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A személyi kultusz
Az 1948-1949-es szabadságharc századik 

évfordulóján Budapest zászlódíszbe öltö
zött. Enyhe tavaszi szél kergette  a felhőket 
az égen. A  kibúvó nap glóriába öltöztette 
Petőfi és K ossuth képeit a házak ormán, a 
három színű lobogókat, virágfűzéreket. E- 
m eleti ablakból néztük a tarka csoportokat, 
ahogy gyülekeztek, rendeződtek a felvo
nuláshoz. A Zalka M áté lak tanya szem ély
zete hosszú póznákra tűzve vitte  moszkvai 
m éretre készült politikai «ikonjait». Az óri
ásm éretű Stalin-fejet, m ely messze kim a
gaslott a gondosan elrendezett galériából. 
Rákosi és Lenin, V orosilov és Dzserdzsin- 
szkij, Gerő és Farkas M ihály, Révai és 
Rajk, Vas Zoltán és Szakasits mozireklám- 
szerű m ellképei következtek. Az albertfal
vai gyárak  csoportjai inkább Szakasits és 
M arosán óriás-ikonjait cipelték, középütt 
Rákosi kisebb fejével, kopaszon, kövéren 
és az elm aradhatatlan  jóságos mosollyal. 
A polgári csoportoknál Petőfi vagy  Kossuth 
képe dom inált. Tildy, D innyés vagy  más 
polgári politikus tartozott udvartartásuk
hoz, jelentőségükhöz m ért szürke és apró 
kiadásban. A m enet akadozva, lassan ha
ladt. Az ikon-hordozók olykor k iálltak  a 
sorból, póznás képeiket a házak falához tá 
m asztották. B eugrottak a «Kisrabló» ven
déglőbe, a «Csengődi pincébe* egy-egy 
fröccsre. V alószínűleg nem először, m ert a 
nézőközönség derültségére a m enetben az 
ikonok és hordozóik elég bizonytalanul 
ingadoztak

A hogy az ablakon kinéztem, sok minden 
eszembe ju to tt. Évekkel ezelőtt ugyanígy 
néztem  ablakom ból H itlert. Szoborként állt 
ny ito tt autóján, kezét derékszíján  nyug
ta tta  s olykor-olykor m erev kézfelem elés
sel nyugtázta a tömeg rajongását. Szinte 
hallottam  ism ét a  töm eglélektan ördögi 
nagym esterének, Göbbelsnek, üvöltő hang
ját, m ely a töm egből a félelm etesen dübör
gő, ütem es «Sieg! Heil!» k iáltásokat k ivál
totta. A zután a ciános üvegfiolára gondol
tam, m ely a Führer berlini óvóhelyén en
nek  a hamis legendának örökre véget ve
te tt. A blakom  több éven keresztül a Pa- 
lazzo V enezia-ra nyílott. Az Osztrák-M a
gyar M onarchia egykori nagykövetségé
nek m esés palo tája  volt a Duce főhadiszál
lása. Sokszor m egjelent a palota erkélyén, 
hogy rövid, rekedtes tőm ondatokban el
m ondja üzenetét az alul hullámzó, sokezres

töm egnek. A grandiózus fehér-m árvány 
V iktor Emmánuel emlékm ű és a környező, 
ódon reneszánsz-paloták harsogva verték  
vissza az ütem es «Du-ce, Du-ce» k iáltáso
kat, m elyeket a fákra, villanypóznákra fel
kúszott «előkiáltók» irányíto ttak . M inden
nek vége lett. Az A lpokra felkúszó hegyi 
ú ton V alter Audisio előugrott partizánrej- 
tekéből, a borotválatlan, rongyos partizán 
géppisztolyával pontot te tt az «olasz legen
dára*. A mindig magabiztos, acélem ber 
M ussolini sápadtan és rem egve hullt Észak- 
Itá lia  földjére, ahonnan győztes «Marcia 
su Roma»-jáxa elindult. Sic transit glória 
mundi, így m úlik el a világ mnden hiú di- 
csőssége, hallottam  a bíboros-dékán sza
vát, am int egyik új pápa koronázásakor 
m eggyújtotta a kóc-csom ót és az szikrázva 
lobbant el az o ltár fölött.

M erengésem ből az örökké ugrató jóba
rát, Sz. J. zökkentett ki. «Atya — szólt — 
Te m ikor vonulsz ki a hősök terére?* 
«Majd, ha a tömeg ezeket a fejeket való
ban póznákra fogja tűzni* — válaszoltam  
tréfásan, rám utatva a Zalka M áté laktanya 
«ikonjaira».

Azóta huszonöt év szaladt el fejünk fö
lött. Az «ikon-fej ékből* nem sok m aradt. 
Sztálint sírjából is k ilakoltatták , Rákosit 
csendben tem ették, mint akit a szégyen 
hallgatásával tagadnak meg. Rajkot fela
kasztották. A többi «nagyságot» is elnyel
te  a történelem  nagy süllyesztője. A sze
m élyi kultusznak, az émelygő hízelgésnek 
és m esterkélt istenítésnek leáldozott. A 
«vezéreket» pőrére vetkőztette  a tö rténe
lem, m egm érettek és h íjával találtattak .

Egy felvonuláson azonban mégis részt- 
vehettem . 1956 júliusában, Rákosi e ltávo
lítása után, a m árianosztrai fegyintézet pa
rancsot kapott a szem élyi kultusz em lékei
nek eltakarítására . Több órán át ta rto tt a 
kopaszranyírt, darócruhás foglyok m enete 
az irodáktól a p inceraktárig . Sok giccses 
gipsz-szobrot, rikító, vásári festm ényt do
báltunk egyhalom ra a pince m élyén. Sztá
linokat, Rákosikat. Mi, a «vezérek» áldo
zatai. Ily szívesen ritkán  vonultam  ki éle
temben. Beszélnünk nem volt még szabad. 
Csak Bagi Jóska m orm olta a m enet élén a 
Sztálin-litániát: «Sztálin a béketábor őre, 
Sztálin a világforradalom  korm ányosa, 
Sztálin a dolgozók barátja , Sztálin a szoci-
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az 1956-os szabadságharcról:

«Testvéred vére  hozzám kiált a föld
ről* — m ondotta az Ű risten Káinnak 
s ezek a szavak ma sem vesztették  
érvényüket. Tehát a m agyar nép vére 
is az Istenhez kiált, ahhoz az Istenhez, 
aki m int igazságos bíró, bár az egyéni 
bűnöket gyakran  csak a halál után 
bünteti, a népek vezetőit és m agukat 
a nem zeteket az általuk elkövetett 
igazságtalanságok miatt, a történelem  
bizonysága szerint, nem  egyszer m ár 
ebben az életben sújtja.

Könyörögve fordulunk az Űrhöz, hogy 
adja meg azoknak, akik  ezekben a 
válságos napokban életüket vesztet
ték, az örök világosság fényét és a 
m ennyország békéjét.*

alizmus m ozdonyvezetője, Sztálin a nagy, 
Sztálin a bölcs, Sztálin a világosság*. Amit 
a többi rabok erre a fogaik között válaszol
tak, nem hasonlított a m ájus elsejék  öröm
ujjongására. A börtönőr sötéten hallgatott. 
De a m unka befejezésekor ő is nagyot kö
pött a börtönpince rom halm azára.

Évszázadunk alapos leckét kapott a sze
m élyi kultusz hiábavalóságáról. Még az 
Egyház is okult belőle. A reneszánsz és 
barokk korok sallangjai lehullanak. Vissza
térünk  a szegény Krisztushoz, aki nem 
uralkodni jö tt a világra, hanem  hogy em
bertársait alázatosan és áldozatosan szol
gálja. Egy «személyi kultusz* megm arad 
szám unkra: vértanúink, hőseink, szentjeink 
tisztelete. Ő ket Isten  kegyelm e és alázatos 
szolgálatuk te tte  nagyokká. Az ő a lak juk
hoz nem tapad vér, könny és átok. Csak az 
Igazság és Szeretet hűséges szolgálata. E- 
zért m inden idő felett az Ö rökkévalóság
hoz tartoznak.

DR. ISPÁNKI BÉLA

2
8
s<b
£3(O<D3



2 É L E T Ü N K

A fénnyel
ö te n  könyökölnek az asztal fölé. A csen

gő aranyérm ék köré. A két balsó egyike az 
eléje számolt dukátok egy részét m ár a bőr
zacskójába gyömöszölte. A m ásik halm ot 
hasa alá söpörte. Az utolsó harm adot épp 
m ost pengeti ölébe a kövérkezű bankár. 
K alam áris ágaskodik a szerződés aláírására. 
Ki lehet a íöléjük tornyosuló, kopaszodó 
aggastyán, aki okuláréval figyeli a számo
lási m űveletet. Mi a té t: adósságtörlesztés, 
m egvesztegetés, vérdíj, hazárdjáték? Ebben 
a pillanatban nem is ez a fontos, hanem  a- 
mi az arcukra van írva: az aranyláz." A fö
níciai hajósok óta a pénznek változó a tör
ténete. A napjainkban divó szerepe a re
neszánszban indult el ú tjára . A bankár mes
terség más, m int a vám osság. A pénz most 
kezd önálló életbe. N em csak csereeszköz, 
hanem  m egforgatott haszonforrás. Él, meg 
fiadzik. G yilkolnak érte. A pénzverdék éj
jel-nappal dolgoznak. Afrika, Kelet s Por
tugália ezüstbányái nem tudják  kielégíteni 
a nyersanyag szükségletet. A pénz az ördög 
g anajává gonoszul. M inden rosszra képesek 
érte . A mammonimádat áh íta ta  s mohósága 
teljes hatalm ával fogva ta rtja  a fönti két 
nyerészkedő minden gondolatát.

A bankár jobbjának  ké t számoló ujjából 
épp kiesik  az utolsó forint. M agára mutató 
baljával kérdezi: én, rólam  lenne szó? De 
szeme m ár válaszol is: m indenre kész va
gyok, rendelkezz velem! A tollaskalpagú, 
vívókardos festő hátta l ülő önarcképe s ve
le szemben a pompás apródja csodálkoznak 
a váratlan  jeleneten. Jobbról erős fény
nyaláb szúr bele az együttesbe. A hom ály
ból k ar nyúl a vámos felé. Több, m int hí
vás. Inkább Á dám ot terem tő Istenkéz, 
melyből á tpattan  a szikra. Digitus Dei, mely 
kövekből is tám aszt fiakat. Kézrátétel, mely 
a váltóasztal vazallusából Isten  országának 
apostolává avat.

A  Piazza N avona hónaaljában, a franciák 
tem plom ában az első oldalfülke őrzi Cara- 
vaggio (1573 - 1610) M áté-trilógiáját. Bár
minemű izmus hódolójának is szívdobba
nást okoz a festmény. Bizonyítja, hogy a 
nagy  mű idők és fölfogásokon túl mindig 
aktuális.

A  Lévi m eghívása 27 évesnek tün teti föl 
a festőt. 16 évvel előbb apjának, az urasági 
építésznek koporsója mellől csapták ki fes
téktörő inasnak. A 11 éves, féktelen vér- 
m érsékletű, apa nélkül m aradt alig kam asz
nak, akiben 7 ördög lakozott, a m aga lábán 
kelle tt m egharcolnia küzdelm ét a létért. 
Á llítólag, ha 15 napot dolgozott, egy hóna
pig a já tékbarlangokat bújta, vagy  csavar- 
gott. M indig készen összeveszni, lovagias 
ügyeket pengeéllel megoldani. A csendes 
m esterem berek, hallgatag mázolok között, 
300 évvel megelőzve korát, a bohém élet 
előfutára lett. H etyke sajkájában, a svájci 
gárdisták  buggyos nadrágjában, karddal ol
dalán, apródja társaságában — am ilyennek 
beülte tte  m agát a Lévi-kompozicióba — 
szerenádokat ad, széplányokért párbajt vív, 
tányért tör a kocsm ában riválisa fején. Az 
akkori Rómából ízelítőnek m egm aradt a 
V ia M onserrato-nak a Campo di Fiori-ba 
nyúló sikátora, ahol bicska nélkül még ma 
se tanácsos legénykedni éjszaka. Labdajá
tékból tám adt vita m iatt — még ma is lát-

tusakodó
ható  forró u tcai jelenet félében — ledöíte 
ellenfelét.

A m űvészetnek is fenegyereke lett. 16 
évesen úgy fest, mint egy nagy. M ichel
angelo 10 éve halott, Raffaello 25, m ikor ő 
születik. M indenki a ké t titán t utánozza. 
Persze csak külsőségesen, a manivizmus 
possadt ecclecticizm usával. Elég bekukkan
tani valam elyik «barokk» templomba, hogy 
hányingert okozzanak a boltozatok szépsé
gei. T eadélutánra invitáló mozdulatuk, k i
csinált com bjuk és egyéb idom aik kelleté- 
sével a legkevésbé se keltik  szentek illúzi
óját. Caravaggio szerencséjére nem tud úgy 
festeni, m int Raffaello, annak külsőségeit 
utánozva, ö sz tö n e  m egm enti a Raffaellos- 
cofól: a m odorosság hidegségétől. Még mint 
gyerekfestő ünneprontóan a maszkok leté- 
pésébe kezd. M intha még a vékonyka ál
vallásosság m aradékait is a sarokba vágná. 
Az utcákról szedi föl m odelljeit. A kis 
Bacchus valóságos kofagyerekké lesz. A 
menekülő Szent Család szegény m unkás 
família pihenőjére egyszerűsödött. M agdol
nának bukott lány t ültet föl, aki hiába várja  
hűtlen szeretőjét. Szűz M ária halála éjjeli 
m enedékhely nyom ott környezetévé válik. 
A zarándoknak a lábán hagyja  a prosecció 
a la tt rá tapadt sarat. Az Isten-anyát lerán tja  
a hétköznapokba.

Azonban ugyanakkor, m ikor desacrál, v a 
lami különös új mítoszt terem t. A m ítosz
nak  azt a fajtáját, am ely korokon és fa jtá
kon tú l fölbuzog az em beri lélek  mélyérőL 
Azt, am ely a szépben él, am ely csodákat 
kikényszerítő  hatalom . M int a boldogtalan 
szirakúzai asszony hite, am ely megköny- 
nyezteti a vásári gipszmadonnát. Dávid a 
hetyke suhanc felénk böki a levágott Góli- 
át-fejet. O lyan kísérteties mozdulattal, hogy 
várjuk, hogy a kép sötétjéből kiszól a sere
gek Ura, Isten. A kígyótaposó asszony és 
gyerm eke m ögött halljuk  az ősevangéliu
mot deklam áló Teremtő hangját. Talán ő a 
szürrealizm us aty ja. Valószínű, hogy cso
dálkozna a kifejezésen. M aga és kortársai 
föl se fogták nagyságát. Mi visszavetítve 
fogalm ainkat új gazdagítást adunk neki. 
Persze, hogy nem akarta, de ez nem is baj. 
A fontos az, hogy benne van. A világné
zete, m égha nem is tudott róla.

A m editerrán tájon ritka ez a képesség. 
Felírni film kockáival, Pasolini M áté-evan- 
gélium ában ábrázolja az ősösztönt, mely 
Egyptom tem plom aiba éppúgy, m int a góti
ka köveibe beleépült. Ezért furálom a mai 
törekvéseket, m elyek kilúgozni akarják  az 
örök em beri term észetből e minden vallás
hoz elszegődött életérzést.

H ogyan éri ezt el? Képei színpadok. O l
dalról, m int a villám  fényt dob a szereplők
re. M egvillantott figurák lépnek elő a ho
mályból. Nem szemből fricskázza a fényt, 
hogy m inden világossá váljék . A suroló- 
fény m iatt a nem  kívánt részletek még sö
tétebbé korm ozódnak. Raffinált kompozici- 
ós eszköz: a m ásodrendűt, ami csak zavar
na, a sötétbe m ártja. E ltünteti. Sőt, még 
önkényesen is já r  el, m ert nem  a geom etria 
sugárvonalaival szerkeszt, ö tle tszerű en  é- 
pít, töröl, rám utat, kizár, áld s ítél. A sötét
világos relációk időtlen szférát terem tenek. 
Kozmikus m ásik világra utalnak, ahol ez a

fény igazságot oszt, a bűnt m egutáltatja, a 
szentet é teri ragyogásba öltözteti. A fény 
intézkedik, uralkodik. A fény téren  kívüli 
organizm ussá, éltető, fogható szublim ált ál
laggá valósul.

V annak kim ondhatatlan érzések. Szókom
binációk m ellékterm ékeként átsuhanó gon
dolatok. Különös horizontok fölött viliódzó 
talányok. V iszonylatok segítségével a ne
gyedik dimenzióból előbomlik a m egérthe
tetlen. A m isztikus hümmög: szem nem lá t
ta, fül nem  hallotta. A m űvész kezek, lábak, 
arcok asztalok, csapódó ablakok, k ísérte ti
es falak form áit sötétbe dönti, riko ltva föl- 
ragyogtatja . S egyszercsak halljuk  a  pénz 
csengését, a k iny ito tt a jak  hangját, a  ha
rang zúgását. E lértünk abba a világba, ami 
elérhetetlen . A fénnyel együtt Krisztus lép 
be az ajtón  a hazárdjátékosok lebujába. 
Kezéből áradó fényvonal m entén átszalad 
a kegyelem  a m eghívottra. A pattanásig 
hevült légkörben a szeretet megigéz, lete- 
per, sodor és m agával ragad.

1606. 33 éves. G yilkosság m iatt m enekül
nie kell Rómából. Ekkor vajúdott hatodik 
gyerm ekével, a jövő R em brandtjával észa
kon egy anya. Míg felnő, azalatt a Cara- 
vaggioi lecke N ápolyon át H ispániába s on
nét N ém etalföldre ér. M áltáig szökik s ú t
közben elszórja képkincseit. A vándorm a
dár szom orú vágyával, hátha lesz még visz- 
szatérés. Zaklatott utolsó négy évének a 
végén nem  bírja  tovább. V isszaindul. Pod- 
gyászával szem élycsere m iatt orra előtt k i
indul a hajó. Fut utána. A pointinai m ocsa
rak  nádasaiban m aláriába esik. 2 hétte l ké
sik a fölmentő kegyelem . 1610 július 31. 
Utolsó Keresztelő Jánosában  örökítette  meg 
a kim ondhatatlan szom orúságot, mely ar
cára fagyhatott.

A ki kíváncsi, hogy nézett ki a fenegye
rek, a  M áté kivégzésének a hátterén  meg
figyelheti előkukocskáló tek in teté t. Szem
léli a kegyetlenséget. Nem vesz benne részt
— csak figyel s ábrázolva igazságot oszt. 
M agát is elítéli a Dávid m arkában lógó Go- 
liáthban, mely önarcképe. Élete Jákob küz
delme Istennel. Prom etheus kőgörgető vias- 
kodása. M egérti a fényt. A kegyelem  szá
m ára reális valóság. Ábrázolni is tudja. De 
nincs ere je  belekapcsolódni. Fölállni a já 
tékasztaltó l s M átévá válni. Csak képeit 
ita tja  á t a grácia fluidum ával. A lelkiism e
re te  élő. O tt túl a rácson egy más világ van
—  ha ecsethez nyúl, erről a hitről tanúsko
dik. Talán m int a kegyelm et értő, bűnbe 
botlott pap. Ez az óriási különbség. Ma lel- 
kiism eretfurdalás nélkül gonoszkodnak. A 
régi em ber is vétkezett, de u tána bűnbána
to t tarto tt. U tcáink cinikusai nem  tépelőd- 
nek  többé. M egvakultak a jóra. A sötétet 
ta rtják  világosnak. Legyintenek, hogy az 
önítélet az első mozdulat, hogy az égi erő 
leteperhessen.

Ki tudná, m ikor m egkapta az utolsó be
hívót — m ely m indnyájunkra v ár — s mely 
ellen m ár nem tusakodhatott, m ikor nyo
m orúságos, kicserepesedett száján  ellehelte 
az utolsó ja jt, m ikor elhaló szem ében k i
huny t Itália szikrázó napja s belepte a nagy 
földi éjszaka — ki tudná, m ilyennek lá tta  
az igazi fényt, az odatúlit, am elyet színeivel 
keresett, de nem  lelt meg e siralom völ
gyében.

PROKOP PÉTER
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FEKETE ISTVÁN: Rekviem
Az em ber — tulajdonképpen m indent 

kibír, még a halált is. Elvégezte a leckét és 
m egfelelő bizonyítvánnyal felszerelve «ha- 
za» megy, csodálatos vakációra, am elynek 
nincs szeptem berje, nem  kell «felsőbb osz
tá lyba  lépni», m ert felsőbb osztály nincs. 
M ég a purgatórium  pótvizsgája is meg
nyugtató, m ert o tt m ár biztosan áteresztik  
a  m eggondolatlan halandót.

A  véglegesen m egbukott egyének  sorsa 
azonban szörnyű, m ert osztályism étlés — 
nincs.

Ez így elm ondva persze elég könnyű do
log, hiszen a rem énység végtelenségében 
még a nyolcvan éves aggastyán is i y ér
zi, hogy csak most szállt csónakba, most 
iratkozott be ebbe a bizonytalan iskolába, 
és m ajd behozza az elm ulasztottakat, van 
még id ő . . .  De előfordul, hogy váratlanul 
v izsgára írják  ki a halogató egyént, s any- 
nyi ideje sincs, hogy m ukkanhatna, máris 
o tt áll a Tanári K ar előtt.

Ez tö rtén t egy barátunkkal is, aki Fehér
v á rra  indult el — autón — s útközben kel
le tt vizsgáznia. A szembejövő teherautó  
ugyanis bal első kerekére  defektet kapott, 
s a kis kocsit összenyom ta, m int a harm o
nikát. Barátunk azonnal m eghalt. Remél
hetjük  azonban, hogy a nagy és utolsó vizs
gán jó l felelt, m ert ügyvéd volt a földi 
életben, ám bár — egyesek  szerint — ez a 
foglalkozás súlyosbító körülm ény, s az ilye
nek nehezebb kérdéseket kapnak.

B arátunknak tehát nem fájt m ár semmi, 
de az özvegyét szinte m egfojtotta a fájda
lom, és a ravata l érthetetlenségét, a hulló 
göröngyök hörgő takarodóját csak azért 
b írta  ki, m ert valam i távoli rem énység köd- 
lö tt a fejfák országában, hogy mindez ta 
lán nem  is igaz, és ha igaz, bizonyára javá
ra  vált annak, ak it szeretett.

— És m ost mi lesz veled? — kérdezte 
bátyja, aki m eghatottan nézte húga tán- 
to rgását az em lékek és a bútorok között.
— leg jo b b  lenne, ha pár hétre  lejönnél 
hozzánk vidékre. Idegen k ö rn y eze t. . .  meg 
a lakással is gondolni kell valam it. Az len
ne a legjobb, ha engem  felhelyeznének. A 
gyerekek m ár iskolába mennek, ám bár 
Emma nehezen jönne. Ekkora lakást nem 
tarthatsz meg.

— Istenem , hát kiadom.
— Idegenek, tá rsb é r le t . . .  sohasem  sza

badulsz meg tőlük.
— Hát, ha ti nem tudtok jönni . . .  meg 

Emma sem akar. Még a tem etésre sem jö tt 
f e l . . .

— M ondtam, hogy mind a két gyerek 
beteg. N e légy igazságtalan, úgy sírt, m int
ha az ap ja halt volna meg, tudod, hogy 
szerette G yulát.

Az özvegy válla m egrándult, s kiapadt 
könnyei ú jra  m eigndultak.

—  H át akkor m it csináljak? — szipogta 
és úgy érezte, a halo ttaknak sokkal köny- 
nyebb.

— Talán m egpróbálom  felhelyeztetni ma
gam. Emmának is meg kell értenie, ám bár 
o tt lent három  szobánk van.

— Persze . . .  de hát a hall is a tie tek  len
ne, én hozzám nem  já r  senki.

— Nem  szabad elzárkózni. A hall és a 
fürdőszoba közös. Közösben ta k a r ítjá to k ... 
Egy család leszünk. Persze — te tte  hozzá,
— ha sikerül az áthelyezés, ami végtelenül 
nehéz lesz. A  bútorokat eladod?

— Nem, nem!
— Gondoltam, m ert — ha lenne valam i 

a dologból — a mi bútorainkkal kár lenne 
hurcolkodni. A te  szobád lenne a leg laká
lyosabb, G yula h o lm ijáv a l. . .

Az özvegy gondolatai közé megint oda
hullo tt a fájdalom  malom köve és csak bó
lintott.

—  Próbáld meg Béla, mégis csak együtt 
lennénk.

Béla m érnök volt, s a földi élet logarlé
cét állandóan zsebében tarto tta . H úgát sze
rette , de ezt a szeretetet is logarlécen m ér
te. H azaérve barackot nyom ott a ké t kisfiú 
fejére, akik  meglepő egészségesek voltak, 
aztán beterelte  feleségét a belső szobába.

— Nos! — nézett rá  az asszony.
— Simán elintéztem. M együnk! Na, ki 

v ag y o k ? . . .
— Angyal! — ugrott fel Emma, de a fér

fi m egállította a hitvesi gyöngédség gya
korlásában. — Két szoba, hall a mienk, 
ezeket a kacatokat pedig — in te tt a jól 
élnyűtt bútorok felé — eladhatod, ö sszes  
bútoruk bent m a ra d t. . .  te persze nehezen 
jössz fel Pestre, de hát m inden áldozatot 
meg kell hoznunk . . .  — és nevetett.

A felköltözés simán ment és olcsón. A 
gyerekek először m egilletődve, csendesen 
já rtak  a ragyogó parketten , de aztán meg
szokták, s a csendet hol vidám, hol acsar
kodó lárm a válto tta  fel.

— Élénkek — m ondta Emma — h iány
zik szegénykéknek az udvar . . .  az a jó vi
déki levegő, de mondtam én Bélának . . .  s 
ez a re ttenetes lakbér, g á z ! . . .

Ügy állapodtak meg, hogy a berendezett 
lakásért a lakbért, gázt és v illanyt Béla 
fizeti. A lakbér azonban rendkívül ala
csony volt.

Az özvegy lassanként beszorult szobá
jába, de sokáig nem engedte m agára öm- 
leni a szeretetlenség hullám ait. Ilyenkor 
előhívta a m últat, a m agány alkonyi ked
ves á rn y a it . . .  ha ugyan Emma nem rádió
zott. De Emma m ajdnem  mindig rádiózott. 
H allgatni ugyan nem hallgatta, m ert köz
ben jött, ment, takaríto tt, főzött, sőt beszél
gete tt is, de a rádió bömbölt vidám  me
séket, elefántvadászatokat, és v ízállásje
lentést.

— A villanyt úgyis mi fizetjük — m ond
ta — és engem nem  zavar.

— De engem nagyon zavar.
— M ajd megszokod. Eleinte nekem  is 

furcsa volt.
És egyszer csak kialudt a hallban a 

villany.

— Kis kö rté t végy, a villany drága, de 
nem  is kell az a  nagy  világítás.

Az özvegy nem  v e tt semmiféle körtét, ö  
nem  já r t este a hallban.

A ztán egyszer a gázt elo ltva találta  a 
krum pli lábas alatt, pedig csak pár perce 
m ent a szobájába.

— Állj m ellette, ha főzöl, nem  tűröm  a 
pazarlást. Mi fiz e tjü k . . .

És akkor az özvegy kicsattant. E lőjöttek 
a tö rk re te tt bútorok, a piszkos fürdőszoba, 
az őrjöngő rádió és minden. Aznap este 
pedig Béla ny ito tt rá  ajtót, csak úgy ko
pogtatás nélkül.

— Hallom, Emmával gorom báskodtál. Ez 
a hála? Figyelm eztetlek, hogy ha  ez még 
egyszer előfordul: baj l e s z . . . — és bevág
ta  az ajtót.

Ettől kezdve m ár nem  is beszéltek. Em
ma kellően fűtve tarto tta  u rát, hogy az m ár 
alig köszönt. Ha Béla enyhülni kezdett, 
szorgalm asan gondoskodott új fű tőanyag
ról.

így  jö tt el ap juk  halálának  évfordulója, 
am elyen m inden évben öreg pap bará tjuk  
tarto tta  a gyászm isét, de ebben az évben 
csak egy lap jö tt helyette , hogy ő ugyan 
m egtartja  a rekviem et a vidéki kis faluban, 
pontosan fél nyolckor, de Pestre nem jöhet 
fel, helyes volna tehát, ha az özvegy u- 
gyanakkor misét hallgatna m egszokott pes
ti templomában.

— Lesz apánkért mise? — kérdezte Béla, 
előtte való nap kissé szelidebben.

— Lesz.
— Hánykor?
— Fél nyolckor.
Béla fejébe vágta  a kalapot, jelezve, hogy 

ennyi felvilágosítás neki elég, s az özvegy 
nem  m agyarázhatta  meg, hogy igen, de 
nem  i t t . . .

— Szólnom kellett volna — állt fel ben
ne a  lelkiism eret —, de ha alig állt velem  
sz ó b a . . .

Tehát nem szólt, de nagyon m egbánta. 
M ár a  padban ü lt a korai misén, am ikor 
nagyon illendően, tisztesen mellé telepedett 
az egész család.

— Ja j, m iért nem  m ondtam meg, még 
azt gondolják, sajnáltam . Kijön m ajd a pap 
pirosban vagy zöldben . . .  ezek meg itt szé
pen, feketébe öltözve gyászm isét várnak. 
Istenem , Istenem !__

S ekkor búgni kezdett az orgona, a meg
békélt szomorúság lágy sim ogatásával, 
m egcsendült a csengő, és négy m inistráns 
nyom ában három  pap állt meg az o ltár 
előtt a gyászm ise teljes pom pájában.

Az özvegy elsírta  m agát a kegyelem  cso
dás m entőövében, s az m ár eszébe se ju 
tott, hogy k iért lehet éppen most ez a rek 
viem. B átyjára nézett és látta, hogy annak 
arcán is lepereg a könny. Az orgona hul
lám ai m ár a földön jártak , s bennük hul
lám zottak régi em lékek, elporladt napok, s 
a szeretet m úlhatatlan, meleg csillogása.

S az özvegy buzgón im ádkozott ap jáé it, 
az ism eretlenért is, ak iért ezt a szentm isét 
bem utatták, de G yuláért is, aki — úgy lá t
szik —, jól vizsgázott, és jó  helyre  ju th a
tott, m ert csak m int a  család ügyésze in téz
kedhete tt megfelelő helyen a három papos 
rekviem  dolgában.
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MEHRLE TAMÁS Az Egyház mai helyzete

C ikkünkkel nem  akarunk m agyar te s t
vére ink  lelkében nyugtalanságot kelteni. 
Ellenkezőleg, segíteni szeretnénk őket, 
hogy a jelen  krízisben világosan lássanak 
és e válság ellenére is m egőrizzék Istenbe 
ve te tt bizalmukat.

Szándékosan beszélünk krízisről, válság
ról. Egyesek kerülik  e szavakat, hogy a 
h íveket ne zavarják. De a helyes keresz
tény  életszem lélet nem kíván ja  tőlünk, 
hogy rózsaszínű szem üveget viseljünk, h a 
nem  hogy reális életszem léletünk legyen. 
Nos, tagadhatatlan  tény, hogy az Egyház 
a jelenben történelm ének egyik legna
gyobb krízisét vészeli á t és még nem tud
hatjuk , mi lesz ennek a válságnak a vég
fejlem énye. Ne vigasztalódjunk túl köny- 
nyen azzal, hogy csak fejlődési krízisről 
van  szó, m ert a fejlődési krízis is bizony
talan  kim enetelű lehet. Fejlődési krízisnek 
tekinthető  a reform áció kora is, a m egúj
hodás ugyan bekövetkezett, de nem  já rt 
súlyos veszteség nélkül, a nyugati egyház 
kettészakadt. Ez a lehetőség fennáll a je 
lenben is. Ne elégedjünk ,meg tehát egy 
bizonyos felületes optimizmussal, nézzünk 
szembe a valósággal, m égha kellem etlen 
és fájdalm as is.

I. Az Egyház jelenlegi krízise nagyrészt 
a  nyugati társadalom  válságának a  követ
kezm énye. Sokat lehet erről mondani, csak 
egy-két gondolatot ragadunk ki.

1. Régente nagy különbség volt a vezető 
és vezetett társadalm i réteg között. Az ál
talános iskoláztatás és m űvelődés követ
keztében az em berek — ahogy m anapság 
m ondják — elérték  nagykorúságukat. A 
mai em ber em beri m éltóságának tudatára 
ébredt. Nem fogadja el m ások irányítását 
k ritika nélkül. Egyenlőnek érzi m agát töb
bi em bertársaival. A régiek szám ára a te 
k in tély  m integy felülről származó kötelező 
erő t jelentett. A mai em ber a tekintélyben 
a közösség akaratának  a leszűrődését lá t
ja. Ezért m anapság a dem okratikus színe
zetű életstílus látszik kívánatosnak. Ez a 
nagykorúsodás jó  dolog, haladásnak te 
kinthető, viszont sok eltévelyedésnek a 
forrása is lehet.

2. A mai em ber tudatában van ennek az 
em lített társadalm i változásnak. Szigorúan 
ítéli meg az eddigi társadalm i formákat, 
intézm ényeket. M inthogy az eddigi tá rsa 
dalmi formák nem hozták meg az em ber 
boldogulását, nem csak kritizálja  azokat — 
ez sok esetben helyén való lenne, — ha
nem  m egvan a veszély, hogy elvben és ra 
dikálisan elveti és lerom bolja őket: fo rra
dalmi és anarchista tendenciák m utatkoz
nak  m indenütt. Főképpen az ifjúság esik 
könnyen ebbe a hibába: szigorúan ítéli 
meg az eddigi intézm ényeket és minden 
bajért «en bloc» az idős generációt teszi 
felelőssé. Ebben a m agatartásban van  v a 
lami kedves, szinte m egható fiatalos na i
vitás is: azt hinni, hogy m ajd ők m indent 
jobban csinálnak. Ezzel kapcsolatos aztán, 
hogy az újdonság, a változtatás mindig 
nagy  vonzóerővel rendelkezik. Az új je l
igéknek — a legtöbb esetben nem  is újak, 
hanem  ősrégiek —, hangzatos szólam ok

nak hatóereje  is ezzel m agyarázható. F ran
ciaországban katolikusok is, sőt papok is, 
a kom m unistákkal szim patizálnak és ami
kor a m agánkapitlizm us ellen agitálnak, 
nem gondolnak arra, hogy az állam kapita
lizmus sokkal nagyobb visszaéléseknek a 
forrása szokott lenni.

3. Az öntudatraébredés, a történelm i vál
tozás fontosságának a felism erése és é rté 
kelése arra  vezet, hogy az igazság fogalma 
viszonylagossá válik. Ebben van  valam i 
helyes m eglátás, bár nem  annyira az ob
jek tív  igazság viszonylagos — az igazság 
azonos a ténnyel —, hanem  annak emberi 
felism erése és kifejezése. De ezt a tény
állást is rosszul, azaz eltúlozva lehet é rte l
mezni. Egyesek annyira m ennek az emberi 
örtudat és szabadság értékelésében, hogy 
az objektív  igazság m egismerési lehetősé
gében m ár nem is hisznek. Ez részben böl
cselettörténeti okokkal lenne m agyarázha
tó — idealizmus hatása —, részben onnét 
származik, hogy a kötelező erejű igazság
ban az em beri értelem  illetéktelen  m egkö
tését látják. Ilyenform án az em ber maga 
válik  az igazság forrásává. Az igazság 
m int objektív, norma jellegű, kötelező té 
nyező megszűnik, legfeljebb teljesen  funk
cionális értelem ben m arad meg, pl. a kö
zösség életé t annyiban és addig irányítja, 
ameddig a közösség többsége akarja  és 
jónak  látja. Az objektív  igazsággal aztán 
veszendőbe m egy az abszolutum  értéke
lése is.

II. M indezek a tendenciák az Egyház je 
lenlegi krízisében is m egnyilatkoznak, ami 
érthető is, hisz az Egyház nem légüres té r
ben él, em berekből tevődik össze.

1. A II. V atikáni Zsinat a humánum je 
gyében folyt le. Nem m intha a zsinat az 
Egyház isteni eredetét és célkitűzését ta 
gadta volna — egyetlen egy dogm át sem 
adott fel — azonban m inden erővel azon 
volt, hogy az em beri éle t é rtékeit és é r
dekeit, beleértve az evilági é le te t is, védje 
és érvényre ju ttassa. Ezen m agatartásával 
a zsinat az Egyház évszázados m ulasztása
it is jóvá akarta  tenni és ennek csak örül
ni lehet. Az Egyház elfogadja a nyugati 
társadalom  nagykorúsodásának a tényét, 
nem tekinti az azelőtti politikai korm ány
form ákat szükségesnek, nem tekinti ön
m agát a tú lhaladott társadalm i rend őré
nek, nem ítéli el az em beriségnek jó é rte 
lemben ve tt szocializálódását, maga is h ir
deti az em berek elvi egyenlőségét. A zsi
nat azt akarja, hogy a hívők is tevékenyen 
vegyenek részt az em beriségnek a földi 
boldogulásáért fo ly tato tt gigantikus küz
delmében. A vallás szám ukra ne legyen 
ürügy, hogy csak individuális túlvilági 
boldogságukat keresve az em beriség földi 
sorsával ne törődjenek, lelkileg mintegy 
em igráljanak és ezáltal az evangélium  v i
lágot átalakító  kovász-jellegét veszélyez
tessék. Ezen hum anizálás által a zsinat egy 
igazi egyházi m egújulásnak biztos alapjait 
rak ta  le. De vajon e m egújholás csakugyan 
bekövetkezett-e?

V annak rövidlátó optimisták, akik  alig 
győzik m agasztalni az Egyház zsinat utáni 
m egújhodását. Mi inkább VI. Pál pápának

adunk igazat, aki ugyancsak azon van, 
hogy a jelenlegi törekvésekben felism erje 
és elism erje mindazt, ami jó  és igaz, de 
ugyanakkor szom orúan leszögezi, hogy a 
m egújhodás egészében véve nem csak hogy 
nem  következett be, hanem  az ellenkező
jébe csapott át, a vallási és egyházi éle t 
dekadenciájára vezetett. A  teológusok u- 
gyanis nem  ta rto tták  meg a zsinat bölcs 
m érsékletét, — ahogy m ondani szokták — 
átlendültek  a ló m ásik oldalára. Szem elől 
tévesztették, hogy a krisztusi h it elsősor
ban a túlvilági éle t örök boldogságára irá
nyul és hogy m inden egyéb tényezőt ehhez 
az örök élethez kell viszonylagosítanunk. 
Az a mai tendencia, am ely elhanyagolja 
az em ber lelki és egyéni vertikális kap
csolatát Istennel és az örök értékekkel, és 
a vallást az em beri kapcsolatok horizon
tális sík jára  szorítja le, találóan horizon- 
talizm usnak nevezhető. A horizontalizmus 
nem  annyira egységes tan t képvisel, h a 
nem inkább bizonyos zsinat utáni tenden
ciák gyűjtőneve. M anapság m inden vona
lon kiütközik, nem csak teológiai m üvek
ben és a vallásos zsurnalisztikában, hanem  
még a vasárnapi prédikációkban is. Ezek 
a prédikációk is egyre inkább a hum á
num körébe zárkóznak: társadalom politi
kai, pszichológiai és m élypszichológiai ta 
nácsokat adnak, de Istenről, kegyelem ről 
és az Istenben található halál utáni örök 
életről m ár alig beszélnek. Nos, ha az Egy
ház sajátos term észetfeletti kü ldetését el
hanyagoljuk, akkor m agát az Egyházat is 
pusztán csak em beri társadalom  m intájára 
fogjuk fel. Érthető tehát, hogy a horizon- 
talisták  az Egyházat alapjaiban k ívánják  
dem okratizálni. Ezzel kapcsoltosan külön
böztessük meg a strukturális dem okráciát, 
az e ljárás dem okratikus jellegétől. Az u- 
tóbbit a zsinat is kezdem ényezte, de a 
strukturális dem okráciát nem fogadta el. 
Így pl. a pápai hatalm at lehet abszolutisz
tikus, au tokrata  módon és lehet dem okra
tikus módon gyakorolni. A zsinat kiem elte 
ugyan a püspöki kollégialitás elvét, de a 
pápa prim átusát nem akarta  csökkenteni 
vagy  kérdésessé tenni. Az Egyház alap
struk tú rá já t nem  lehet az emberi tá rsada
lom m intájára átdem okratizálni, m ert hie
rarchikus szervezetét Krisztustól nyerte. 
Bárm ennyire is kívánatos tehát, hogy a 
pápa és a püspökök ne kényurak  és közép
kori fejedelm ek m ódjára irányítsák  az Egy
házat, hatalm ukat mégsem a hívektől, ha
nem Istentől nyerték. És bárm ennyire is 
jó, hogy a plébánosok híveik vélem ényét 
is k ikérjék , a pap mégsem ta rtha tja  m agát 
csak a hívek — vagy ahogy m anapság 
m ondják, az Isten-népe — m egbízottjának, 
a közösség hivatalnokának, m ert kü ldeté
sét, m éltóságát, hatalm át szentségi úton 
Istentől nyerte. A mai horizontalisták azon 
vannak  — és ez szem pontjukból érthető 
is — hogy a pápai hatalm at gyengítsék. 
Ezért beszélnek pluralisztikus egyházi szer
vezetről. Hol a pápai csalhatatlanságot te 
szik kérdésessé, hol a helyi püspökök vagy 
püspökkari konferenciák tek in télyét p ró 
bálják  a pápai tek in tély  ellen kijátszani, 
hol a tanító egyház tek in té lyét szeretnék 
m eggyengíteni azáltal, hogy döntő szere
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Tiltakozik a jugoszláv püspöki karp et követelnek a teológusok szám ára is. 
H a látszólag a püspöki hatalom  m egszilár
d ításán fáradoznak is, ez nem  azért van, 
m ert püspökeiknek engedelm eskedni sze
retnének, hanem  azért, m ert a helyi püs
pököt könnyebben lehet befolyásolni és Is
ten-népe állítólagos akaratával megfélem
líteni és megzsarolni. N yilvánvaló, hogy 
m indezek a tendenciák  az Egyház egysé
gének a felbontására vezetnek. Bár p lu ra
lizmust hirdetnek, az eredm ény egy igazi 
p luralitás lenne, az egységnek önálló ré 
szekre, egységekre való szakadása, am e
lyek egym ással legfeljebb laza koegzisz- 
tenciában m aradnának.

2. A mai társadalom  m ásodik jellegzetes
sége is kiütközik az Egyház krízisében: a 
m últtal való szakítás, az eddig társadalm i 
vagy  egyházi intézm ények m egvetése és 
lerom bolása, az újszerűség keresése. Ez a 
hiba is egy jó, de egyoldalúan és eltúlzot- 
tan  felfogott törekvésből származik. Az 
emberi társadalom nak intézm ényekre és 
jogi rendszabályozásokra szüksége van. 
Persze az intézm ényeket mindig az a v e 
szély fenyegeti, hogy m egkövesedve a tá r
sadalom életét m ár nem szolgálják, hanem 
gátolják. Egy bizonyos m egkövesedésnek 
a je le  az egyházi intézm ényekben is ta 
pasztalható volt. G ondoljunk egyes római 
kongregációk eljárási' módszerére, bizo
nyos szerzetesi szabályokra és az Egyház 
jogi praxisára.

Nos, a II. V atikáni Zsinat ezeket az egy
házi intézm ényeket revideálni akarta. Az 
új liturgiát részleteiben kritizálni lehet, a- 
zonban egészében mégis egy óriási v ív 
m ányt jelent. A római kongregációk, az 
egyházi tö rvénykönyv és a szezretesren- 
dek revideálása folyam atban van.

Sajnos, igen sok mai teológus ugyanab
ba a hibába esik, m int társadalm unk ifjú
sága. A jogszabályozást önmagában, a szer
zetesi intézm ényt önmagában, a tek in tély
nek  járó  engedelm ességet önm agában el
veti és az ún. karizm atikus szabadságra 
hivatkozva m inden tekintély i és jogi m eg
nyilatkozással szem behelyezkedik. A fri
bourgi egyházm egyében a püspök egy pa
pot rendreutasított, m ert egy protestáns 
pásztorral koncelebrált. A pap azt vála
szolta, hogy püspöke egyéni felfogását tu 
dom ásul veszi, de karizm atikus kü ldetés
nek  tartja , hogy ez esetben ellene mondjon 
és az evangélium i szabadság jegyében 
cselekedjék.

Ha az Egyház azelőtt m indig azon volt, 
hogy eddigi é letével és állásfoglalásával 
folytonosságban m aradjon — hisz minden 
élőlény m últjával folytonosságban és alap- 
struk tú rá jának  fenntartása  m ellett növek
szik és fejlődik, — a mai prófétai lelkű teo
lógusaink szakítanak a hagyom ánnyal, a 
tradícióhoz való hűséget m aradiságnak mi
nősítik és a h íveket a kom m unikációs esz
közök ügyes m anipulálásával csoportokba 
töm örítik, hogy az egyházi tek in tély  elleni 
harcukban  eszközként felhasználhassák. 
H a ezek a próféták  a Szentlélekre h ivat
koznak is és ha karizm áról beszélnek, a 
Szentlelket sa já t fantáziájuk és feltűnési 
v iszketegségük sugallatával tévesztik  ösz- 
sze és a Szentléleknek az igazságot védő 
szerepéről az Egyházban m egfeledkeznek.

( Folytatása k ö v e tk ez ik )

Zomborban m agyar tanítónőt te ttek  ki 
az iskolából, m ert nem tagadta meg a va l
lását. Az állam Titó levelére hivatkozva 
követeli az ifjúság ateista  nevelését. Az 
Egyház és a keresztények jogait elnyom 
ják. A püspöki k ar követeli az em beri jo 
gok és a vallásszabadság alkotm ányos el
ism erését és gyakorlati biztosítását.

Több napos értekezletet ta rto tt a jugosz
láviai püspöki k ar H orvátország fővárosá
ban, Zágrábban. M egvizsgálta a fokozódó 
egyházüldözést és a zombori esetet. Tanul
m ányozta az Állam és Egyház viszonyának 
alakulását. N yilatkozatot dolgozott ki ezek
ről a kérdésekről és kilenc pontban fog
lalta  össze az «aggasztó» jelenségeket. 
N yilatkozata tiltakozás a kom m unista párt- 
szervezetek és a hatóságok tú lkapásai el
len. A főpásztorok tiltakoznak a fokozódó 
egyház- és vallásellenes propaganda ellen. 
Az Egyház és a hívek jogait ebben a k é r
désben egyre szűkebbre fogják. A pártve
zetőség nem vonakodik a vallást, főleg pe
dig a kereszténységet ártalm asnak ny ilvá
nítani a társadalom ra vonatkozólag. Ezen 
kívül a hatóságok semmibe veszik a k a to 
likus hívek és papok jogos követeléseit. 
M egakadályozzák a hitükhöz ragaszkodó 
pedagógusok iskolai alkalm azását. Ügy 
tesznek, m intha az ateizm ust állam vallássá 
akarnák nyilvánítani és nem számolnak 
azzal, hogy a hívek, keresztények millióit 
sértik  meg intézkedéseikkel.

A hatóságok és a pártfunkcionáriusok 
azzal vádolják  a püspököket és a papokat, 
hogy a h íveket állam ellenes politikai tev é 
kenységre lázítják. A  püspöki k a r tiltako
zik az ilyen rágalm ak ellen és követeli, 
hogy hagyjanak  fel vele.

A zombori eset néhány  héttel ezelőtt 
történt. A zombori ipariskolában a helyi 
pártszervezet elbocsátotta Bajics Cecília 
m agyar tanítónőt, m ert nem  akarta  m eg
tagadni katolikus hitét. Az elbocsátás tö r
vényellenes vo lt — írja  a zágrábi AKSA 
katolikus hírügynökség. A Glas Concila 
katolikus kétheti lap pedig azt kérdezi: m i
óta van  joga a helyi pártszervezetnek ah 
hoz, hogy nem  párttagot elbocsásson olyan 
állásból, am ely nem  a párt hatáskörébe 
tartozik. Ki m eri azt állítani, hogy Titó le 
velében elő írta  a hívő keresztény pedagó
gusok elbocsátását. A levél semmit sem 
szól erről — írja  a Glas Concila — és így 
fo lytatja: ki bízta meg a helyi pártszerve
zetet, hogy kikém lelje, m it csinálnak a 
hívő pedagógusok a szabadidejükben? A 
zombori pártszervezet alkotm ány- és tö r
vényellenesen  cselekedett — fo ly tatja  a 
lap — am ikor elbocsátotta a m agyar tan í
tónőt és ezt úgy hajto tta  végre, hogy a ta 
nítónő még kézbe sem kap ta  az elbocsátót, 
am ikor helyébe állíto tták  az utódját.

Hasonló visszaélések az országban több 
helyen is előfordultak az utóbbi hónapok
ban — írják  tiltakozásukban a püspökök. 
Kuharics — a jugoszláviai püspöki kon
ferencia elnöke a Bamberg-i egyházm egyei 
lapnak adott nyilatkozatában ezt a minap 
külön is m egerősítette és aláhúzta, hogy 
Jugoszláviában az állam  erőszakkal rá 
kényszeríti az ateizm ust az iskolákra, ami 
nyilván ellenkezik az em beri jogokkal. A

főpásztorok követelik, hogy a készülő új 
jugoszláv alkotm ányban biztosítsák a v a l
lásszabadság jogát és gondoskodjanak en
nek tiszteletben tartásáró l is.

Jugoszlávia tehát ideológiai téren  vissza
té r a m oszkvai táborba. U gyanolyan erő 
szakos ideológiai m egszorításokkal ta lá l
kozunk itt, m int a szovjet tábor más or
szágaiban. Belgrádot nem  zavarja, hogy 
m egállapodást kötött a V atikánnal és d ip
lomáciai kapcsolatot ta rt a Szentszékkel. A 
jugoszláv kom m unista párt m ost példát ad 
arra, hogyan lehet a V atikánnal felvett te l
jes jogú diplomáciai kapcsolatot az egyház
üldözés szolgálatába állítani. A jugoszlá
viai püspökök ugyanis m ár nem  hallgat
h attak  a híveikre nehezedő nyom ásról. 
Abban sem kételkedhetünk, hogy a Bel- 
grádban székelő pápai nuncius, Cagna é r
sek is szóvátette  a jogtalanságokat. M ást 
nem  tételezhetünk fel, m ert VI. Pál pápa 
Frascatiban szeptem ber elején a nunciusok 
és apostoli delegátusok zárt ülésén k ije 
lentette: a pápai követeknek kötelességük 
az em beri jogok m egsértése ellen tiltakoz
ni. Tehát a belgrádi nuncius is követte a 
Szentatya u tasítását. De erről a világ nem  
tud, m ert a V atikán régi szokásához híven 
nem  nyilatkozik. A zért nem, m ert attól 
tart, hogy nyilatkozatával súlyosbítaná az 
am úgy is nehéz helyzetet. A  kom m unista 
korm ányzatnak viszont e régi diplomáciai 
szokás jó l jön. A  világ elő tt ugyanis úgy  
tűnik, hogy a V atikánnak nincs kifogása a 
jugoszláviai helyzet ellen. Csak a püspöki 
kar elégedetlenkedik.

Ezt a fordulatot annak idején, am ikor a 
V atikán elkezdte a m aga keleti po litikáját 
és elindultak a tárgyalások  Budapesttel és 
Belgráddal, a m egfigyelők előre látták. A 
sajtó  ny íltan  írt róla, hogy a jugoszláv püs
pöki k ar óvta a V atikán keleti po litikájá
nak  napszám osait az e lsietett m egállapodá
soktól. A nnyira tartózkodó volt, hogy a 
havatalos aláírással kapcsolatos aktusokon 
sem ve tt részt, m ert a m egállapodás inkább 
a diplom áciai kapcsolatra vonatkozott, 
m int a jugoszláviai katolikusok jogainak 
bztosítására. A katolikus egyháziak és v i
lágiak Jugoszláviában a tárgyalások  m eg
kezdése előtt hangoztatták, hogy a m eg
békélés tám ogatására szüntesse meg az ál
lam az iskolában a harcos ateizmust. Le
gyen az iskola ideológiailag semleges. Ne 
kényszerítsék  rá  erőszakkal a m arxizm ust 
és az ateizm ust a vallásos, keresztény csa
ládok gyerm ekeire. De kívánságukat a tá r
gyalások során nem vették  kellő figyelem 
be. Jelenleg  nem  m aradhat más választá
suk, m int az, hogy hitük és a szülők jogai
nak védelm ében a V atikán ny ílt tám oga
tása  nélkül tiltakozzanak az em bertelen 
erőszak ellen. A jugoszláv példa lá ttán  a 
m egfigyelők azt kérdezik: vajon  válla lhat
ja-e tovább a V atikán azt a szerepet, am e
lyet a kom m unista korm ányzatok keleti 
politikájának szántak? H allgathat-e akkor 
a nyilvánosság előtt, am ikor a kom m unista 
rendszerek visszaélnek a Szentszékkel kö
tö tt m egállapodásokkal és fokozzák az 
Egyház tevékenységének korlátozását?

FÁBIÁN KÁROLY
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Diákélet Amerikában
( Californiai naplórészlet)

Az a kedélyes, bajtársias diákélet, am ely 
Európa nagym últú egyetem ein még ma is 
élő valóság, az am erikai egyetem eken te l
jesen  ism eretlen. A  heidelbergi, bolognai 
vagy  akár az innsbrucki egyetem  hallgató
inak vidám  diákéveiről semmit sem tudnak 
az am erikai fiatalok. Nem  is tudhatnak, 
hiszen A m erikában az egyetem  is mammut- 
üzemmé vált, harm inc-negyvenezer hallga
tóval és ezer-ezerötszáz vagy még több ta 
nárral, akik legnagyobbrészt nem  is ism e
rik  egym ást. T anár és hallgató között a 
különbség elmosódik: sok az idős, nős, 
családos hallgató és az egészen fiatal ta 
nár. A hallgatók nem  is köszöntik a taná
rokat, még az egyetem  terü letén  sem. Nincs 
közöttük semmi kontaktus. U gyanúgy nincs 
a hallgatók között sem.

M ivel az egyetem i órarend az ifjúságot 
egész napra a campushoz köti, o tt kell é t
kezniük is, m ert az előadások reggel h é t
kor kezdődnek és este tíz utánig  is e lta r
tanak, egym ástól jó messzire fekvő épüle
tekben. Az étkezés tehát fontos járu léka 
az egyetem i életnek.

Külön épületben, óriási étterm ekben fo
gy ászt j á t a lunch-ot a fiatalok, önkiszolgá
ló rendszerrel. Ezeket a minden kényelem 
mel berendezett, ragyogóan tiszta étkező
csarnokokat szinte szentségtörés lenne 
«menzá»-nak nevezni, m ert m indenben k ü 
lönböznek a mi egyetem i m enzáink fogal
m ától. Inkább az európai értelem ben ve tt 
«jó polgáris étterm eknek felelnek meg. Az 
ebéd- és vacsoram enü változatos: kétféle 
leves, három -négyféle finoman elkészített 
hús- és halétel, tetszés szerint választva, 
többféle körítéssel és salátafélékkel, u tána 
tészták  és sütem ények, kom pótok, gyü
mölcsök, különböző alkoholm entes italok 
és feketekávé, utóbbi korlátlanul. A  szeszes 
italok  tiltva vannak. Az árak  ételnem űek 
szerint különbözők, de nagyon m érsé
keltek.

N aponként legalább tizenötezer hallgató 
és jó  néhány  száz tanár, valam int ugyan
annyi irodai és egyéb szem élyzet étkezik 
a  tágas étterm ekben, m elyeket külső ven
dégek is bárm ikor igénybevehetnek. K ávé
zó is van  a campuson, de o tt található  az 
egyetem  háziújságjának a szerkesztősége 
és nyom dája is, m ellette könyv- és papír- 
kereskedés, ahol ruhafélék is kaphatók.

Egész város az egyetem  területe, óriási 
parkolóhelyekkel az autók ezrei számára. 
H étköznaponként átlag  húszezer autó par
kol a campus területén, m ert a hallgatók 
túlnyom ó többsége sa já t autóján  já r  be az 
egyetem re. A  távolságok nagyok, autó 
nélkül nem  lehet élni.

California vegyes lakosságának megfe
lelően vegyes a diákság összetétele is 
Számbelileg term észetesen a fehérbőrűek 
vannak  túlsúlyban, de sok a színes is: kí- 
nai, japán, néger és keverékfajta . A sárgák 
többnyire csak egym ással barátkoznak, a- 
n y  anyel vükön beszélnek egym ással, elkü

lönülnek a fehérektől is, a négerektől is. 
H allgatagok, titokzatosak és szorgalm asak, 
tanulnivágyók. Értékes fajta.

Egészen más a helyzet a négerekkel. A 
tanterem ben teljes az egyenlőség, fehér és 
néger diákok egym ás m ellett ü lnek és el 
is beszélgetnek egym ással, de a tanterm en 
kívül alig van  érintkezés köztük. Az é tte 
rem ben például fehér diák  vagy  diáklány 
a v ilágért se ül le olyan asztalhoz, am ely
nél néger hallgatók ülnek és a néger d iák  
m eg sem próbálja, hogy odaüljön a fehé
rek  asztalához, m ert azok rögtön más asz
talhoz telepednének. U gyanígy a campus 
fáinak lom bjai a la tt sem keverednek a fe
hérek  a négerekkel. A faji elkülönülés 
és négerellenesség szívósan tovább él az 
USA-ban . . .

De az utóbbi években m egfordult a he ly 
zet. M a m ár az öntudatra ébredt négerek 
nem  is keresik  a fehérek társaságát, tün 
tetőén  hangsúlyozzák külsejükben is né
ger-voltukat és nem titko lják  fehér-ellenes- 
ségüket. Számuk az egyetem eken egyre 
nő, hangosak, kihívó viselkedésűek, öntu
datosak. A «Black Power* kiadta a jelszót: 
m agasabb iskolákat végezni és átvenni a 
hatalm at a fehérektől! (Los Angeles 1973- 
ban néger polgárm estert választott.) Erő
szakosságuk olyan nagym értékű, hogy a 
tanárok  nem  is m erik m egbuktatni a néger 
hallgatókat.

Itt k i kell térnem  sa já t tapasztalataim ra. 
Long Beach-i tizenkét éves egyetem i tanári 
m űködésem  ala tt m inden szem eszterben 
több néger hallgatóm  és hallgatónőm  volt. 
N agy rokonszenv é lt bennem  a négerek 
iránt. M űvészettörténeti tá rgyakat adtam  
elő és jó l tudtam , hogy ez idegen világ 
szám ukra. Ezért az írásbeli «test»-ek (kol
lokvium i beszámolók) írása  közben form á
lisan súgtam  nekik  és dolgozatukat elnéző 
jó indulato t messze túlhaladó segítőkész
séggel bíráltam  el, bizony nem  egyszer fe
h ér hallgatóim  rovására  is. M egadtam  az 
«elégséges»-t olyan test-je ikre  is, m elyek
re  a nem -négereknek m inden további nél
kü l vaskos «elégtelen»-t adtam  volna. De 
a tizenkét év  a la tt egyszer sem fordult elő, 
hogy néger hallgatóim  Írásbeli m unkája az 
alig-elégséges színvonalat m eghaladta vol
na. Ez a tény. H ogy ezt a tény t valóban 
a négerek vélt alacsonyabbrendűsége vagy 
pedig a többévszázados rabszolgasors nyo
masztó em léke okozta-e, azt nem  ezek a 
sorok h ivato ttak  eldönteni.

ö ltözködésükben  az am erikai diákok, a- 
k árcsak  európai kollégáik, hanyagok és 
rendetlenek. Nem is m indig tiszták, a lá 
nyok  sem. Ez a metamorfózis a  legutóbbi 
évtized a la tt m ent végbe. O kát itt nem  ku
tathatom , de a valóság az, hogy tíz-tizenöt 
évvel ezelőtt még rendesen, úri módon öl
tözködtek a fiatalok. A zután jö tt fokozato
san az elhanyagoltság, rendetlenség, szán
dékos trehánság, — ők tudják, m iért. És ez 
m ég tovább fokozódik.

H anyagság jellem zi m agatartásukat is. 
A  campus zöld fűvén gátlás nélkül csóko- 
lóznak a szerelm es párok, jó  naturaliszti- 
kusan. H a elhaladtam  m ellettük, fesztele
nül rám köszöntek az ismerős diákok s az
zal ú jra  nekiestek  egym ásnak. Rendszerint 
a  leány  az agresszívebb f é l . . .  Közben a- 
zért jószívűek, segítőkészek. Am ikor egy
szer egyik  órám on kihirdettem , hogy a 
szegény m agyarországi családoknak hasz
ná lt ruhákra van  szükségük, a következő 
napokban a szó szoros értelm ében mázsa- 
szám ra hozták a legkülönbözőbb ruhane
m űket, köztük sok ú ja t is. N yolc nagy cso
m agot küldtem  akkor M agyarországba, és 
jócskán m aradt még a közeli indián rezer- 
vációban tengődő indiánoknak is.

D iákegyesületekben bővelkednek az a- 
m erikai egyetem ek. Fiúk és lányok külön 
élik  egyesületi életüket, összeszokott, zárt 
körben, m agasabb szellemi igények nélkül. 
A hum anista nevelés teljes h iánya okozza, 
hogy képtelenek például egy ünnepi m ű
soros délu tán t vagy  estét rendezni. Az iro- 
dolom általában nem  érdekli őket, még 
kevésbé a költészet. C sekély a száma a 
kom oly zene m űvelőinek és kedvelőinek 
is. D iák-rendezvényeik ezért ü resek és ta r
talm atlanok. Technikailag m indent tökéle
tesen  m egoldanak, de annál többet nem  
tudnak nyújtani, m ert szellemi k incstáruk 
üres.

Az a bizonyos «általános műveltség*, a- 
m elyet az egyetem i ifjúság szerte Európá
ban  m indenütt a középiskolából m agával 
hoz, nincs meg az am erikai ifjúságban. 
Nem olyan sokoldalúak és «társaságbeli- 
ek» a diákok, m int európai társaik, á ltalá
ban elég szögletesek és darabosak, de azon 
az erősen leszűkített szakterületen, m elyet 
életpályául választottak, alaposabbak és 
teljesebbek az ism ereteik, m int az á tlag
európaiaké. V onatkozik ez nem csak az if
júságra, hanem  az egyetem i tanárokra  is. 
Egyik kolléganőm  hosszabb külföldi ú tjá 
ról néhány  képeslapot küldött nekem, te l
ve  helyesírási hibákkal. Am ikor v isszaté
rése u tán  ezt tréfásan m egem lítettem  neki, 
szinte rendreutasítóan felvilágosított, hogy 
a helyesírás neki nem  szakm ája, ő úgy ír, 
ahogyan akar, m ert neki nem  a helyesí
rást, hanem  a  színpadtervező m űvészetet 
kell jó l tudnia, lévén  az a szakm ája. A zt 
pedig valóban jó l tudta, helyesírás nélkül 
i s . . .  Én pedig arra  gondoltam, hogy a mi 
európai «általános m űveltségünk* bizony 
súlyos szellemi ballasztot is jelent, m elyet 
holtunk napjáig  hordanunk kell. Ez pedig 
nem  előnyünk, hanem  hátrányunk az am e
rikaiakkal szemben.

M indent összevéve: A m erikában a d iák
ság élete általában könnyebb, gondtala
nabb, m int Európában. Többet várnak  és 
többet kapnak  a fiatalok az élettől, m int 
európai társaik. M ivel sokféle a kereseti 
lehetőség m agasabb végzettség nélkül is, 
az egyetem eken nagy a lemorzsolódás. M i
re  az első évre beiratkozottak  e lju tnak  
a diplomáig, eredeti szám uk egytizedére 
csökken. De ez az egytizedrész is elég ah 
hoz, hogy előre vigye Am erikát.

DR. BÍRÓ BÉLA
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Halottak estéjén

H alottak estéjén  az egész világon fények 
gyúlnak ki a tem etőkben, gyertyák  sugara 
töri át a ködfátylat, m ert elhunyt szerette
inkre  em lékezünk, akik  ugyan mindig itt 
vannak  közöttünk, de e napon különösen 
je len  valók. Szent Jerom ossal mi is hálát 
adunk, hogy m ieink m aradtak, m ert Isten
ben élnek és ha vissza is té rtek  az Úrhoz, 
állandóan köztünk vannak.

H itünk azt tan ítja , hogy mi, a küzdő egy
ház tagjai, im áinkkal, áldozatainkkal, jó 
cselekedeteinkkel segíthetünk a szenvedő 
egyház tagjain  a tisztítóhelyen és azok, a- 
k ik  a tisztítótűzből m egszabadulva m ár el
ju to ttak  az örök világosság hónába: a dia
dalm as egyház tagjai, a szentek és üdvö- 
zültek közbenjárnak értünk  és a szenvedő 
lelkekért. Ha ezt átéljük, a m ásvilág külö
nösen közel kerü l hozzánk, mindazok, akik  
közel állnak hozzánk és akiknek szeretetét 
a halál nem v e tte  el tőlünk. Csak ha van
nak  és élnek még, ésszerű az em lékezet és 
kegyelet irántuk. Ezért a tem etőbe elzarán
dokoló ember, m égha gyenge is a hite, v a 
lam iképpen tanúságot tesz az örökkévaló
ságba v e te tt rem ényéről.

«Ne szom orkodjatok, mint a többiek, a- 
k iknek nincs rem énységük» — írja  Szent 
Pál a tesszaloniaiakhoz. És éppen ebben 
áll a hívő em ber m érhetetlen fölénye a h i
tetlenekkel és a halállal szemben, m ert mi, 
az Apostol szerint, «a jövendőt keressük*. 
Ezért van értelm e létünknek, am ely a ha
lállal nem  zárul le, hanem  beteljesül és h i
tünk biztonságba helyez m inket az ember 
halálon túli létbizonytalanságával szemben. 
Ez azonban nem jám bor képzelgés, naiv 
mese, üres vigasztalás, vagy  kegyes mí
tosz, hanem  a hit igazsága, hiszen maga 
Jézus m ondotta: «Én vagyok a föltám adás

V an egy dal, am ely Louis A rm strong elő
adásában vá lt egykor ism ertté és híressé 
a zenekedvelők világában. Egy dal, m ely
ben a szerző, de a dal kedvelői is, el akar
ják  mondani, hogy örülnek az életnek, az 
é le t egyszerű, m indennapos dolgainak, ha 
fehér felhők úsznak a kék  m agasságban, 
ha eső u tán  szivárvány tűnik  fel az égen, 
az em beri m osolynak az arcokon, ism erő
sök vidám  köszöntésének és így tovább, — 
és m inden vers után  v isszatér a  refrén: 
« M ily csodálatosan szép is a világ! » Az 
egész dal duzzad az optimizmustól, mely 
elfogadtatja az éle te t úgy, ahogy van.

A zt hiszem, m indenki tapasztalta  már, 
hogy vannak órák, sőt sokszor egész n a 
pok, am ikor boldogok, m egelégedettek v a 
gyunk anélkül, hogy erre különösebb o- 
kunk lenne. De azt is tudjuk, hogy ezek a 
jó  hangulatok általában nem tartanak  so
káig, hogy a világ szám unkra csak ideig- 
óráig van  rendben, és hogy az é le t sötét, 
nehéz napjai sokkal több gondot hoznak, 
m int öröm et a fényes és gondnélküli órák.

Sok jám bor, m agát hívő kereszténynek 
valló lélek úgy gondolja, hogy ezek a sö
té t és nehéz idők egyenesen szükségesek,

és az élet, aki bennem  hisz, m égha m eghal 
is, örökké él.» És Ö ezt az ígéretét a halá
lával és föltám adásával pecsételte  meg, 
ami hitünk legszilárdabb biztosítéka.

A tisztítóhely hite  ősrégi az Egyházban, 
a k inyilatkoztatás is m egerősíti. Az őske
resztények hitték, hogy az elhunytak nagy 
részére tisztulás vár, hogy m akulátlan lé
lekkel jelenhessenek meg Isten  színe előtt, 
ezért aggódtak és im ádkoztak értük. A* 
lexandriai Kelemen szerint a bűnbánatra és 
tisztulásra annyira szükségünk van, hogy 
vagy  itt a földön, vagy  a m ásvilágon á t 
kell esnünk ra jta . Szt. Ciprián említi, hogy 
vannak, akik  egyszerre tisztulnak meg a 
vértanúságban, m ások hosszan és lassan 
szabadulnak meg hibáiktól és tökéletlensé
geiktől. Ez a h it nem sötét és passzív pesz- 
szimizmus, hanem  bízó, rugalm as m aga
tartás.

A szeretet által segítjük egym ást a meg
dicsőülés felé. «Föl, föl a legm agasabb ég
be, de mindig kezet fogva, mindig szeretet- 
ben, más lelkekkel összefogódzva, ahogy 
azt Fra Angelico megfestette)) — írja  Pro- 
hászka püspök «A túlvilág tornácában* 
című elm élkedésében.

M ily csodálatos lény is az ember, ő az 
egyetlen Isten nagy világában, aki a halál 
tudatában él és elb írja  ezt, b izonyára azért, 
m ert erősebb nála. Ezt h irdeti nekünk Ha
lo ttak  Estéjének gyertyafénye, am ely hi
tünket és az elhunytak sírjára  helyezett 
koszorú, am ely szeretetünket jelképezi. Azt 
a szeretetet, am ely soha el nem múlik, ha
nem hídként átível az örökkévalóságba, 
összeköt szeretteinkkel, akiktől nem vá
lunk el örökre, hanem találkozni fogunk 
velük Isten végtelen  szeretetében.

m ert különben elbizná m agát az ember, de 
azért is, m ert a földi éle t bajokkal terhes 
hátteréből így annál elevenebben és v i
gasztalóbban tűnik elő az örök élet fénye 
és ígérete. A jó lé t és evilági boldogság az 
ilyenek szám ára majdnem, hogy gyanús, 
sőt bűnös valami. Term észetesen lehet a 
jó lé t és evilági boldogság bűnös, ha a több
re h ivato tt em ber megelégszik ezzel, ha ez 
m ár elég ok neki, hogy szakítson Terem tő
jével, elfeledje h ivatását itt a földön és 
belevesse m agát egy prim itív boldogság
hajszába és az ösztgneinek kielégítése o- 
kozta m ám orban lássa és ta lá lja  meg egyet
len életcélját. Az alkohol és kábítószer 
szerencsétlen áldozatai a legjobb és leg
kézenfekvőbb bizonyíték, de lehetne még 
más példákat is felsorolni.

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy 
csak a baj, betegség és halál veti fel a 
kérdést az élet értelme, a honnan és hová 
után! Az egészen primitív, a m aterializm us
ban m egrekedt em bernek talán  szüksége 
van erélyesebb fejbe-kólintásra, sokkszerű 
kijózanításra, hogy rádöbbenjen igazi hi
vatására  a földön és végső céljára. A fi
nomabb lelkekkel azonban a napfényes

órák se jte tik  m eg a földi éle t tökéletlen
ségét. «Elértem, am it em ber érhet el: Bol
dogsággal csordultig e kebel!* — írja  Pe
tőfi. De álm ainak beteljesedésekor, boldog
sága tetőpontján, éppen ekkor, érinti őt 
meg a m inden földi öröm férge, a m úlan
dóság lehelete és az ebből m egszületett új 
költem ény m ár lelkének m élabús húrjain  
kapott életet:

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldéi a nyárfa az ablak előtt,
De látod am ottan a téli világot?
M ár hó takará  el a bérei tetőt.
Még ifjú szívem ben a lángsugarú nyár
S még benne v irít az egész kikelet,
De íme sötét hajam  őszbe vegyül már,
A tél dere m ár m egüté fejemet.

( Szeptem ber v é g é n )

«Elhull a virág, eliram lik az é l e t . . . »  A 
világon minden múlandó, m arad-e meg be
lőle egyáltalán  valami?

«Ama híres Salamonnak 
hétszáz ágyas ny ílt kertjében, 
s ötszáz hites felesége . . .
M ókáinak nem  volt vége.
— S ifjúsága hogy kiége, 
írá  örök-bölcsen, szépen:
Hiúságok h iú s á g a .. .*  (Mécs: ‘öregek)

A  m úlandóság kijózanít, sokszor egészen 
a kiábrándulásig. De elég ok-e ez arra, 
hogy elveszítsük életkedvünket? Egyetlen 
filozófia sem képes itt helyes és szívet-lel- 
k e t kielégítő  választ adni, kivéve a keresz
ténységet, m elyről pedig azt ta rtják  sokan, 
hogy ellensége az életnek. A  m úlandóság 
gondolata ürm öt csepegtet m inden örö
m ünkbe és ezen nem segít sem a feledés, 
sem a nekibúsulás. Egyedül csak Jézus 
Krisztus hite tud ja  az em bert felemelni és 
m egnyugtatni, am ikor az igazán boldog 
órákban m egsejtet velünk egy még-na- 
gyobb boldogságot, amiben az em ber véges 
földi léte m iatt itt még nem  részesülhet.

Van az am erikai négereknek egy dala, 
am ely kedves hasonlatban m ondja el ezt 
és az em berben rejlő, de csak nagyritkán 
felszínre törő örök nosztalgiát:

«Mily szép is az élet —
napsütésben a nagy folyó mellett! 

de szeretném  tudni olyan nagyon, 
mily lesz ez m ajd 

odaát a túlsó partokon?*

A novem ber hangulata, hulló, elsárgult 
levelek, sírokon hervadó őszi v irágok s az 
emlékezés porladó em berekre, akiket sze
rettünk, mindez nem  ronthatja  el egy hívő 
em ber életkedvét, hiszen Krisztus hite azt 
tanítja, hogy «az élet csak m egváltozik a 
halál után, de meg nem  szűnik*. Ezt tan ítja  
a kereszténység, m árpedig ő tudja, hiszen 
ismeri a «túlsó partot*, onnan való. És így 
az öröm, a béke és biztonság tüzét g yú j
togatja  az em berek szívében, — meg a k í
váncsiságot, egy m érhetetlen  nagy k íván
csiságot: ha ilyen szép az élet, m inden baj, 
földi kín és m úlandóság ellenére is, m eny
nyivel szebb lesz majd, — odaát a túlsó 
parton . . .  ?

MEGYESI ANDRÁS

A túlsó part öröme
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Szent István millenniumi ünnepségek Amerikában
Előző szám unkban foglalkoztunk röviden a kanadai Szent István  millennium i ün

nepségekkel, am elyeken résztvett M indszenty József bíboros-prím ás. Sajnos, akkor 
csak a bíboros érkezéséről és legelső m egnyilatkozásairól tudtunk h írt adni, de meg
ígértük, hogy a je len  szám ban bővebben ism ertetjük  a nagyszabású jubileum i ünnep
ségeket és a bíboros-prím ás «diadalutját». Ez a jelző az am erikai m agyarok körében 
született, de ugyanígy beszéltek ró la a kanadai lapok és az Egyesült Államok ú jság
író i is.

N ekünk is volt alkalm unk m egkérdezni M indszenty bíborost kanadai lá togatásá
ról és a new brunsw icki tem plom szentelési ünnepségekről. N agyon meg volt eléged
ve m indenütt a  rendezőkkel és m eghatotta a m agyar hívek, kato likusok és pro testán
sok ragaszkodása és nagy öröm et je len te tt számára, hogy jól vezetett egyházközsé
gekben a m agyarok buzgó vallási é le te t élnek. A m enekült m agyarság így őrzi meg 
a nem zeti vonásokat és m indenekelőtt anyanyelvét. M indszenty bíboros a lelkek 
szolgálata m ellett az egyházközségek fontos feladatának tekinti az anyanyelv  őrzé
sét és a nem zeti érzés elm élyítését és ápolását.

Az alábbiakban beszám olunk röviden a bíboros látogatásairól.

MONTREAL
Azt m ár ism ertettük, hogy M ontreal volt 

a prím ás ú tján  az első állomás és az első 
program  egy «élve» közvetített rádióadás. 
A bemondó, Mr. Paquett adásának központ
jába M indszenty bíboros in te rjú já t állította.

Ő em inenciájának néhány válaszát Ispán
ki Béla az alábbiakban foglalta össze:

V alótlanság, hogy «reakciós», haladás
ellenes voltam . A haladásnak egész életem 
ben b ará tja  voltam . A lelkiism eretes, ko
moly haladásnak. De a pusztító, romboló 
igyekezetnek, m ely vakon követett va la
m ely párt-dogm át és nem  volt tek in tette l az 
igazságra, jogra, em beriességre, ellenállot
tam. Így volt Kun Béla idején, így volt H it
ler idején  és így  volt a  szomorú Sztálin-Rá- 
kosi korszakban is. A h itleri korszakról a 
világ közvélem énye, a Sztálin-korszakról 
m aga a Kommunista Párt m ondta ki íté le
tét, így ezt a kérdést nem szükséges bőveb
ben megválaszolnom.

Egy pontot azonban meg kell említenem. 
Nem igaz, hogy m iattam  üldözték a m agyar 
katolikus Egyházat. Az igazi egyházüldözés 
M agyarországon akkor kezdődött, m ikor 
m ár nem  volt M indszenty-kérdés, m ert én 
m ár a börtönben voltam . Egyébként ellen
állásom  okairól m ajd Em lékirataim ban bő
vebb m agyarázatot adok.

A  chilei esem ényekkel kapcsolatban kér
deznek. Számomra nem közömbös egyetlen
egy nép sorsa sem. Igen szomorú, ha egy 
nép belső viszályok következtében szen
ved. De az arányérzékünket ne veszítsük 
el. K özépeurópában 120 millió nép kerü lt 
egy ázsiai nép elnyomó uralm a alá. Ez a 
kérdés legalább oly fontos, m int egyetlen 
nép tragédiája.

Az in terjúvoló ekkor felvetette Őem inen
ciájának em lékirataival kapcsolatban, hogy 
M agyarország róm ai követe nyilatkozatot 
tett: A Bíboros-prímás em lékiratainak k ia
dása ellenkezik a V atikán és M agyarország 
közötti m egállapodással.

Lázasan dolgozunk az em lékiratokon és 
annak fordításain — felelte a Prímás. A rra 
törekszem , hogy az igazságot írjam  meg, a 
teljes igazságot és semmi mást, m int az 
igazságot. Az igazságtól senkinek sem sza
bad félnie. Aki nem te tt rosszat, annak nem 
lehet rossz a lelkiism erete. N éha a kommu
nisták  elfelejtik, hogy m ár nem  vagyok az 
ő rabjuk. Egyébként is az Egyesült Nemze

tek  is alapokm ányába ik ta tta  m inden em
bernek azt a jogát, hogy m egvédje sa já t
m agát bűnös (criminal) tám adástól. M iért 
akarják  ezt a jogot csak egy bíborostól 
m egtagadni.

H uszonhat éve jártam  itt u to ljára, ö n ö k  
faggatnak, vajon  sok változást, fejlődést 
látok-e itt. V ajon van-e kapcsolatom  a ka
nadai esem ényekkel és vezetőkkel. Egysze
rűsítsük le  a kérdést. A szememet nyitva 
tartom , ú jságot olvasok és sok vezetővel 
találkozom . Vélem ényem  ez: Tudom, hogy 
m agyar honfitársaim , akik  Kanadába jöttek, 
jó helyen vannak. Ez nagyon fontos szá
momra.

Az in te rjú  nagy közönség előtt zajlott le, 
m inden próba nélkül. A közönséget is meg
lepte az idős főpap szellemi frissesége. Fel
állva éljenezték a válaszokért.

Az utolsó kérdés így hangzott:
Mit szól Eminenciád a vallási élet vissza

eséséhez K anadában és az Egyesült Á lla
mokban?

Ezek a jelenségek szom orúsággal töltik 
el szívemet, bár nem csak N yugaton észlel
hetők, hanem  Keleten is. V isszaesés van  a 
tem plom -látogatásban, papi hivatásokban, 
a családok vallási életében stb. Nem sza
bad azonban általánosításba esnünk, m ert 
egyes helyeken éppen ellenkezőleg igen 
vigasztaló jelenségek is vannak. Inkább az 
okokra szeretnék rám utatni. Két háború és 
ké t rosszul sikerült békekötés u tán  v a 
gyunk. H anyatlo tt sokban az iskolai neve
lés erkölcsi nívója, annak ellenére, hogy 
a tudom ányos színvonal nagyban em elke
dett. A házasságok bom lásával az ifjúság 
nevelésének legfőbb alapja, a család ju to tt 
válságba. Itt van a bajok gyökere s itt van 
az Egyház és az Állam legsürgősebb fela
data. A franciák is egykor a «Bölcsők csa
tájával* m entették meg az országot a pusz
tulástól. A család m egm entése, ebben hi
szek, most is csodát m űvelhet.

Délután 3 órakor a m ontreali G yöngyös
bokréta tánccsoport rendezett m űvészi be
m utatót. Este 6 órakor m egkondultak a ha
rangok az emigráció ta lán  legszebb tem p
lom ának tornyában, m ely 1957-ben készült 
el a M agyarok N agyasszonyának tisztele
tére. A bíboros-prím ás az egybegyűlt m a

gyar papsággal ünnepélyes koncelebrációs 
m isét m ondott. «Egy tű t sem lehetne lee j
teni* , m ondhatnánk, úgy m egtöltötték a  
tem plom ot a m ontreali m agyarok. A pad
sorok szélén festői csoportok: a m agyar 
M áltai lovagok, a Szent László lovagrend, 
a  Colúmbus-lovagok, a m agyar cserkészek, 
a m agyar G yöngyösbokréta tánccsoport és 
sok m agyar férfi és nő díszm agyarban. Be
szédében a bíboros Szent Istvánnak, az o r
szágalapító k irálynak  em lékét idézte s azt 
a nagy  tanítást, m elyet nekünk há trah a
gyott. A m agyar templom, a m agyar iskola 
és a m agyar család azok az oszlopok, m e
lyekre a nagy k irá ly  a jövőnket építette  s 
am elyek bennünket ezer éven át fenntar
to ttak . A  közönség lélegzetvisszafojtva 
hallgatta  az Igét. Csak a fehér zsebkendők 
áru lták  el, az elmorzsol könnyek: mit é r
zett m ost a rengeteg egyesülettel, nézettel 
szétdarabolt m agyarság, m ikor végre ism ét 
egy lehete tt a szabad és boldog M agyar- 
ország nagy  víziójában.

Szentmise u tán  a bíboros-prím ás 23 ma
gyart bérm ált meg, m ajd m egkoszorúzta a 
templom udvarán  lévő Hősi Emlékművet és 
m egszentelte az Országzászlót. Fáklyák lo
bogtak, m ikor felharsant a m ontreali ma
gyarság könnyes, egetostrom ló könyörgé
seként «Isten, áldd meg a magyart!*

Szeptem ber 20-án, csütörtökön, több m int 
ké t órán át vonultak  a bíboros elé a m ont
rea li m agyar egyházközségek és szerveze
tek  vezetői. M indegyikükhöz volt egy ked
ves szava, kérdése, biztatása.

Este 8.15-kor a  bíboros-prím ás a Szent 
József O ratórium  bazilikájában m isézett, 
ahová a Colum bus-lovagok sorai közt ál- 
dástosztva vonult be. Paul Gregoir m ontre
ali érsek  lépett először a mikrofonhoz, és 
francia nyelven üdvözölte «kedves testvé
rét, a hit és em beriesség érdem es tanúját, 
M indszenty József bíborost*. A m agyar bí
boros pedig felelevenítette  szentbeszédében 
az 1947-es o ttaw ai M ária-kongresszust.

TORONTO
A  repülőgépből lá tjuk  — írta  Ispánki

— Torontó városát. Itt van  az egyik leg
nagyobb m agyar település, a m agyar je 
zsuita a tyák  által m intaszerűen vezetett 
plébániával. O ntario tartom ány hetvenezer- 
ny i m agyarjának legtöbbje Toronto kö r
nyékén  él.

M indszenty bíborost Philip J. Pocock 
torontói érsek  és a M illenniumi Bizottság 
tag jai üdvözölték.

A  program  koradélután  sajtófogadással 
kezdődött. Je len  voltak  azon a kanadai rá 
dió (C. B. C.), televízió képviselői, a Toron
to Star, Toronto Sun, Globe and Mail, a 
K anadai M agyarság és a nem zetiségi lapok 
tudósítói. «Hálás vagyok azért, hogy egy 
távoli országban, m ely honfitársaim  nagy 
szám át szeretettel befogadta, szólhatok a 
világhoz. Szeretném, ha a m agyar kérdés 
Középeurópa nagy kérdéskom plexum ában 
a világ szeme előtt lenne, éspedig teljes 
valóságában* — kezdte el a bíboros-prí
más. «M agyarország Közép-Európához ta r
tozik és nem Kelet-Európához. M a a diplo
m aták szívesen K elet-Európát em legetnek.
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Csoda a Székesegyhazban
ARCKÉPVÁZLAT A BÍBOROSRÓL

Sohasem, láttam  M indszenty bíborost.
1947 m árciusában, am ikor szülővárosom  a 
Győri Boldogasszony kegyképének  250-ik 
évfordulóját ünnepelte, a hercegprím ás be
szédét tízezren hallgatták . A kkor én még 
orosz hadifogságban voltam . Am ikor haza
jöttem , ham arosan őt ve te tték  börtönbe. 
K ét évvel ezelőtt, am ikor a bíboros Rómá
ba  érkezett, én m ár elhagytam  Rómát s egy 
torontói kórházban feküdtem  betegen. Ért
hető  várakozással és izgalommal készül
tem  tehát a szombat délutáni szentmisére, 
am elyet együtt m utathatok be a m agyar 
egyház prím ásával. A  székesegyház kör
nyékére  lezúduló hatalm as záporeső m int
ha csak még jobban fölhívta volna a fi
gyelm et a rendkívüli esem ényre. M agya
rok százai siettek  a szomszédos u tcák  felől 
a 125 évvel ezelőtt épült m onum entális 
templom felé, néhány  percre, m int jóm a
gam is, behúzódtak az égi csatornák áldása 
elől a kapum élyedésekbe. Am ikor szüne
te lt az eső, átázva bár, «de tö rve nem», 
fo lytattam  utam at. A  dóm körül a nagy 
töm eg ellenére is az a nagy feszült csönd 
uralkodott, amit valam ikor a harci zóná
ban éreztem  döntő esem ények előtt. A  sek
restyében  kanadai és am erikai paptársaim 
m al együtt m agam ra öltöttem  a szent ru 
hákat. V ártunk.

M egvallom  őszintén, m int m ár annyiszor 
az életben, m ost is fölvettem  Janus-arco- 
mat. Két arc, ké t szem ély m erült el az é l
m ényekben: a pap és az író. A pap fölol
vad t a szent misztériumban, az író éberen 
figyelt. Ez a hevenyészett vázlat is az író 
jóvoltából született.

Ez nagy hiba. A diplom atáknak sincs joguk 
tévedni. Amíg az aránylag kis Közép-Ame- 
rik á t mindig helyesen Közép-Am erikának 
m ondjuk, addig a  120 milliós Közép-Euró- 
pának is joga van Közép-Európának m arad
ni. M agyarország védte  Európát a keleti 
betörések  ellen. A m agyar népet mindig 
Kelet felől fenyegette a veszedelem , a po
gány barbárság. És a m agyarság mindig 
helytállt. Sok v ér és áldozat árán. Megfo
gyatkozva, lemorzsolódva.))

A sajtótalálkozó itt is nagy hatást te tt a 
tudósítókra.

Déluán 5 órakor W . Ross M acdonald, 
O ntario tartom ány korm ányzója fényes fo
gadást adott M indszenty bíboros tisztele
tére. Az ontarioi Parlam ent épületében 
m egjelentek a szövetségi korm ány, az on
tario i korm ány, Toronto város és minden 
szám ottevő intézm ény képviselői. A  ven
dégek bem utatása u tán  Ő em inenciája be
írta  nevét a Parlam ent A ranykönyvébe. 
Grosman ontarioi m iniszter, W . G. Davis 
m iniszterelnök képviseletében gyönyörű 
színes album ot nyú jto tt át a Bíborosnak 
«látogatásának em lékéül és annak a nagy 
m egbecsülésnek jeléül, m ellyel őrá Onta- 
ro  népe a szabadság és em beriség álhatatos 
védelm e m iatt tekin ts.

A m agyar prím ást Sharp külügym inisz
ter üdvözölte s többek közt ezeket mon-

M int m ondottam, a hófehér alba és a 
róm ai stílusú m iseruha m ár eltakarta  ra j
tunk a hétköznapok szürkeségét s lényün
ke t az Egyház kétezeréves litu rg iájába e- 
m elte, am ikor belépett közénk a m agyar 
egyház feje s a bíborosi testü le t m inden 
bizonnyal legtöbbet szenvedett s érdem ek
ben leggazdagabb tagja, egyszerűen és 
szinte észrevétlenül, patriarchalis közvet
lenséggel, m int az atya fiai közé. A  bíbor 
ta lán  rávetíte tte  sápadt arcára  a v értan ú 
ság glóriáját, s a p illanat ezredrésze alatt 
hasító villám fény gyanánt deríte tte  föl a- 
gyam ban az évtizedek ó ta  m agam ban hor
dozott re jté ly t: m iért tek in t erre a tö ré 
keny  testű  aggastyánra az egész keresz
tény  világ, m int az igazság és a szabadság 
retten thete tlen  harcosára.

Elindult a m enet hagyom ányos s nekünk 
oly kedves egyenruhában viruló m agyar 
cserkészfiúk és cserkészlányok sorfala kö
zött, a Kolumbus-lovagok villanó kard ja  
alatt, bevonult a dómba, ahol csaknem  h á 
rom ezer m agyar v árta  a történelm i p illa
natot. Am ikor belépett a Prímás, egetverő 
tapsorkán reszketette  meg a falakat. Ilyet 
még nem hallo tt Szt. M ihály temploma, a 
torontói érsek  székesegyháza. M intha csak 
Rómában lettem  volna, a San Pietróban, 
am ikor a  pápát behozzák M ichelangelo 
kupolája alá.

A ztán m ár nem csak a tapsra  verődő te 
nyerek  zenéje, hanem  a torkok, hangszá
lak, szívek és lelkek szimfóniája a m agyar 
szavak páratlan  dallam ú hangszerein! A- 
m ikor valóban «ezrek ajkán» fölzúgott az 
ének: Isten, hazánkért térdelünk elődbe . .  .

dotta: «ÉIetemben volt alkalm am  sok nagy 
em bert megismerni, — de elmondhatom: 
szilárd meggyőződésem, hogy most ebben 
a  percben, — am ikor M indszenty Józsefet, 
M agyarország hercegprím ását üdvözlöm a 
kanadai korm ány nevében, — korunk leg
nagyobb em berét köszöntőm! M indszenty, 
m int ember, m int az Igazság Hőse és V ér
tanúja, kétségtelenül a ma élő legnagyobb 
Igaz ember.»

A torontói érsek  köszöntőjében pedig 
ezek a m ondatok is szerepeltek: «Eddig 
úgy  ism ertük M indszenty hercegprím ást, 
m int a sziklaszilárd elvek em berét, a ke
reszténység és M agyarország hősét, v é rta 
núját. Az is! — De most alkalm unk volt 
m egism erni M indszenty nagy lelkének egy 
m ásik oldalát: a megbocsátó, a szelíd, a 
türelm es, a jóságos em bert, akiben Krisz
tus lelke él. Eddig M indszentyben az Igaz
ság törhetetlen  bajnokát tiszteltük, de most, 
hogy m egism ertük — elm ondhatjuk: M ind
szenty József hercegprím ás, mi nagyon sze
retünk  is Téged!»

A székesegyházi szentm isét Tűz Tamás 
m űvészi leírásban állítja  szemünk elé.

A bíboros-prím ás történelm i jelentőségű 
am erikai ú tjáró l — Mgr. Dr. Ispánki össze
foglalásai alap ján  még további részleteket 
is hozunk.

torkom at fo jtogatta  a m egrendülés. Iyet 
nem csak a vén  falak, de magam se hallo t
tam  életem ben. Ez valóban a ((Magyarok 
szimfóniája)) volt.

Eközben Janus-tekintetem  egyik fele a 
Bíboros arcára  szegeződött. Ez az arc, mi
közben a Prím ás ott ü lt a bársonyszéken, 
szemben három ezer m agyarjával, hallgat
v a  az éneket, a szentlecke és az evangéli
um fölolvasását, m intha csak a korai k e 
resztény m ozaikokból derengett volna elő. 
Á hítatos m ozdulatlanságban, a szem ek d rá
gakő-ragyogásával, alig árulva el, m ilyen 
m ély gondolatok és szenvedélyek kavarog
nak  m ögöttük az évszázad legkristá lyo
sabb és legelőrelátóbb agyában. Egy vers
sor ju to tt eszembe W alt W hitm an epigram- 
m ájából: Szépek a fiatalok, de az öregek 
még szebbek!

S egyszercsak ezek a kezek m egeleve
nedtek, m int Ádám keze a Sixtina freskó
ján  a Terem tés pillanatában. Baljával meg
ragadta  az aranyos pásztorbotot, jobbja 
m agasba lendült. M utatóujja sö tétséget 
oszlatott el, v ilágosságot gyújtott, irányt 
m utatott. M ozaik-nyugalm ú szeme föl-föl- 
villám lott, hol a szent haragtól, hol a sze
retettől, m int a próféták és szibillák szeme 
a m ichelangelói látom ásban. S ekkor o lyas
valam inek lehettünk tanúi, am it el nem fe
lejthetünk, amíg élünk. A nyolcvankétéves 
főpásztor hangja úgy szárnyalt a hatalm as 
tem plom ban ezrek feje fölött, olyan fiata
losan és ércesen, olyan tisztán és dallam o
san, a m agyar nyelv  minden szépségét 
m egragyogtatóan, m int valaha régen a za
laegerszegi plébániatem plom ban, a vesz
prém i székesegyházban, az esztergom i ba
zilikában, m int országjárása idején a m a
gyar kegyhelyeken.

A híres, nagy szónok állt előttünk, a 
Pázmányok, Prohászkák egyenes utódja. S 
ha m ár a ném a bíboros is lenyűgözött ben
nünket ellenállhatatlan, szuggesztív hata l
mával, ez a ( ( b e s z é d e  s a rk a n g y a l» 
m indannyiunkat m agával ragadta a m agas
ba. Külön élm ény volt hallgatni klasszikus 
veretű  latin  köszöntését is, am ely a m ás
nyelvű je lenlévők előtt is fényt v e te tt a 
m agyar kereszténység egyetem es küldeté
sére.

Csoda történt ebben az órában a székes- 
egyházban. M agyar csoda. Az em igrációs 
m agyar egység éle tre  kelt. H olottnak h it
tük sokáig. V arázsszavakkal ébresztgettük, 
m indenki a sajátjával. Azt gondoltuk, csak 
az én eszmém, az én ötletem, az én pártom, 
az én  baráti köröm  tu d ja  m egm enteni a 
m agyar egységet. Szétforgácsolódtunk. 
M ost azok is, akik  — talán  jóhiszem űen — 
külön ú takon jártak , akiknek az ezeréves 
m agyar kereszténység nem  volt elég m a
gyar, m egrendülten lá thatták  Szent István 
eszm éjének örök és legyőzhetetlen erejét.

A Szent M ihály főangyal tiszteletére 
em elt templom is m intha jelképes színtere 
le tt volna a nagy esem énynek. A gonosz 
ellen küzdő angyal kard jának  villanása v e 
te tt fényt M indszenty bíboros alakjára, ki 
egész életében harcolt s harcol ma is a 
gonosz ellen az igazságért. A m agyar igaz
ságért.

TŰZ TAMÁS
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Magyar és svájci közös ünnepség Zürichben
Az 1956-os m agyar forradalom  17. évfor

dulójának, valam int az 1848-as m agyar 
szabadságharc és a m odern svájci állam- 
szövetség m egalakulásának 125. évfordu
ló ja alkalm ából a Svájci M agyar Egyesü
letek  Szövetsége és a zürichi tagegyesüle
tek 1973 október 27-én, szombaton, emlék- 
ünnepélyt rendeztek Zürichben a börze 
nagyterm ében.

Az ünnepségen nagyszám ú m agyar kö
zönség m ellett számos m agyar és svájci, 
valam int ném et közéleti szem élyiség je len t 
meg. O tt vo lt A. Schuler parlam enti kép
viselő, M ossdorf Zürich kanton Regierungs- 
rat-ja, és Dr. Bruhwiler városi főjegyző. 
K épviseltették m agukat az összes svájci 
segélyszervek, m egjelentek a vo lt m agyar 
politikai foglyok képviselői N ém etország
ból és a ném et 1953 Július 17. Mozgalom 
(a berlini felkelés em lékét őrző társadalm i 
szervezet) küldöttei. A franciaországi m a
gyarokat Yves de D aruvar képviselte.

Dr. C zettler A ntal sajnálatta l jelentette, 
hogy Dr. W alter Hofer nem zetgyűlési kép
viselő betegsége m iatt távolm aradt, de az 
ünnepség résztvevőihez in tézett üzeneté
ben h ite t te tt ú jra  az em beri jogok és az 
elnyom ott népek önrendelkezési joga m el
lett. M ajd A. Schuler, a m agyarság nagy 
bará tja  em elkedett szólásra, aki 1956-ban 
és 57-ben is k iállt a m agyar forradalom  és 
a m enekült m agyarság ügye m ellett. M eg
állapította, hogy a m agyar nép ügye ma is 
olyan aktuális, m int volt 17 évvel ezelőtt. 
N agyon helyeselte, hogy a többségében 
m ár svájci állam polgárrá le tt m agyarság 
szivében m agyar m arad és hűségesen k itart 
az 56-os szabadságharc eszméi mellett.

Dr. C zettler m egköszönte A. Schuler biz
ta tó  szavait és felidézett egy svájci mon
dást arról, hogy a bepolgárosodással Svájc 
egy új polgárt nyer, de a m agyarság ezzel 
nem veszít el egy m agyart.

Hollandia az az ország, ahol a m agyar
ság a legteljesebb m értékben él szétszó
ródva. E szétszórtság ellenére az Egyház 
irán t élénk érdeklődés jelei észlelhetők. Az 
egyházközségi képviseletet az ország m in
den jelentős városában 1 -2  (esetleg több) 
szem ély képviseli. Ebben az évben m ár két 
közös gyűlést tarto ttak . Itt élénk, érdeklő
dő eszm ecsere keretében  v ita tták  meg a 
hollandiai m agyar katolikusok jelenlegi 
helyzetét. Csak azok tud ják  te ljesen  fel
mérni, mit je len t ez, akik 100- 150 km-t is 
utaztak, hogy a problém ákat segítsenek 
oldozgatni. Köszönet illeti m indazokat, a- 
kik ezt az áldozatot meghozták.

Egyébként három  nővér, a képviselő te s
tü let tagjai és m ellettük lelkes em berek 
segítenek betegeket, öregeket, egyedülál
lókat látogatni, nehéz helyzeteket átbe
szélni, s ha lehet oldozgatni. M eghívókat 
írnak, értesítéseket másolnak, szertartások 
előkészítésén fáradoznak, hogy am ikor 
szentm ise van, vagy  más egyházi szertar
tás előkészítése, szükséges, hogy arról m i
nél többen értesüljenek, a környéken élők 
így eljöhessenek.

Az ünnepi előadást Zatureczky Gyula, a 
M ünchenben élő ism ert m agyar közíró ta r
to tta . Ism ertette a szabadság eszm éjének 
és m egvalósulásának történelm i fázisait. 
K iemelte a svájci közvetlen dem okrácia 
Európában egyedülálló és hatásában  fel
m érhetetlen jelentőségű rendszerét. Azu
tán  párhuzam ba állíto tta  a nyugati szabad- 
ság-eszm ét a szovjet ideológia népeket el
nyom ó tartalm ával és szomorú eredm énye
ivel. A kiváló előadót a közönség hossza
san ünnepelte.

Ezután levetítésre  kerü lt a Liszt II. rap 
szódiája k íséretével felvett «M agyar Á b
ránd* a w ittikoni balettiskola nagyszerű 
előadásában. M indenkinek nagy örömet 
szerzett, hogy Svájc népe ezzel is tanú je
lé t adta a m agyar ku ltúra  iránti szereteté- 
nek  és m egbecsülésének.

A jelenlévők igen nagy  lelkesedéssel 
fogadták a volt politikai foglyok szövetsé
gének határozati javaslatá t, m elyben fel
szólították a Szovjetuniót, hogy necsak 
az izraeli-arab v itában hozott 1967-es UNO- 
határozat végrehajtásához ragaszkodjék, 
hanem  hajtsa  végre az Egyesült Nemze
teknek az 1956-ban a m agyar és 1968-ban 
a cseh ügyben hozott határozatait is.

(Kívánatos volna, hogy a m agyarság 
m indenütt csatlakozzék ehhez a határozat
hoz és ne csak a m oszkvaiaknak, hanem  
W ashingtonban, Bonnban, Rómában és min
den fővárosban harsogjon az enyhülési po
litika m egszállottainak a fülébe egy lelk i
ism ereteket ébreszgető, határozott szöve
get. Szerk.)

A jólsikerült ünnepséget a Himnusz el- 
éneklésével zárták  be.

Az ünnepi vacsorán M ossdorf Regie- 
rungsrat és Dr. Brüchwiler főjegyző azt 
hangsúlyozták, hogy a m agyarság k íván
sága és követelése jogos és ügye igaz
ságos. (E. L.)

Az eredm ény: igen gyakran várakozá
son felül jönnek a szentm isékre és az u tá 
na általában következő kávézásra, beszél
getésre. Több helyen olyan szerencsés a- 
dottságokkal rendelkezünk, hogy az éne
kek  harm ónium -kísérettel énekelhetők. így 
az még lélekem előbben zeng és száll az ég 
felé.

M egható az, ha egyes helyeken «telt ház» 
van. (Leeuwarden, Alkmaar) Ez nem  jelenti 
ugyan, hogy «telve» a templom, de azt igen, 
hogy az ott lakók szinte 100 % -ban van
nak  jelen.

Az is m egtörténik, hogy egy-egy család 
m eghívja az összes jelen lévőket ebédre is. 
D icséretes szép vonás és az összetartás 
nagyfokú tanújele.

Ebből a rövid beszámolóból egyáltalán  
nem  szabad arra  következtetni, hogy m in
den rendben van. Nem! Igen sok kívánni 
való m arad még. Ám a jó indulatú  érdeklő
dés m egterem theti gyüm ölcsét az em berek 
szívében és a m agyarság körében.

H. GY.

IMÁDKOZÓ MAGYAROK

M egindító lá tvány  volt az osztrák vezek- 
lő im ahadjárat tag jainak  szept. 8. és 9-én 
a bécsi sportcsarnokban m egrendezett ün
nepélye. A ké t napon 30.000-en gyűltek  
össze, hogy im áikkal a m egbántott Istent 
kiengeszteljék. A szombati napon jelen  
volt M indszenty bíboros úr is.

A rról, hogy 1961 ó ta  létezik ugyancsak 
egy M agyar Engesztelő Im aegyesület is, 
beszám oltunk az «Életünk» ez év  m árciusi 
számában.

Közben a  bécsi egyházközség folyó év  
szept. 28-án ta rto tt rendes gyűlésén elha
tározta, hogy a m agyarok imamozgalmát a 
legm esszebbm enően tám ogatja. C satlako
zik M indszenty bíboros urunk régebbi cél
kitűzéseihez. A  kardinális szavai: «Legyünk 
most az im ádság nemzete! H a újból meg
tanulunk imádkozni, lesz honnét erő t és bi
zalm at m eríteni. Én is a milliók im ahadjá
ratában  és édesanyám  m ostantól szoro
sabbra fogott rózsafűzérében bízom. Ne 
veszítsétek  el bizalm atokat! A hit és ima 
ere je  verhetetlen!* Hogy az im ádkozókat 
állandóan buzdítólag együtt tarthassak , le
galább is m inden hó első vasárnapján  kö
zösen akarjuk  elm ondani a rózsafűzért és 
az imamozgalom alábbi im áját.

O któber 7-én el is m ondtuk a Singerstr.- 
ban a szentmise elő tt a rózsafűzér első ti
zedét és az em lített im át a közös im aszán
dékra: a m agyar nép lelki m egújulásáért, 
hogy nem zetünk kiérdem elje a fatimai szt. 
Szűz pártfogását.

O któber 14-én pedig Dr. Radnai Tibor 
a tya  a szentm ise végén kihirdette, hogy 
ezentúl minden vasárnapi istentisztelet e- 
lő tt elim ádkozzuk a rózsafűzért és a moz
galom im áját. N yom atékosan felhívta a 
hívek figyelmét, hogy kapcsolódjanak be 
a mozgalomba, m ert soha nem volt na
gyobb szükség az im ára, mint napjainkban.

A mozgalom célja  a m agyarokat egy 
világot átfogó im aegyesületbe toborozni a  
béke és szabadság érdekében. Csatlakoz
zunk minél többen e nem zetm entő mozga
lomhoz! K övetelm ény naponta legalább 
egy tized rózsafűzér és a következő ima 
elm ondása:

Szenthárom ság egy Isten, A tya, Fiú és 
Szentlélek! Leborulva im ádunk Téged 
és köszönetét mondunk N agyasszo
nyunk a Boldogságos Szűz fatimai 
m egjelenéséért, ahol Szeplőtelen Szí
vének  kim ondhatatlan jóságát ny ila t
koztatta ki a világnak.
Jézus Szentséges Szíve érdem eiért és 
N agyasszonyunk Szeplőtelen Szívének 
közbenjárása által kérünk:
Adj nekünk élő hitet, csüggedést nem 
ism erő rem ényt, áldozatra kész szere- 
tetet! Térítsd meg a bűnösöket; tedd 
Egyházunkat szentté, országunkat füg
getlenné, népünket szabaddá! Add, 
hogy a szociális igazság, a felebaráti 
szeretet és a szem élyi szabadság ura l
ma a la tt hű m agyar néped békességben 
dicsérje szent nevedet. Ámen.

Aki a mozgalomhoz akar csatlakozni, je 
lentkezzék a helybeli m agyar lelkésznél.

P. G.

HOLLANDIAI HÍREK
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En is missziós vagyok. . .
V alahogyan úgy vagyunk, hogy m egcso

dáljuk  a m issziósokat, ta lán  néha még 
irigyeljük  is őket, de nem  állunk egészen 
m elléjük, nem  érzünk eléggé velük, nem 
vagyunk következetesek  irányukban.

Tőlünk m entek el, közülünk v áltak  ki, 
abban a rem ényben, hogy míg ők ott mesz- 
sze országokban éle tük  leg javát ad ják  — 
és néha m ilyen kem ény körülm ények kö 
zött — mi itt hátvédkén t tám aszuk leszünk. 
N em csak annyiban és nem  is elsősorban, 
hogy anyagilag segítjük  őket, többet v á r
nak  el tőlünk, m int fölösleges filléreink kis 
hányadát! Tanúságtételt, törődést, együtt
érzést, hely tállást, gyarapodást a hitben.

Az a hajós, am elyik tudja, hogy családja 
otthon szereti, várja , k ita rt m ellette, köny- 
nyen  v álla lja  a m unkát, küzdelmet. De a- 
m ikor feledést észlel, hűtlenséget tapasz
tal, elkeseredik, felhagy k itartása, végül 
nem  m arad semmije, sokszor még a becsü
lete  sem.

A zt mondanám, elsődleges missziós fela
datunk  az együttérzés, a törődés. Legyünk 
hátvéd, ta rtsunk  szem élyes kapcsolatot és 
akkor nem  lesz nehéz a segítés sem.

G yerm ekkorom ból szárm azik a missziók 
kedvelése. Sokszor kapcsolatba kerültem  
velük  — a füttyöm  által. V olt egy jó  p re 
fektusom , ak i gyakori fütyörészésem et a 
folyosón, udvaron úgy próbálta m érsékel
ni, hogy fizethettem  m inden tilto tt fü ttyért
10 fillért a misszióknak. így  lettem  meg
fontolás nélkül csupa jókedvből gyakori 
missziós adakozó.

Nem lehetne bevezetni iskolán kívül is, 
a családban hasonló missziós hozzájárulást 
kisebb áthágásokért? (késésért, v itáért, 
ren d e tlen ség ért. . . )  Persze ilyenkor m agát 
a  korholást elhagyni, m ert hiszen m ár ott 
v an  a bírság a missziókért.

A  napokban olvastam  egy missziós le 
velét: «A missziók igazi baja» címmel. Töb
bek  között ott lá tja  a ba jt a visszatért misz- 
sziós, hogy tú l európai, tú l római, tú l ide
gen a fehér missziós tevékenysége. V igyáz
ni kell, hogy ne legyen lelki gyarm atosí
tás, amit végez. Szükség van  tehá t benn
szülöttekre, akik  a sa já t népüket sajátos 
m ódon tud ják  m egközelíteni.

Nos, Formózai M agyar M issziósaink ép 
pen  olyan terü le ten  és olyan szellem ben 
dolgoznak — néhai Lischerong püspök úr 
előrelátásából, — ahol a hangsúly  a benn
szülött papság, nővérek, v ilágiak  képzésén 
van. Szép eredm ényeket é rtek  el. 17 év  
a la tt a h ívek  szám a a kezdeti egyről 3000 
fölé em elkedett. A  katek ista  képző iskolá
ban 20 - 30 növendék tanul, hogy segéd
társkén t a missziósok m ellett dolgozzon. 
H ogy összképet kapjunk  a Formóza- (Tai- 
wan) szigetén folyó missziós tevékenység
ről, íme néhány  adat:

A sziget 36.000 négyzetkilom éter, kb., 
m int a Dunántúl, lakossága 15 millió, ebből
3 millió N agy Kínából idem enekült kínai.

A  katolikusok száma 1945-ben csak 9400 
vo lt és 18 pap m űködött; 1955-ben m ár

48.500 a kato likusok száma, 374 pappal; — 
1960-ban pedig 182.453 a katolikus hívő és
45.000 a hitujonc, e llá tásukra van: 648 pap, 
67 szerzetes, 479 szerzetesnő és 645 k a te 
kista.

1971-ben a 300.000-et m eghaladja a h í
v ek  száma. A 831 pap közül m ár 380 kínai 
és az o tt működő 1.123 nővér közül 701 a 
kínai. Ezek a számok csodálatos fejlődés
ről beszélnek, de m ögöttük látnunk  kell a 
nagy  gondot is, m ely a m issziót terheli; is
kola, kórház, plébániák, katek ista  oktatás, 
szeretetm űvek. A missziós állom ások szá
ma: 987, ezek közül Potzu v idékén jóné- 
hán y at a m agyar m issziósok lá tnak  el.

A  mi kis m agyar m issziónk — írja  Koch 
A tya — élen  já r  a bennszülöttek bevonása 
terén : jelenleg  2 kínai jezsuita  ujuncunk 
van, 2 egyházm egyei kispapunk, nem  is 
szóivá a 15 apácáról, akik  ebből a m isszió
ból léptek be a különféle kongregációkba. 
Továbbá nálunk is m indenütt a fejlődés 
vonala az, hogy a kiválóbb hívek fokoza
tosan átvesznek olyan teendőket a papok
tól, amit ők is képesek megtenni. Ebben is 
jó l szerepel a mi missziónk.*

Azonban ennek a haladásnak lelki és a- 
nyagi feltételei is vannak. M indegyikben 
segítségükre lehetünk és nem de szívesen 
is tesszük!

A  kegyelem  m unkájában imával, áldo
zattal úgy, hogy rendszeresen im aszándé
kaink  közé soroljuk a missziókat. Elvise
lünk gondot, betegséget, m egalázást, sér
tést a m issziókért.

Az anyagiak terén  rendszeres, hathatós 
segítségünkkel. M inden öröm teljes vagy  
fájó esem énybe vonjuk  be a missziókat. 
M inél nagyobb az öröm, annál jobban ré 
szesüljenek benne a m issziók is: esküvő, 
keresztelő, évforduló, gyógyulás, k ibékü
lés, jó  vizsga, sikerült m unkahely öröm ét 
pecsételjük meg missziós adom ánnyal. Be
tegség, haláleset, m egértés hiánya, és az 
annyi bennünket érő aggodalom figyelm ez
tessen  arra, hogy m áshol még nagyobb 
aggodalm ak is léteznek, főleg a missziós 
terü leteken  és a m agunk b a já t egy kicsit 
felejtve ezeken is segíthetünk.

Sokszor szó esik ma a «harm adik világ*- 
ról, a fejlődő országok, népek segítéséről. 
N e felejtsük el, hogy ez a harm adik világ 
a missziók világa és m issziósaink a he ly 
színen egész életük  bevetésével ta lán  a 
legcélszerűbb és leghatékonyabb segítsé
get tud ják  nyújtani, ha  tám ogatjuk őket. 
A dom ányainkat a hely i m agyar lelkészek 
révén  ju tassuk  el nekik.

DOBAISÁNDOR

PETŐFI CSERKÉSZ-BÉLYEGEK

Am ikor Petőfi elesett Segesvárnál, hogy 
hü lt tetem e elkevered jen  m egannyi más 
m agyar honvéddel a név telen  töm egsírban
— 1849-ben még m essze vo lt a cserkészet. 
De van-e m agyar cserkész, ak i nem  érezte 
volna m agát nagy  költőnk avato tt tolm á
csoló jánk, am ikor egy-egy versé t elszaval
ta? Van-e m agyar cserkész, akinek nem  
dobbant volna meg a szíve annak gondola

tára, hogy Bem «Apó» szárnysegédje, a lel-, 
kesítő  Petőfi volt?

K ossuth szabdságharcának elbukása u- 
tán  alig hat évtizeddel a ma hárm as járom  
(cseh, szlovák és orosz) a la tt nyögő Felvi
dék új, Petőfi-lelkesedéstől fű tött ifjúsági 
mozgalom nak volt a szem tanúja. A  szikla- 
orm okra épült középkori várak  között ka
nyargó Vág folyón: tu tajokon táborozva 
m utatta  be életrevalóságát az első hazai 
cserkésztársadalom . A  legegyszerűbb vizi 
közlekedési eszközön, nem luxus m otor
csónakon — de egy virágzó nem zet szíve 
közepébe hajóztak vele . . .  Az ősi határok  
védelm ében azután sokan ugyanarra  a 
sorsra ju to ttak  az első m agyar cserkészek, 
mint Petőfi Sándor. Sőt, m ártirom ságuk is 
h iábavalónak bizonyult, m ert az ezeréves 
országot háborúba csalták  és vadállatok 
m ódjára szaggatták szét mohó szomszédok.

De a két világégés között úgy kiv irág
zott a m agyarországi cserkészet, hogy az 
egész világ ám ulatát kiérdem elte. Az 1936- 
os Jam boree-ra ezért sietett m egannyi kül
földi cserkészcsapat a földkerekség m in
den részéből a  Budapest m elletti Gödöllő
re. Ü gyannyira, hogy még ma is egyik leg
kedvesebb em lékükként em legetik az ott 
résztvevők, akik  közül szám osán magas 
állásokban, országaik tein télyes polgáraik
ként m aradtak a m agyar nép barátai.

Bizonyár nem  véletlen, hogy 1956 októ
berében Petőfi Sándor pesti szobra körül 
forrott eggyé az elnyom atást m egelégelő 
nem zet fiatalsága. M ajd a Duna m ásik ol
dalára átvonulva, Bem «Apó» szobránál 
született meg a középen kilyukasztott pi- 
ros-fehér-zöld lobogó, m elyből bá to r kezek 
k ioperálták  az oda sem m iképpen sem illő 
orosz sarló és kalapácsot. A 20-ik század
nak aligha lesz még egy ilyen, világot meg
rázó esem énye, melytől, ha rövid időre is, 
fellélegzett az emberiség!

E lesett a csatatéren  Petőfi Sándor? Elbu
k o tt a budapesti fiatalok örök időkre esz
m énykép szabadságharca? A  szívünkben 
kitörölhetetlenül élnek ők. És ezért kétsze
resen  örülnünk kell annak, hogy a  M agyar 
Cserkész Szövetség sa já t k iadásában Pető
fi em lékbélyegeket tesz közzé, hogy azok 
h irdessék m indenütt a  150-ik évforduló 
jelentőségét. A m űvészi k iállítású  bélye
gek Buenos A iresben, A rgentína m agyar
lak ta  m etropolisában készültek  és íven
ként 1 US dollár összegnek a  Cserkész
központba való beküldése ellenében kap
hatók.

Petőfit valam ennyi v ilágnyelvre lefordí
to tták . A kik m ás anyanyelvű  ism erőseik 
részére Petőfi verse t óhajtanak  ajándékoz
ni, ilyet ugyancsak a  Központtól kaphat
nak. A ngolul pl. a «Nemzeti dala, «Egy 
gondolat bán t engem et», «Falu végén ku r
ta  kocsma* m áris rendelkezésre áll.

H asználjuk levélzárónak, ajándékozzuk 
barátainknak  a cserkészet Petőfi-bélyegeit. 
M ásfél évszázad legragyogóbb m agyar sza
badságtörekvéseit eleveníthetjük  fel, is
m ertethetjük  velük! Hadd világítsa be 
négy  kontinens égboltját, m indenütt, ahol 
m agyar cserkészek vannak, a  kiskőrösi 
poéta - üstökös soha el nem  halványuló 
fénycsóvája!

BÁCHKAI BÉLA
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O lvasóink jól ism erik P. Cser-Palkovits 
jezsuita  a tya  nevét, akitől több alkalommal 
közöltünk m ár lapunkban értékes cikkeket. 
P. Cser-Palkovits István kiváló ku ta tó ja  és 
ism erője a külföldre kerü lt m agyar egyhá
zi értékeknek. Ezért kérdeztük meg Szent 
Imre ünnepére való tekintettel (nov. 5.), 
vannak-e külföldön Szent Imre em lékek is. 
A következő kérdéseket intéztük hozzá:

Életünk: Hogyan ábrázolják a keresztény 
művészetben Szent Imrét?

P. Cser-Palkovits: Szent Imre a keresztény 
m űvészet alkotásaiban — külföldiekben 

és hazaiakban egyarán t — a korok stílu
sának m egfelelően az a férfias és tiszta, 
Isten és a haza kettős eszm ényének nim
buszától övezett ifjú, akit az Árpádház 
többi szentjével együtt az egyházi és nem 
zeti érdem  s a tisztelet helyezett az idegen 
és m agyar szívek oltárára. Ezekben az al
kotásokban a tö rténeti szerep és a szent
ség legtöbbször annyira egybeolvad, hogy 
m endkettőt együtt ábrázolják: Imre a trón  
várom ányosa és a szüzesség s bensőséges 
im aélet példaképe; hercegi korona vagy 
föveg, jogar, kard  vagy  lándzsa és liliom 
a jelképe s állandó jelvénye, am elyekkel 
ábrázolni szokták. Hazai és külföldi képein 
egyedül, de szent a ty jával, Istvánnal és 
szent Lászlóval együtt is szerepel. A há- 
ro n árpádházi férfiszentnek, azaz a három 
«szentkirályoknak» ilyen együttes ábrázo
lása a 14. századtól kezdve jellegzetes lesz 
a m agyar és külföldi ikonográfiában.

Életünk: Hol van Szent Imre legrégibb 
képe?

P. Cser-Palkovits: Legrégibb képe a hagyo
m ány szerint az 1031-ben, bizánci se

lyemből, képdekorációjában nyugati ha tás
ra valló s ta lán  görög apácák kezéből k i
kerü lt koronázási paláston látható. A régi 
m iseruha felületét mezőkre osztó, ipszilon- 
alakú kereszt függőleges vonala legalján, 
István és Gizella a lak ja  közé elhelyezett 
hímzett, körlakú m edaillonon örökítették 
meg Imre m ellképét.

Életünk: Van-e a kereszténység központ
jában, Rómában, valami emléke Szent 
Imrének?

P. Cser-Palkovits: A  vatikáni könyvtár 
egyik 14. századi, latinnyelvű képes kó

dexe rövid szövegm agyarázatokkal k ísért 
illusztrációkban m utatja  be szt. László és 
szt. G ellért legendája m ellett szt. Im réét is, 
ez utóbbit nyolc ábrázolásban. E képeken 
a hosszú köntösben és rövidebb köpeny
ben festett fiatal szent négyágú, leveles 
koronát visel s fe jé t nimbusz övezi. A mi- 
n iatürképek  stílusa az egyik bolognai m ű
vészre (Niccolo di Giacomo) em lékeztet és 
valam elyik magyar tan ítványa festhette.

ÉletUnk: Van-e emléke Szent Imrének a 
régi római magyar templomban, a Santo 
Stefano Rotondo-ban?

P. C ser-Palkovits: Rómában a coeliushegyi 
Santo Stefano Rotondo-templomot s a 

m ellette levő kolostort V. M iklós pápa 
(1447-1455) a m agyar pálosrend általános 
főnökségének adta át s az első vértanúról 
nevezett tem plom ot a három  m agyar szent: 
István, Imre és László tiszteletére is szen
teltette . XIII. G ergely (1572-1585) az épüle
teke t a róm ai ném et-m agyar kollégium nak 
ajándékozta, kétségtelenül m agyar vonat
kozásai m iatt s azzal az elkötelezettséggel, 
hogy a m agyar szentek római kultuszának 
hagyom ányait o tt ápolják. V. Pál pápa 
(1605-1621) a templom főoltárát korláttal 
ve te tte  körül és ra jta  szt. István, szt. Lász
ló s szt. Imre stukkóba faragott képeit h e 
lyeztette el.

A régi m agyar zarándokház és templom 
lebontása u tán  a coeliushegyi szentély le tt 
a szt. k irá ly  római kultuszának központja 
és benne VI. Pius (1766) külön kápolnát is 
ép ítte te tt István k irály  tiszteletére. Az erő 
sen m grongált és régóta renoválás a la tt 
álló épület M indszenty József esztergomi 
bíborosérsek tituláris temploma.

Életünk: Rómán kívül található-e még 
Olaszországban Szent Imre emlék?

P. Cser-Palkovits: Itáliának m űem lékekben 
Róma u tán  leggazdagabb városában, Fi

renzében a m űvészetek virágzása a 14. és 
15. századra esik. A többi közt ebből a k o r
ból való a város egyik szép szt. Imre-fest- 
m énye is. 1391-ben — Giuliano Amerigho 
Zatti m egrendelésére — festette a neves 
művész, O rcagna egyik követője a San 
M artino a M ensola-templom hárm as o ltár
képét, am ely M áriát ábrázolja szentekkel: 
a N agyasszony m ellett szt. Imre N agy La- 
jos-korabeli v iseletben m egörökített álló 
alakjával. A képen szentünk hermelindi- 
szítésű palásto t és hercegi koronát visel, 
jobbjában liliom ot ta r t és bal kezét finom
mű vű rövid kardon  nyugtatja . A predella, 
vagyis az o ltárkép alsó részének kis képei 
sorában az egyik szt. Im rét és feleségét 
ábrázolja feszület előtt térdelve és szt. Is t
vánt, aki a szomszédos szobából nyíló kis 
ablakon á t boldogan figyeli az ájtatoskodó 
fiatal párt. Ezen a je leneten  mindhárom  
alak fején ny ito tt abroncs-koronát látunk. 
A firenzei m űvész ecsetje a m agyar k irá ly 
fit előkelő, K risztus-lovagja képében örö
k íte tte  meg. — A  város szt. Imre kultusza 
valószínűen az 1349-ben alapíto tt egyetem  
m agyar d iákjainak buzgóságából, valam int 
Zsigmond császár és m agyar k irá ly  élénk 
olasz kapcsolataiból táplálkozott, ak inek a 
m agyar szentek iránti kegyelete általáno
san ism ert volt. Az ő uralkodása idején 
nyerte  el az egyik előkelő firenzei család 
ivadéka, Scolari A ndrás a nagyváradi püs
pökséget, Scolari Carm en pedig a kalocsai 
érsekség korm ányzását.

ÉletUnk: Érdekes az Amerigo név, •— való
ban ez az alapja Amerika elnevezésének?

P. C ser-Palkovits: M agyar szempontból é r
dekes Am erigo V espucci olasz tenger

járó  s felfedező esete, akinek Amerigo k e 
resztnevéből alkotta meg egy térképrajzo
ló kortársa  1507-ből való v ilágtérképén a 
felfedezett kontinens A m erika elnevezését. 
K ultúrtörténészek szerint Am erigo szülei 
a mi szt. Im rénk neve u tán  kereszteltették  
újszülött fiúkat Amerigonak, a névnek k ö 
zépkori Emericus, Aimericus latinos, m ajd 
olaszos k iejtése  után. A Firenzében 1451- 
ben született gyerm ek névadása — az em
líte tt okokon kívül — valószínűen azzal a 
tisztelettel függ szorosan össze, am ely a 
San M artino a M ensola-templom részére 
felállított oltár s a ra jta  elhelyezett szent 
Im re-festm ények kapcsán a hívősereg kö
rében kialakulhatott. — A m ásodik v ilág
háború után, a felfedező V elpucci em léké
re rendezett kulturális ünnepségek alkal
m ával a keresztnévnek, illetve Am erika 
elnevezésének m agyar vonatkozásaira is 
kitértek.

Életünk: Feltehetően van Bolognában is 
Szent Imre emlék?

P. Cser-Palkovits: A  olaszokkal ápolt kö
zép- és ú jkori kapcsolatoknak — M átyás 

k irály  ism ert törekvésein  k ívü l — em léke
zetes példája  volt a bolognai m agyar-illir 
kollégium  alapítása a város egyetem ét lá 
togató m agyar és dalm át ifjúság számára. 
A ma is fennálló épület gazdag freskódiszí- 
tésekben: a 17. sz. végén, az olasz barokk 
festészet stílusában alkotta őket a város 
szülöttje, Gioacchino Pizzoli. A festm ények 
az 1552-ben lé tesíte tt in tézet ebédlőjének 
m ennyezetét díszítik. Az egyik képen szt. 
Imre, m int az ifjúság pártfogója jelenik  
meg, m agyaros m entében, herm elingallérú 
palástta l a vállán, jobbjában liliomot ta r t
va, hercegkalapos fejét az égre emeli és a 
balkéz felajánló m ozdulatával a V eszprém 
ben te tt tisztasági fogadalm át látszik m eg
erősíteni. A  kép felirata Im rét «Dux Scla- 
voniae»-nek mondja. (Ugyanezt a címet 
viseli az 1511-ben, V elencében készült zág
rábi m isekönyv cím lapján a m agyar szen
tek  közt ábrázolt szt. Imre képe is.) Egy 
m ásik m űvészi freskó szt. István trónon- 
ülő alak já t m utatja, fején koronával, ba l
kezében országalm át, jobbjában  pedig jo 
gart tartva. A m agyar-dalm át politikai v i
szonyok alakulásának egyik je leneté t őrzi 
egy harm adik freskó: szt. László átveszi 
nővérétől, Ilona özvegy horvát k irálynétó l 
Illiria (a tulajdonképpeni Dalmácia) koro 
náját. — A  firenzei és bolognai m agyar 
vonatkozású képekre elsőízben dr. W olf 
Rózsi m agyar m űtörténész h ív ta  fel a fi
gyelm et 1929-ben.

Életünk: Köszönjük Cser-Palkovits Atyá
nak ezeket a kimerítő válaszokat és azt 

az ígéretét, hogy tovább folytatja velünk 
az érdekes beszélgetést.

Legközelebb az ausztriai, svájci és né
metországi Szent Imre emlékekről mondja 
el kutatásai eredményét.
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A h o m o k ó r a
Egyik kedves barátom at látogattam  tá 

voli országban. Rég nem  lá ttuk  egym ást 
előbb, a k ilá tások  későbbi találkozásra is 
nagyon bizonytalanoknak látszottak. Indu
lásom kor keresgélt valam it, m ajd kezem be 
nyom ott e g y . . .  hom okórát. «Hogy legyen 
tőlem  is valamid, ami rám  em lékeztet 
m a j d . . . »  fűzte hozzá. — Csakugyan, m á
ig is m ajd m indennap szemembe ötlik ez 
a nyers faágba ép íte tt kettős üvegtölcsér: 
egyik felében vöröses színű homok. Ha 
megfordítom, a vékony üvegnyakon k e 
resztül peregni kezdenek a homokszemek. 
Alig észrevehető a mozgás . . .  mégis, p er
ceken belül felére apad, m ajd m indjobban 
eltűnik ez a porszerű valami. V égül lecsú
szik az utolsó szem hom ok is . . .  C sakúgy 
mint azok, akik környezetünkhöz tartoztak  
és tartoznak.

Requiem a bécsi Stephansdom ban: ism ert 
közéleti férfiú felett hangzik el a búcsúszó, 
az imádság: libera me Domine . . .  Két hete 
még ism ert hangját hallo tták  fordulatos 
beszédében: fejcsóválva a konzervatívok, 
visszafojtott lélegzettel a progresszisták . . .  
O lykor bizony még ők sem érte tték  gondo
latfűzését. M indenesetre színt je len te tt év 
tizedeken keresztül minden m egnyilatko
zása. — Pár napi kórházi tartózkodás után  
váratlanul m ondta föl a m anager életben 
agyonhajszolt szív a szolgálatot. — Tele
fon, levelezés, előadássorozatok, lapalapí
tás és szerkesztés, művészi k iállítások ren
dezése . . .  vasárnaponkint a dóm gótikus 
ívei a la tt szólt hallgatóihoz, te lt széksorok 
előtt: ma felette hangzott el a búcsúbeszéd, 
és szülőhelyének tem etője egy sírral lett 
gazdagabb . . .

Peregnek a homokszemek. Ma ez, hol
nap az csúszik át a kettős tö lcsért össze
kötő szűk üvegnyakon. N éha m intha m a
gunk is a sodrás közelébe kerü ltünk  vol
na . . .  de nem, még itt vagyunk, csak épp 
arra kell rádöbbennünk, hogy ham arosan 
m agunkra maradunk! A kívülálló nyugod
tan nézi a homokszemek játékát, akik 
benne vannak, nem ism erik a sorrendet, 
de tudják: végleg ők sem m aradnak vissza.

Sánta, rossz a hasonlat? Hiszen a való 
életben a 'hom okórát' nem kell megfordí
tanunk: a homokszemek u tána töltődnek;

a hom okóra ma ta lán  telibb, m int pár év 
tizede, am ikor mi m agunk ju to ttunk  bele. 
Az éle t nem  áll meg. G yerm ekek, unokák 
viszik tovább az alig hogy m egkapott é le
tet. 'A  földbe esett gabonaszem  elhal, de 
bő term ést hoz: m agában m aradna, ha nem 
halna e l . . . '  (Jn 12, 24) — Életek ta lá lko
zásából új éle t fakad, perm utálódik, variá- 
lódik az egyesek élete, míg aztán át kell 
adniok helyüket az u tánuk  következők
nek . . .  generációk követik  e g y m ás t. . .  az 
Űr egyenkint veszi őket számba, am ikor 
k it előbb, kit később szám adásra hív: hosz- 
szú vagy rövid, nyugodt vagy zaklato tt 
élet után  vonva ki őt társai köréből. — 
A utóbaleset, bom batám adás, vagy  éveken 
át tartó  lassú haldoklás lezárása: hullanak 
a homokszemek feltartóztathatatlanul. Nap 
mint nap hoz a posta gyászjelentést, kap
juk  a h írt ism erőseink, rokonaink távozá
sáról. M egsiratjuk h a lo tta in k a t. . .  féltjük 
őket a ’Dies irae" borzalm aitó l. . .  im ádko
zunk értük, bem utatjuk értük  a legszen
tebb áldozatot, hogy Krisztus keresztjének 
engesztelése az ő további életüknek is é r
telm e lehessen. Bízunk benne, hogy őszin
te  volt ragaszkodásuk az Űrhöz, hogy ha 
jók  voltak  em bertestvéreikhez, Krisztus fo
gadta segítő kezükből az ételt, am elyet 
éhezőknek, az italt, am elyet szom jazóknak 
nyú jto ttak  . . .  hogy Krisztus, aki megbo- 
csájto tt a m ellette függő jobb latornak, aki 
ú tjára  engedte a bűnét reszketve sirató 
házasságtörő asszonyt, aki m egbocsájtotta 
Péter tagadását, Tamás bizalm atlanságát, 
azoknak is elfogadja hitét, akik épp m el
lőlünk ju to ttak  itélőszéke elé.

Aki bele tud ja  m agát élni Szent János 
evangélista látom ásába, m aga is értetlenül 
kell, hogy álljon azok sötétlátásával szem
ben, akik a halált csak m int félelmes ször
nyűséget, elkerülhetetlen  tragikus végze
te t látják. Veszteség, ijesztő gond az öz
vegy számára, aki három  gyerm ekével ma
gára m aradt férje h irtelen távozása után. 
Életének eddigi értelm ét lá tja  sírba süly- 
lyedni a családapa, aki ké t már-m ár felnőtt 
gyerm ekét k ísérte  a tem etőbe és most egye
dül áll az életben súlyosan beteg feleségé
vel. Mindez azonban a visszam aradottak 
sorsa, könnyeik valószínűleg inkább ön

m agukat illetik, m int azokat, akik tú lju 
to ttak  a hom okóra szűk kijáratán .

A  pozsonyi születésű zeneköltő, Franz 
Schmidt, a Jelenések  könyvének világát a 
'Das Buch mit sieben Siegeln' (a hétpecsé
tes könyv) című oratórium ában próbálja a 
zene nyelvén érzékeltetni. A mű végén fel
hangzó nagy H alleluja-ban tör fel azok 
extázisa, akik m int üdvözültek állnak az 
Ür trón ja  előtt. Ebben a hatalm as öröm 
ujjongásban a lelkek m integy csorduláson 
tú l te líte ttek  az igazak boldog örömében. 
Az Ür fényessége, m indenen átsugárzó ra
gyogása adja meg az örök éle t é r te lm é t. . .  
(Ne feledjük: ezt az örök éle tet a kereszt
ség által Isten életébe belekapcsolódva 
m ár itt, földi életünkben elkezdtük!)

H alottainkért aggódunk talán: volt-e ki
egyenlítetlen  adósságuk, ami m iatt egyelő
re tisztító szenvedés kell, hogy osztály
részük legyen; tüzük ta lán  éppoly fájdal
mas, m int azoké, akik elu tasíto tták  az Ür 
kezét, de ők hibáik m ellett is szerették 
Istent, és így az üdvösség rem énye feled
teti tisztító tüzük égető fájdalm át. Im ád
ságunk, áldozatkészségünk segítségükre 
lehet még kiegyenlítetlen  adósságuk tö r
lesztésében. Ö k is gondolnak m ajd reánk és 
segítenek rajtunk, ha arra szükségünk lesz.

A hom okóra szűk nyakán  tovább hulla
nak a homokszemek. A tem etők imbolygó 
fényei mind több ismerősünk, rokonunk, 
jóbarátunk sírjához vezetnek. A régi sír
halm okat, egyiket a m ásik után, kezdi be
lepni a gaz . . .  míg új, friss sírhant megint 
új érkezetteket takar. És . . .  előbb-utóbb 
mi m agunk is sorra kerülünk. Ha ugyan 
lesz, aki törődjék majd em lékünkkel.

Időnk addig az előkészület ideje. Éberen 
kell várakoznunk az Űr hívó szavára. De 
nem rettenettel, félelemmel: nem 'tragikus' 
az em ber sorsa, akit az Ür trón ja  előtt az 
A lleluja ragyogása vár!

DR. GIANONE EGON

CSERKÉSZTOBORZÓ

Kedves fiatal Barátaink!
A m agyar cserkészet m últjáról bizonyá

ra  volt már alkalm atok hallani szüleitek, 
családtagjaitok elbeszéléseiből, — hisz a 
m agyar cserkészetnek 65 esztendős m últja 
van. Ezen hosszú em beröltő a la tt odaVtaza 
sok fiatal lelkes cserkészt nevelt mozgal
munk. A m agyar cserkészet hazai betiltása 
után  cserkészetünk nem halt ki, — hanem
1948 óta itt kinn, a szabad világban m űkö
dik és fogja össze az itt élő fiatalokat.

Célunk: távol m gyar hazánktól, — meg
tartan i fiataljainkat lélekben m agyarnak, 
megism ertetni, m egszerettetni velük kultúr- 
kincseinket, hagyom ányainkat, — m agyar
ságunkat. Tagja lehet a m agyar cserkészet
nek minden m agyarul beszélő és értő leány 
és fiú, valláskülönbség nélkül. — Európá
ban a következő városokban jelentkezhetsz 
cse rk észn ek : Bécs, Linz, Graz, Stuttgart, 
Köln, Kastl b. Amberg, Frankfurt, Heidel- 
berg, M ünchen, Zürich, Párizs, London, Há
ga, Brüsszel, Stockholm, Oslo, Göteborg, 
Malmö. — Postacím eket kérésre  adunk.

Címünk: M agyar Cserkészszövetség — 
U ngarischer Pfadfinderbund; 8 M ünchen 81. 
O berföhringerstr. 40. Tel. 98 26 37.

Szent Imre herceg a krisztusi erőnek és az erős m agyarságnak a tipusa. Ifjú
ságot mással, m int a nagynak és erősnek tiszteletével nem lehet nevelni. De ép
pen Szent Imre, az árpádházi első k irá ly i sarj, am int rám utat a nagy elv- és idő
fordulatra, éppen úgy rám utat azokra az új erőkre, am elyek nem zeteket nevel
tek, korszakokat alkottak, ku ltú rá t terem tettek , am elyek benne is érvényesül
tek, benne, akiben párosult meg nem  gyöngült erős term észet a kegyelem m el. 
Életbe lép tette  azt, ami legnagyobb a világtörténelem ben, jó llehet nem minden: 
é letbelépteíte  a szentet. A szent is alakítás; a szent alakításhoz pedig géniusz 
kell.

A szentek törpék, gyöngék nem lehetnek, okvetlenül óriások és hősök azok. 
Ne m ondjátok, hogy elnevelték  őket, hogy barátkezek alá kerültek. M ondjátok, 
hogy nem értitek  a géniuszt! Tőlem m ondhatjátok, m ert hisz m inden nagynak 
m egértéséhez m indenekelőtt érzék kell, és az hiányzik . . .

Ha szent Imre a csaták  porondján tombol, azt m ondják: ez egy hősies lélek. 
H át a csaták hősiességén kívül van  még egy más nagy cselekedet, van  a lé lek
nek  felséges, hatalm as ereje. Ezt fogadjátok el és tiszteljétek  m int igazi nagy
ságot.

PROHÁSZKA OTTOKÁR
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Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

A usztriában:
Pál Tamás Viktor, 1973 szeptem ber 15-én, 

Traiskirchen-ben
Szabados Jonathan  Lajos, 1973 szept. 16., 

T raiskirchen-ben

H ollandiában:
Balogh A ttila  Péter József, B. József és 

M olnár M argit fia, 1973 ápr. 12-én, 
Haarlem -ben 

Kovács H endrika W ilhelm ina A ranka Pet
ronella, K. Géza és H endrika W. P. Geer- 
drink leánya, 1973 márc. 11-én, U trecht 

Bernáth Sándor András, B. Sándor és 
Légrádi Zsuzsanna Erzsébet fia, 1973 
szept 8-án, Hoofddorp-ban 

Janse M arjon, Jan  Jakobus D iderek Janse 
és Gémesi M argit Anikó fia, 1973 szep
tem ber 11-én, Den Haag-ban 

Takács G yula László Károly, T. Gyula és 
Pápai Irén fia, 1973 szept. 29-én, Den Haag 

Groenew eg Cecília Gizella, Gr. Jakobus és 
Yvonne Ratma Cindy leánya, 1973 jún.
25-én, Den Haag-ban

N ém etországban:
Zvonko A lexandra, Zv. Lasik és 

Anica H uska leánya, Stuttgartban 
Kincses Rita, K. G yörgy és Pataki M ária 

leánya, H agenban 
M ayer A ndrás Kristóf, M ayer Bernhard és 

Kreidl Ju d it fia, M ünchenben 
Pintér Fülöp, ifj. Pintér Pál és 

Bucker Elisabeth fia, M ünchenben 
G yergyói Ilona, Gy. János és Skolnikovich 
A nna leánya, N iederhaltdorfban 

Svarc József, Svarc József és Tóth Jolán 
fia, Kölnben

Scháffer Christina, Scháffer Ferenc és 
Konryei. Helga leánya, Kölnben 

Somogyvári Thomas, S. G yörgy és Rose 
Hedvig fia, Düsseldorfban 

Schiefer M artin Ferenc, Schiefer Gerd és 
Kovács M argit fia, W uppertalban 

M olnár Johann Andreas, M olnár János és 
Beke Ilona fia, Kölnben 

Bozóki Tímea Gizella, B. István és Károlyi 
Gizella leánya, Kölnben

ELSÖÁLDOZÁS

Hollandiában:
Pünkösd ünnepén, kedves ünnepség k ere

tében Kalmár Sándor és N eje leánya első
áldozáshoz járu lt Utrechtben. A kápolnát 
zsúfolásig m egtöltötték a helybeli és a 
környékről érkező m agyar hívők.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

A usztriában:
Sándor Béla és Szlávik Izabella,

1973 szept. 22-én Bécsben 
Balázs Tibor és Lippay M árta,

1973 szept. 23-án, Bécsben 
Zörgő János és Szecsődi Krisztina,

1973 szept. 30-án, Traiskirchen-ben

N ém etországban:
G reupner Reinhard és Szügyi Anna,

1973 szept. 1-én, M ünchenben

Bognár Sándor és M ikus Katalin,
1973 szept. 30-án, M ünchenben 

Szanka Stepanus és N agy Katalin,
1973 aug. 15-én, Pfullingen-ben 

Sebestyén János és Péter Eszter, 
M underkingen-ben 

M ohnblatt M iklós és Bozóki Katalin,
1973 aug. 20-án, A ugsburgban

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

H ollandiában:
Fóti M árton, 82 éves, 1973 júl. 2-án, Goor 
Jákob  Droog, 66 éves, 1973 aug. 24-én, 

H aarlem ben

N ém etországban:
Schuster A ranka, (Aradról), 77 éves,

1973 szept. 4-én, M ünsterben 
Puzsama Rozália, 82 éves, 1972 december, 

W uppertalban 
Dr. nagyjeszeni Jeszenszky ödön , 94 éves,

1973 aug. 25-én, M ünsterben 
M arschalkó Béla szk. altábornagy, 88 éves, 
Lindauban

CSEKEY NIKOLETTA SZOCIÁLIS 
TESTVÉR

t  1973 október 2. Miami, Florida, USA

A Szociális T estvérek Társaságá-nak 6 
éven keresztül volt helyettes főnöknőjét 
rövid szenvedés u tán  h ív ta  haza Krisztus, 
akinek életét ad ta a szegények és szenve
dők szolgálatán keresztül 3 országban: M a
gyarországon, ahol született: az általa na
gyon szeretett Kubában és végül az Am eri
kai Egyesült Államokban.

M int a Katolikus Dolgozó Leányok O r
szágos Szövetségének főtitkára, éveken át 
fáradhatatlanul látogatta  M agyarország ipa
ri városait, központjait, hogy a m unkásle
ányok és asszonyok helyi csoportjait meg
szervezze és nevelje, képezze a vezetőket. 
A m ásodik világháború után, m iután a kor
m ány a katolikus egyesületeket, m ajd ké
sőbb a szerzetesrendeket is feloszlatta, N i
koletta testvér elhagyta az országot, hogy 
a szerzetesi élet kerete in  belül folytassa 
m unkáját az idegenben lévőkért.

K ubában talált befogadásra, ahol 10 éven 
át a nem zeti Szűzanya-kegyhely gondozá
sát és fejlesztését irányíto tta. Ezzel párhu
zamosan m egalapította a Szociális Testvé
rek  Társaságának kubai ágát.

A kommunizmus uralom ra ju tása  m iatt 
Kubát is el ke lle tt hagynia. A Buffalo-i egy
házm egyében szolgálta tovább a m enekült 
kubaiak, a Puerto Ricoból és más spanyol 
nyelvű országból o tt dolgozó vendégm un
kások és családjaik  lelki, anyagi és ku ltu
rális jólétét. Élete utolsó két évében M ia
miban a Katolikus Spanyol Központ he
lyettes vezetőjeként új lendületet hozott a 
m enekültekért végzett m unkába.

A  tem etést végző pap önkéntelenül a 
106. zsoltárt im ádkozta: «Áldjuk az Urat, 
aki összegyűjti és hazavezeti a m egváltot- 
taka t északról, délről, keletről és nyugat
ról!*

KEDVES OLVASÓINKAT

szeretettel kérjü k  arra, hogy szíveskedje
nek  előfizetésüket m ár m ost a jövő évre  
m egújítani. A  lelkészek így tud ják  elkészí
ten i az 1974. évre  terveiket a lappal k ap 
csolatban.

FIGYELEM !

Svájci o lvasóinkat arra  kérjük , hogy az 
É letünkre vagy  a St.Galleni, vagy  a Lau- 
sannei m agyar m issziónál fizessenek elő.

Svájc egész terü le tén  csak k é t terjesz
tőnk van: V ecsey Lajos és Rába Lukács.

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

A MAGYAR CSERKÉSZ-SZÖVETSÉG 
EURÓPAI KERÜLETÉNEK 

TÉLITÁBORA

Az európai cserkészkerület hagyom ányos 
téli táborát a karácsonyi szünetben idén 
St.Jakob-ban (Zillertali Alpok, Dél-Tirol, 
Olaszország) rendezi meg 1973 dec. 26-tól
1974 jan. 6-ig. A «Mátra» téli tábor szál
lása a Pension Jungm ann-ban lesz, St.Ja- 
kob-ban. A  fiatalok 4-6 ágyas szobákban 
nyernek  elhelyezést (közp. fűtés, hideg
meleg víz). A nappali ó rákat síeléssel tö l
tik  a közeli S teinhaus szom szédságában 
lévő K lausberg kitűnő sítelepein. (2200 m.) 
A penzióban viszont délután  és este vidám 
játékok, ének, zene teszik hangulatossá a 
cserkész életet.

A  téli táborra  jelentkezhetnek cserkész
leányok és cserkészfiúk 10 éves kortól. 
Jelentkezési határidő: decem ber 5.

K ívánatra bővebb felvilágosítást, útm u
ta tó t küld az európai cserkészkerület köz
pontja: U ngarischer Pfadfinderbund

8 M ünchen 81 O berföhringerstr. 40 
Tel. (0811) 98 26 37

BÉCS
A m űvészi és történelm i em lékek fárad

hatatlan  kutató ja, A lberti Ferenc szept. 16- 
án új vetíte ttképes előadás-sorozatba kez
dett a Szent István O tthonban. Az első elő
adást «Szent László e m lék eze té in ek  szen
telte. Ö nzetlen fáradozását a közönség é- 
lénk érdeklődéssel jutalm azta.

MÁRIAZELL
Az idei M ariazell-i zarándoklat — szept. 

8-9. — fényes bizonyítéka annak, hogy 
M ariazell a m agyar hívek lelkében nem 
veszített vonzóerejéből. Bécsből 140-en, 
egyebünnen pedig 320-an jö ttek  a zarán
doklatra. Szép számmal vo ltak  képviselve 
a jugoszláviai és az óhazai m agyarok is. 
Az ünnepélyes bevonulás és az esti gyer- 
tyáskörm enet felejthetetlen  em léke m arad 
a zarándokoknak. V asárnap a főpapi szent
m isét és szentbeszédet László püspök úr 
ta rto tta . Az édesanya eszm ényképéül a 
Szűz A nyát á llíto tta  szentbeszéde központ
jába. A zarándoklat kedvező hatásához 
a rendkívüli szép idő is hozzájárult.
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H 1 R D E
HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
m agyar-ném et és ném et-m agyar nyelven 
olcsón és gyorsan készítek, —
A usztria és Svájc te rü le tére  is!
W ilhelm  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.

A MUSICA HUNGARICA 1973. ÉVI 
KÖNYVÜJDONSÁGAI!

M árai S.: Föld, föld DM 24.— 
Szerb A ntal: A világirodalom

története  " 24.—
Badiny J.: K áldeától Ister-Gamig ” 24.—
V ajda J.: Látástól vakulásig " 18.— 
Petőfi: ö sszes  költem ényei —

igen olcsó áron ” 12.— 
Gárdonyi: Egri csillagok —

igen olcsó áron " 11.—
N yírő: Az én népem ” 20.—
Csonka: H absburg O ttó " 29.—
Gál G yörgy: H onthy H anna " 17.— 
P. Howard-Rejtő: Három testőr

Afrikában " 6.— 
Howard-Rejtő: Az elátkozott part ” 6.— 
N ém et nyelvkönyv kezdő-haladó ” 13.— 
Ism ét kapható: M agyarország tö r
ténelm i térképe, a várm egyék cí
mereivel, pergam en papíron " 10.—

AJÁNDÉKOZZON KARÁCSONYRA 
HANGLEMEZT!

LPX 2513 : K arácsonyi énekek a 
Budapesti M adrigál Kórus elő
adásában DM 18.— 

A 2749 : A legszebb m agyar k a 
rácsonyi énekek Barabás Sári 
előadásában DM 20.— 

SG 1021 : Solti K ároly énekel:
Szép vagy, gyönyörű vagy M agyar- 
ország — Sárbogárd — Rákóczi m eg
térése — Álmodó Tiszapart — Csak 
még egyszer tudnék hazam enni —
Ott, ahol a M aros vize — stb. DM 20.— 

SG 1022 : Solti K ároly énekel:
27 közismert, háború előtti dalt, m int 
H oldas éj a Dunán — Szeressük egy
m ást — Fizetek, főúr — Tanulj meg 
fiacskám  — stb. DM 20.—

LPX 10103: Kovács A pollónia 
c igánydalokat énekel DM 18.—

LPX 16569 : János Vitéz egyveleg 18.— 
LPX 17425 : Gyere, ülj kedves mellém 

23 dal H orváth Jenő  slágereiből 18.— 
K érje d íjta lan  katalógusainkat!
M usica H ungarica, 8 M ünchen 40, 
A gnesstr. 45. Tel. 180-911

T E S E K
MAGYAROS MÓDON KÉSZÍTETT ÉS 
ÍZESÍTETT WURST-KÜLÖNLEGESSÉGEK

per Post m inden időben m egredelhetők.
G arantált prim a áruk!
1 kg Paprikaw urst, főzni,

vagy sütni DM 10.—
1 kg Száraz kolbász 12.—
1 kg Gyulai kolbász original 18.—
1 kg Herz szalámi 18.—
1 kg Disznósajt, erős és

gyenge fűszerezéssel 7.—
1 kg M ájas, paprikával 8.—
1 kg Fehér füstölt szalonna 7.—
1 kg Főtt paprikás tokaszalonna 8.—

Ezenkívül:
1 kg Schw arzw álder Schinken 16.—
1-kg Schw arzw álder Speck 12.—
30.— DM-en felül portó t nem számolunk. 
V iktor Pál, D - 7060 Schorndorf,
W ieslaufw eg 33.
Tel. 07181 / 61837

SZALONCUKOR:
ízekben és színekben gazdag, «békebeli» 
m agyaros szaloncukor kapható:

Fondant-krém szalon kg 150.— Fr. 
Bonbon-krémszalon kg 200.— Fr.

M egrendelhető novem bertől dec. 10-ig. 
Dreisziger Gyula cukrászm esternél, 
Belgiumban, G em zenstraat 39.
2610 - W ilrijk-A ntw erpen.
Külföldi m egrendeléseknél (Hollandia k i
vételével) a szaloncukor árá t és a posta- 
költséget kérem  legkésőbb decem ber 10-ig 
postacsekken címemre megküldeni. 
Feladási díjak:
N yugatném etország, Franciaország, Dánia 
és A usztria terü letére: 3 kg-ig 95.—- Fr., 
5 kg-ig 120.— Fr. — Svédország, N or
végia, Anglia és O laszországba: 3 kg-ig 
125.— Fr., 5 kg-ig 160.— Fr.
Szaloncukor kapható még:
Bruxellesben a M agyar Házban decem 
ber 3-tól;
Liégeben Dobai Ft. úrnál novem ber 22-től.

H A Z A I  H E N T E S Á R U

1 kg paprikás füstölt száraz-
kolbász DM 14.—

1 kg paprikás frisskolbász " 12.—
1 kg véreshurka " 7.20
1 kg m ájashurka " 7.20
1 kg vastag  szalonna " 8.—
1 kg paprikás tokaszalonna " 8.—
1 kg disznósajt " 9.60
1 kg füstölt sonka ’’ 18.—
M inden csütörtökön friss tepertő.
U tánvéttel és csak belföldre szál
lítunk, 5 kg-on felüli rendelésnél 
portóm entesen.
Taubel M ihály hentesm ester 
6710 Frankenthal /Pf. 
Peter-Rosegger-Str. 3.
Tel. (06233) 92 58

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 l-tő l 
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.

B B C
BROWN BOVERI

üzem ünk még több

Erősáratnszakos 
elektrikust
keres, akik  kapcsoló - berendezést 
gyártó üzem ünkben önálló, céltu
datos és felelősségteljes m unkakör
ben képzett m unkatársakkal együtt 
akarnak  dolgozni.
Kellemes m unkahelyet, a te ljes ít
m ény arányában igazságos m unka
bért és a nagyüzem eknél szokásos 
szociális ju tta tás t okvetlen bizto
sítjuk.
H a fejlődésben lévő üzem ünk m un
katársa  óhajt lenni, hívjon fel ben
nünket, érdeklődjön telefonon 
D erksen úrnál S tu ttgart 0711 /20 59, 
vagy 18 h u tán  0721 /2 55 77 sz.

BROWN, BOVERI & CIE 
AKTIENGESELLSCHAFT

Büro S tuttgart
7 S tuttgart N, Schloss-Strasse 29, 
Postfach 609, Tel. 2 05 91
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Rövid
Az albán KP rendelete értelm ében 1967- 

ben 2 ezer templomot, mosét, kolostort és 
más egyházi intézm ényt zártak  be. Azóta 
csak ritkán  ju to ttak  külföldre egyházi vo
natkozású hirek.

A lbánia lakosságának kb. 70 %-a az 
iszlámhoz, 20 % az ortodox, 10 százalék a 
katolikus egyházhoz tartozónak vallja  ma
gát. Az «Egység» c. pártlap m ost arról pa
naszkodik, hogy a betiltás ellenére sem si
kerü lt a lakosságot a vallás befolyásától 
m egszabadítani. Egyre nő a vallási tén y 
kedések száma, az egyházi ünnepek meg
ünneplése a m unkahelytől való távolm a
radással; fellángolt a vallási élet az ifjúság 
körében, a régi szokás, a búcsújárásokon 
való részvétel, stb.

O sztrák katolikusok és evangélikusok 
együttesen fedezik egy ökum enikus biblia- 
fordítás költségeit Afrika számára. Az Ó- 
szövetséget a ChiChewa nyelvre, az egész 
Szentírást pedig lingala nyelvre fordítják. 
A m unkálatok m ár megkezdődtek.

Dr. Ramsey anglikán prímás, canterbury 
érsek  látogatást te tt Taizé szerzetes közös
ségében. 1974-ben ta rtják  az ifjúság nem 
zetközi ökum enikus zsinatát, ennek előké
szítéseként szem élyes tapasztalatokat sze
retne az ifjúság problém áiról gyűjteni.

Brazíliában még soha nem  volt ennyi 
papi hivatás, m int napjainkban, je len tette  
be Parana állam  püspökei előtt Londrina 
püspöke. A több, m int 3 évig tartó  stag 
nálás végétért, s m ár nem  lehet utánpótlási 
krízisről beszélni. A feladat m ost nem a 
je lö ltek  szám ának növelése, hanem  a mai 
időknek megfelelő kiképzési lehetőségek 
m egterem tése, javítása.

P. Drinan SJ, az USA kongresszusának 
dem okrata párti tagjátó l a w ashingtoni 
szovjet nagykövetség m egtagadta vízum
kérelm ét. A jezsuita, aki az Egyesült Á lla
mok történetében az első szerzetes, akit a 
kongresszusba választottak, úgy nyilatko
zott, valószínűleg azért, m ert állásfoglalá
saiban a zsidók kivándorlási lehetőségei
nek m egadását követelte.

Csád köztársaság elnöke legutóbbi ha
tározatával feloszlatta az eddigi pártokat 
és új nemzeti szociális és kultúrforradal- 
m at h irdetett meg. H adat üzent az európai, 
különösen a francia neokolonializm us m in
den form ájának. Ennek a harcnak egyik 
első lépéseként m egtiltotta a keresztény 
névadás m indenféle form áját, helyette  az 
ún. ifjúavató ritus bevezetését rendelte el.

Tajw an szigetén az 1973-74. tanévre 1300 
diák kérte  felvételét a katolikus Fu Yen 
gimnáziumba. Az iskolát missziós atyák  
vezetik.

A Dalai Láma európai körú tja  során 
Bécsbe is ellátogatott és König kardinális 
vendégeként az érseki palo tában lakott. 
Innen repült vissza Indiába, ahol 1959-ben 
tö rtén t m enekülése óta él.

Az idei 25. Frankfurti K önyvvásáron 59 
ország 3814 kiadója 248 ezer könyvet m u
ta to tt be. A k iállíto tt könyvek között 21,15

hirek
DM átlagárban a vallási tárgyú  szakköny- 
vek  a legolcsóbbak között a harm adik he
lyen álltak.

Cabriel M arcel francia filozófus és író 
83 éves korában Párizsban elhunyt. 1929- 
ben le tt a katolikus egyház tagja, azóta 
m unkásságának alapja és vezérfonala a hit 
volt. Több, m int 20 színdarabot írt, am e
lyek  közül sokat több nyelvre lefordítot
tak. 1948-ban a francia akadém ia irodalmi 
nagy díjával, később számos külföldi k itün
tetéssel tisztelték meg.

VI. Pál pápa nem rég lá togatást te tt a 
róm ai Birgitta szerzetesnők kolostorában, 
ahol a szerzet alapító ja 19 évig é lt és ahol 
1373-ban meghalt. A Piazza Farnesen lévő 
tem plom ban im aóra keretében  em lékezett 
Szent Birgitta rendalapítóra. Az ünnepsé
gen több kardinális is m egjelent, továbbá 
50 svédországi lu teránus a szent szülőha
zájából, akikhez szintén szózatot in tézett a 
pápa.

Papua és Ű jguinea szem inárium ában 80 
teológus készül a papi pályára. A  17 egy
házm egye teológusai közül 31 különböző 
rend tagja. A Port M oresby szem inárium á
ban főleg missziós a tyák  végzik a k i
képzést.

Első ízben beszélt kardinális egy evan
gélikus templomban. A lfrink holland k ar
dinális a ham burgi Szent Jakab  tem plom 
ban a reform áció napján  «Reformáció és az 
Egyház egységes címmel tarto tt m eghívott 
közönség előtt előadást.

A jeruzsálem i Studium Biblicum-ot 50 
évvel ezelőtt alapították. Ez alkalomból 
V illot kardinális, állam titkár tolm ácsolta a 
pápa jókívánságait és hangsúlyozta, m ilyen 
nagyfontosságú az ott folyó tudom ányos 
munka, az ökum enikus kapcsolatok je len 
tősége és a bibliai tudom ányok ápolása.

Vox Fidel címmel szept. 29-től új rádió- 
állomás sugároz katolikus egyházi m űsort 
egy portugáliai adóállom áson keresztül. A 
szerkesztő- és intézőbizottság székhelye 
Zürich. A rádió adásait szom batonként
11.10 órától 12-ig a 31,06 m éteres hullám 
hosszon (9670 kHz) az NSZK, Ausztria, 
Svájc és a keleteurópai országok terü letén  
lehet hallani. V asárnap ugyanebben az 
időben m egism étlik a szombati m űsort.

Amin ugandai elnök szóvivője nem rég 
m éltatta  a külföldi m isszionáriusok ered
m ényes m unkásságát a nevelésügy terén. 
A  korm ány részéről a katolikus iskolák 
ezentúl is m inden tám ogatást m egkapnak 
kiváló és felelősségteljes m unkájukhoz — 
m ondotta a szóvivő.

Budapesti lapjelentések szerint a fiatal 
házaspároknak több, m int 50 %-a m ár nem 
köt egyházi házasságot. Az egyre erősödő 
folyam at keretében  pedig m ár a tem etések 
30 %-a is pap nélkül történik.

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 tu ttgart 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 
m űnyomó papíron a bíboros és 
édesanyja életéből.
A könyv ára  19.— svájci frank, —
6.— US dollár, — vagy egyenértékű 
más valuta.
M egrendelhető: 
a  M agyar N yom dában 
(Ungarische Buchdruckerei)
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
Schweiz.

Életünk
Az európai m agyar kato likusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
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
Redakteur 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 U ngarische Buchdruckerei 
Sparkassa dér A dm inistration St.Gallen. 
Bezugspreis jáhrlich: 10.— Sfr.


