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA
keres megfelelő személyt, vagy  házaspárt 
a  Kölni Katolikus Lelkészség. Belépés a- 
zonnali hatállyal. Szolgálati lakást bizto
sítunk. Fizetés m egállapodás szerint. Cím: 
D - 5 Köln 1, Thieboldsgasse 96.

A MUSICA HUNGARICA 1973. ÉVI 
KÖN Y VÜ JDONSÁG AI!

Márai S.: Föld, löld DM 24,
Szerb Antal: A világirodalom  

története 
Badiny J.: Káldeától Ister-Gamig 
V ajda J.: Látástól vakulásig 
Petőfi: ö sszes költem ényei — 

igen olcsó áron 
Gárdonyi: Egri csillagok — 

igen olcsó áron 
N yíró: Az én népem 
Csonka: H absburg O ttó 
G ál György: H onthy Hanna 
P. Howard-Rejtő: Három testőr 

A frikában 
P. Howard-Rejtő: Az elátkozott 

part
N ém et nyelvkönyv kezdő-haladó 
Ismét kapható: M agyarország tör
ténelm i térképe, a várm egyék cí
m ereivel, pergam en papíron " 10, 
Kérje díjtalan katalógusainkat!

Musica Hungarica

D - 8 München Agnesstr. 45.
Tel. (0811-180-911)

24.—
24.—
18.—

12.—

11.—

20 .—

29.—
17.—

6.—

6.—
13.—

Azonnali felvételre keresünk
neckartailíingeni üzemünk, valamint 
müncheni és saarbrückeni kirendelt
ségünk számára:

mérnököket — technikusokat 
műszaki rajzolókat — szerelőket 
bádogosokat — lakatosokat

kiima és szellőzőberendezések terve
zésére és kivitelezésére magyar mű
szaki vezetés mellett.

Daldrop * Dr. Ing. Huber KG
7441 Neckartailíingen bei Stuttgart
Bahnhofstr.
Tel. (07127) 3834

AZ IFJÚSÁG MARX ÉS KRISZTUS 
KÖZÖTT

«Ez volt «Az ínségben lévő Egyház»-ról 
szóló immár huszonharmadik évi kongresz- 
szus a nyugatnémetországi Frankfurt köze
lében fekvő Königsteinben 1973 augusztus
9 - 12-ig. — Azon Kindermann segédpüspök 
elnöklete mellett 22 nemzetből kereken 350 
résztvevő volt jelen. Köztük nagy számban 
volt képviselve a fiatalság.

Szakelőadások és nagyszámú részletes 
jelentés alapján megállapítást nyert, hogy 
a nem-marxi vezetés alatt álló országok 
nagyon mozgékony csoportjai, elvetve az 
anyagi jólétet végső célnak tekintő gyakori 
köziölfogással szemben elutasító álláspon
tot foglalnak el és rendkívül ügyes propa
ganda révén a marxizmus iránt lelkesed
nek. Ezzel szemben a marxi uralom alatt 
álló országok ifjúsága egyre nagyobb szám
ban csalódott a marxismusban és más, ma
gasabb értékeket keresve mindinkább a 
vallás le ié  igazodik.

Mgr. Dr. Ádám György vezető íőlelkész  
elnöklete alatt húsz magyar is résztvett e 
kongresszuson: közös magyar tanácskozá
son és koncelebrált magyar misén. — A  
kongresszus eszmecseréjében többek közt 
elhangzott, hogy minél inkább sikerül élet
stílusunkban a szentferenci életideált meg
közelíteni, annál inkább fogunk itteni ifjú- 
sángunkhoz és az mihozzánk közeledni.

PFEIFFER MIKLÓS

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
Az Életünk terjesztői
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra  
a lapot terü letükön a híveknek.
Az előfizetési díjat, mely 
1973 január 1-től 
10.— svájci frank,
vagy  annak megfelelő valu ta  
az illetékes m agyar lelkészeknek 
fizessük be.
Csak onnan forduljunk
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy  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 tengerentúlra is
10.— svájci frank; ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
20.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.
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Rövid
A  Speckpater, Páter W e r e n í r i e d  van 

S t r a a t e n  nem rég ünnepelte 60. születés
napját. Az általa lé treh ívott segélyszerv, az 
O stpriesterhilfe pedig immár 25 éves m últra 
tek in thet vissza. Ez idő a la tt a pá ter közel 
20 ezer prédikációt tarto tt, 70 millió kérő 
levelet küldött szét és 500 millió m árkát 
gyű jtö tt össze a keleti egyházak m egsegí
tésére, papok tám ogatására, kiképzésére, 
m unkájuk m egkönnyítésére.

Castelgandolfoban a pápa nyom atékosan 
felhívta a cseh keresztényeket, m aradjanak 
hűek ezentúl is hitükhöz. Ezt 400 katolikus 
cseh m enekült elő tt mondotta, akik a p rá
gai püspökség fennállásának ezer éves év 
fordulója alkalm ából zarándokoltak el Ró
mába.

Roger Schutz taizéi prior m eghívására 
XXIIII. János pápa 72 éves fivére, aki ro
konsága körében Bresciában él, ké t unoká
ja  és unokatestvére  társaságában nem rég 
lá togatást te tt a szerzetesközösségben.

Az am erikai legfelső bíróság júniusi dön
tése értelm ében a katolikus iskolák ezentúl 
nem  részesülhetnek állami tám ogatásban. 
Az USA püspöki kara  a súlyos anyagi kö
vetkezm ények ellenére is fenn akarja  ta r
tani a meglévő, virágzó intézm ényeket. E- 
zért körlevélben fordult a hívekhez és na
gyobb anyagi tám ogatásra szólította fel 
őket.

A legfrissebb je len tések  szerint a Ford- 
a lapítvány hajlandó nagyob összeggel a 
kato likus iskolák fenntartásához hozzájá
rulni.

Jugoszláviában a katolikus férfi szerze
tesrendeknek 2.928 tagjuk van. Ebből 1.737 
felszentelt pap, 338 szerzetes testvér, 680 
teológus, és 173 novicius.

Teresa anya, az indiai nyom ornegyedek 
és a haldoklók angyala, most a Jem eni A- 
rab K öztársaságban a szegények gondozá
sával fo lytatja  életm űvét. A több nem zet
közi- és békedíjjal k itün te te tt szerzetesnő 
A lbániából származik. Jem enben ő alapítja 
meg az első katolikus otthont, ahol idős és 
ápolásra szoruló betegeket ápolnak majd. 
Jem enbe utazása elő tt öt segítő-társával 
együtt fogadta a pápa, és jókívánságaival 
bocsáto tta  ú tnak  új állom áshelyére.

A lengyelországi domonkos tartom ány 
bejelen tette , hogy ham arosan új, rendszere
sen m egjelenő hetilapot ad ki. A lap első 
száma a  rend lengyelországi fennállásának 
750. évfordulóján lá t napvilágot. Az ország
ban jelenleg 217 domonkos szerzetes él.

Svájcban m inden év október első vasár
nap ján  veterán  találkozót ta rtanak  a svájci 
gárda leszerelt tagjai. Az ex-gárdisták ba
rá ti kapcsolataik  ápolása m ellett találkozó
jukon meg akarják  vizsgálni az egyre ne
hezebbé váló utánpótlás kérdéseit is. A 
«pápa hadseregének*, a svájci gárdának je 
lenleg 70 aktív  tag ja  van.

Bangla Desh N épköztársaságban a gyer
m ekek 40 % -ának nincs lehetősége arra, 
hogy iskolába járjon . Egy svéd intézet je 
len tése  szerint ennek főoka az ország rend-

hirek
kívül rossz anyagi helyzete és az indiai-pa
kisztáni háború pusztításaiban keresendő.

Lövenben (Belgium) él a világ legidősebb 
papja. S terck abbé szeptem ber végén tö l
tö tte  be 103. életévét. 97 éves korában  vo
nult be egy otthonba és idén augusztusban 
ünnepelte pappászentelésének 80-ik évfor
dulóját.

Japán  katolikus hírszolgálati irodája, a 
«Tosei News Service* 25 éves fennállásra 
tek in thet vissza. Az angol nyelven m egje
lenő hírszolgálati anyagot a francia szárm a
zású Páter Bonneville szerkeszti, aki egyút
tal a japán püspöki konferencia titkára  is. 
A híranyag az« egyetlen forrás, am ely a 
külvilágot a japán egyház helyzetéről meg
bízható form ában tájékoztatja.

S tuttgartban etiópiai egyházm űvészeti k i
állítás nyílt, amely szakem berek vélem énye 
szerint egyedülálló a világon. A kiállítást 
m egtekintette Hailé Szelasszié császár is. 
Célja, hogy közelebb hozza Európához egy 
egészen egyedülálló ku ltú rterü let őskeresz
tény  egyházának m űvészetét. A kiállítást 
később Zürichben és Bécsben is bem utatják.

M exikóban em elkedőben van a papi hi
vatások száma. A püspöki kar jelentése 
szerint 1950-től 1973-ig 2 ezerről 9 ezerre 
em elkedett a papi h ivatásra  készülők szá
ma. U gyancsak ezen időszakban a plébáni
ák száma 1900-ról 9 ezerre nőtt.

A ndorra törpe-köztársaság püspök-elnöke 
és Pompidou francia elnök a közelm últban 
csúcstalálkozót tarto tt. 1278 óta ez volt az 
első eset, hogy a két államfő szem élyesen 
találkozott. A spanyol Urgel püspöke egy
úttal A ndorra állam fője is és bár egyházi 
személy világi tisztséget m ár nem  viselhet, 
ez az eset évszázadok óta k ivétel az egyház 
történetében.

Az UNESCO genfi központjának je len té
se szerint a világon még mindig 43 millió 15 
éven aluli gyerm ek végez nehéz fizikai 
m unkát, hogy családja m egélhetéséhez hoz
zájáruljon. Ebből több, m int másfél millió 
Európában.

A  statisztikusok bécsi nemzetközi ta lá l
kozóján M oran alelnök, ausztráliai tudós 
k ifejtette, hogy az egyház birtokában lévő 
adatokat a statisztika m odern m ódszereinek 
alkalm azásával kellene felhasználni és hoz
záférhetőbbé tenni. Főként az oktatás, a pa
pi utánpótlás és az egyház szociális tev é 
kenységének terü letén  lehetne ezáltal jó 
eredm ényeket elérni.

Brazíliában 41 unokája, 4 dédunokája és 
k iterjed t családja körében pappá szentel
ték  Recife városában M ontenegró birót, aki 
nem rég volt 75 éves és hosszú éveken ke
resztül d iakónusként dolgozott már.

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

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

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

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 asszonynak, 
édesanyjának  élete.
A  kötet 32 képet is tartalm az 
műnyomó papíron a bíboros és 
édesanyja életéből.
A könyv ára  19.— svájci frank, —
6.— US dollár, — vagy egyenértékű 
más valuta.
M egrendelhető: 
a  M agyar Nyom dában 
(Ungarische Buchdruckerei)
900-0 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
Schweiz.

Életünk
Az európai m agyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische 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
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei 
Sparkassa dér A dm inistration St.Gallen. 
Bezugspreis jáhrlich: 10.— Sfr.


