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Mindszenty bíborost lelkesen fogadták Ausztráliában
Köszöntés

Csepelyi Rudolf verse

M indszenty hercegprímás 
/ m elbournei látogatására,

1974 november.

Fogadjon e föld,
ez óriás sziget,
a soha nem felejtő emlékezet!

Mea culpa,
már négyszer elsirattalak!

A  börtön falakkal 
záródtam köréd  
és láttam az akarat 
szabad köntösét 
ronggyá tépve, 
szem étre ve te tt hittel; 
és hittem,
hogy nem kel íel a nap, 
nem mozdul az Isten, 
hogy részekre bontottanak . . . 
és könny-vakultan  
magadra hagytalak . . .

Mea culpa,
már négyszer elsirattalak!

A  szabadság zászlós-urát 
nem jött m egvédni a világ . . .
— októberi ősz . . .  rettenetes ősz — 
rámákat vertek  
a vérbe-mozdulatlan képbe  
és a Szabadság tér egy  
felső emeletébe kereteztek  
a válladra roskadt 
keresztek . . .  15 éven át.

Mea culpa,
már négyszer elsirattalak!

M ikor eljött a nap, 
hogy kitép tek  Pest szívéből, 
morfium nélkül m érve a kínt; 
ügyes koppintással a gyertyát, 
m ely világgal küzdte  át az éjt: 
kiolták  . . .  és sötétebb lett 
a lélek . . .  az ország.

A  bíboros m egérkezik M elbourne-be

Mea culpa,
már négyszer elsirattalak!

Idegenben ilyenek  az álmok, 
észhideggel vá ltják a világot 
és a szív  miatt; a szív  miatt Uram, 
kitagadtak Esztergomból is . . .
Mi maradt? A  fáklyák  lefelé  
fordítva égnek és kezeinkre  
perzselődik a h i t . . .
Csontig égett kézzel kérlek, 
bocsásd meg négy siratásomat, 
a nap is megbocsát a szélnek, 
ha átvijjogja az é j t . . .  és reggelre 
m eghajlik a 'fénynek  
és annak, aki a fényből kilép, 
hitével negyedszer is 
túlélve az é j t . . .

ölelve köszöntenek . . . 
ezért Belőled 
vallom itt újra,
hogy a feltámadás örök folyamat, 
hogy legyőzötten üdvözülni, 
az évek  keresztjén  feszülni 
kö ve tjü k  fénylő  útjeled, 
míg könnyeink sói 
hűségünk kenyere  
ölelve köszöntenek . . .

Az Életünk szerkesztője 
M indszenty bíborossal beszégetést 
folytatott ausztráliai lelkipásztori 
útjáról. Az interjút az 5-ik oldalon 
közöljük.

v
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Zakós Krisztus
Mire az Életünk olvasói elé ju tnak  

soraim, k i gondol már a botrányra, a- 
m elyen most a különféle sajtó term ékek  
röfögnek, berzenkednek, farizeuskod
nak, kárörvendve gúnyolódnak, jóaka- 
ratúan rémüldöznek. Három nap múlva  
nem  kavarog a zaj, ha hullámzásaiban 
vissza is marad valami.

A z  eset azzal kezdődött, hogy a ró
mai paulinusok (könyvkiadó szerzete
sek) nyomdája a Famiglia Cristiana heti 
képes újságjában valami francia lapból 
lefordított, szabadabb Jézus életrajzot 
akart folytatásos részletekben közölni. 
H ogy minél nagyobbra dobolja a pub
licitást, a címlapra is valami rendkívüli 
szokatlant és szívbem ászót terveztek  
rajzoltatni. Fölkérték az Osservatore  
della domenica hírhedt rajzolójának a 
fiát, hogy vázoljon néhány ötletet. A z  
em lített újság a Campo di Fiori kofá
inak a nívóján leiedző népnek készül 
és ennek m egfelelően rikító  modorban 
és színekkel, hátborzongató jelenetek
ke l próbálja az aprópénzt kihúzni a zse 
bükből. A  realista fényképeke t se tart
ja elég hatásosnak a lélekzetelállító  
esem ényekről való beszámolásra. A z  
eltúlzott plakátrajz megcsavart m ozdu
lataira, visszahőkölő m eglepetéseire é- 
pít. Ilyesféleképp: a fo lyón haladó tutaj 
alól k iem elked ik  egy krokodil, ke ttéha
rapja a korm ányos 10 éves fiát s az el
haló karjával apja felé nyúló véres hul
lával kaján m egelégedéssel merül visz- 
sza a Nílusba. M ásik: az északi sarkon 
betörik a jéghegy s az eszkim ó a roz
m árok martaléka lesz. Harmadik: a le
csapó sas kiem eli bölcsőjéből a csecse
mőt s hiába jajong az elkésett asszony.

Ennek a hírhedt illusztrátornak a 
sarja négy rajzot készített: Krisztus 
holdutazó kezeslábasban, olim pikon  
sport - dresszben, közönségesen csak 
ingujjban s a negyedik, ami címlappá is 
lett, ami úgy látszik a szerkesztő  tet
szését a legjobban m egnyerhette: Krisz
tus fehér zakóban és nyakkendőben. 
A  rem ekm ű vélem ényem  szerint úgy  
készü lhetett (bocsánat, ha nem  így, de 
a hatás és eredm ény ugyanez): a minta  
a selyem fiú  petróleum m iniszter fén yké 
pe lehetett. Az, akinek az olajár föle
m elésén túl csak a szakállparfömjére  
lehetett nagyobb gondja s a kínosan pe
dáns megjelenésre, hogy az európai fő 
városokban minél izgatóbb sexuális ha
tást kelthessen. A  róla való másolattal 
megábrázoltatott a Jézus, aki így  az el
ső novem beri számban az elárusító bó
dék polcairól negédeskedett az olajim- 
perátortól kölcsönzött álruhában.

A  támadások és védekezések  pergő
tüze  — mondanom se kell — pro és 
contra pattogni kezdett. M ég a közö 
nyösek  is tárgyilagosnak m utatkozva, 
belül neve tve  beleszóltak. A z  O sserva
tore Romano della domenica a Vatikán  
képes vasárnapi m elléklete az első: a 
kép az eretnekség határait súrolja. Tíz 
katolikus in tellektüel tiltakozó levelet 
in tézett a pápához: «....a katolikus sajtó 
úgy látszik, egyre inkább lezüllik, hogy  
ne m ondjuk, javára dolgozik a radikál- 
marxista kultúrának és a szabados er
kölcsnek. A  lelkiism eretes szülők szo
rongással nézik  gyerm ekeik  kezében a 
Famiglia Cristiana-t, m elyet pedig a 
templom előtt osztogatnak.»

Novem ber végén a pápa fogadta a 
bűnbak paolinusokat. N em  akarta tán 
megrontani a fogadási ünnepi hangula
tot, csak egyszer kiá lto tt föl: «ah, az a 
címlap.» De az esti L'Osservatore Ro- 
mano-ban már kárpált: < (.... bizonyos 
napvilágot látott kö zlem ények  olykor  
zűrzavar és keserűség okai, am elyek  
miatt a lelkipásztorok és h ívek  hozzánk  
fordulnak tanácstalanságukban és ag
godalmaikkal. »

M iért inti a pápa ilyen  élesen a kü 
lönben jó múltú, csak újabban merész 
irányokat követő  rendet? M iért nem  
szólt, m ikor Franciaországban is m eg
jelent a Jézus. 1973-ban ügyes, evangé
lium okra épített szöveggel, kis k ikere 
kítéssel, M arty kardinális hozzájárulá
sával, félmillió példányban. A  szerze
tesek szerint a tartalommal nincsen baj. 
Elfogult talán VI. Pál pápa, m ikor ilyen  
szavakra fakadt, csak azért, mert Krisz
tus zakóban és nyakkendősen jelen ik  
meg ugyanakkor, amikor a Jesus Christ 
Superstar-ban, ebben a szintén m eghök
kentő  filmben, a Názáreti félm eztelen  
ballerinák közt je len ik  meg.

V

Ekkora bűn ez az elegáns kiskabát? 
Bevallom, magam is festettem  afrikai 
Krisztust. A  keresztfán négernek. A z  
egyike t egy francia fiatalembernek, aki 
egy karitász-mozgalomban a volt gyar
m atokon dolgozott s beleszerelm esedett 
Afrikába. A  másikat a harmadik világ  
javára rendezett kiállításra, m egláttat
ni a szenvedő színes emberben a k ö z
tünk vonagló Krisztust. A  kínaiak fer
deszem űnek, a hinduk sötétbőrűnek  
gondolják a Messiást. A  reneszánszban  
kortárs ruhába ö ltöztették  s nem akadt
fönn miatta senki. A kkor se, ma se.v

A z ottocento-val kezdődik a baj. A z  
úgynevezett történeti festők ( Piloty ) 
öltözék, háttér és korhűségre töreked

tek. Csakhogy a kosztüm ök, drapériák, 
selym ek, villanó páncélok, élethű vi- 
rágfűzérek dagályos apotheozisában el
sikkadt a lélekábrázolás. Benczúr m o
numentális vásznain a pátosz m egölte  
az intim itást. Verizm ust akartak, de 
külsőségekbe fulladtak s e lveszte tték  
az igazi m élységeket. Mozart halálának 
döbbenetével hogyan fér össze, ha az 
asztalcsipke csecsebecséjével piszmog  
a festő. A kézelő  fehérsége s a bútorok  
reflexe elterelik a figyelm et a megrázó 
történésről. Mai színpadrendezők pont 
ezért he lye ttesítik  csak drapériákkal a 
hátteret, hogy érvényesítsék  a szó ere
jének  jogát. Vérbeli festők nem  sokat 
törődtek a mögöttiséggel. A  bizanciak  
tóga és tunika redőzetei csak arra va 
lók, hogy aláhúzzák a belső mondani
valót. M ég statikusabbá vá ljék  a Pan- 
tokrator. M ichelangelo meg letépte még 
a lepleket is: nehogy elernyesszék a 
feszültséget. Rouault elgroteszkült figu
ráival a kim ondhatatlan titkaihoz ér. A  
m űvész kiveséz, a gyökerekig  szimatol, 
ellazsálja a külsőségeket s arra áhít, 
ami az örök, ami független az időtől, a 
tegnaptól, ami 2 ezer év  m úlva is u- 
gyanaz marad. N em  szabad a mibe-öl- 
töztetéssel vergődnie, nehogy közben  
elillanjon, ami úgyis alig-alig m egfog
ható.

A mai reform nem zedékben is az a 
félelm etes, hogy javarészük az esetle
geseket javítgatja s a divat mozgóho
mokjába süllyed. Csak természetes, 
hogy megörül a nyakkendő banalitásá
nak s észre se veszi, hogy míg korszak- 
alkotó ötletről lelkendezik, esetleg jó 
akarattal, de korlátoltsággal, még sze
gény Jézust is bóvli portékává deval
válja. A  mezítlábast, aki alig törődött, 
hogy m ibe öltözködik s a m ezők lilio
mait többre tartotta Salamon dicsősé
génél.

N éhány évve l ezelőtt dúltak a kés
hegyre menő harcok, m ilyen viseletben  
járjanak a papok és apácák. Sohasem  
avatkoztam  bele a felületesről szóló v i
tákba. Sajnos, a kosztüm tervezések  
közben szétrázták a rendeket is. O ly
kor minigonnás apácák keresztbetett lá
bakkal m utogatják a bárok székein  női 
bájaikat. K inevették  a bilikalapos ró
mai papokat s most különb bohócként 
járnak és viselkednek. A ttó l félek, m íg  
cserélgetik Jézus viseltes köntösét, csak  
meg ne ham isítsák a tanításait is. Nem  a 
ruha teszi az embert. K iki azt hord, amit 
hord. N em  a kelm e minősége, hanem  
az életmód és a szív, am ely szerint m eg
ítél az Isten.

M inden elöljáró hátrányos he lyze t
ből indul. M inél följebb van  —- mégin- 
kább, ha pápa — kö tve  van szavaiban
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A művészet halálaés modorában. N em  kapathatja el m a
gát. M érsékelt viselkedésre az állása 
kötelezi. Ezzel szem ben az alul lévő  
nem spórolja a pimasz k ife jezéseket s 
alpári nyelvbotlásoktó l se fél.

Bocsássák hát meg goromba nyelv-  
öltögetéseim et. M aradjunk inkább jó- 
akaratúak. M it is akartak az újságszer
kesztők? Csak azt, hogy rámutassanak: 
a vallás nem  zökken t k i a kerékvágás
ból. A  hit és szimbólumai otthonosak a 
jelen társadalmunkban is. Krisztus jól 
érzi magát jólszabott fazonban is. Sőt 
talán ízlik  is neki. A z  üdvözítő  örök 
napirendűségét és korszerűségét akar
ták így kifejezni.

De szükség van ilyen  buta, primitív, 
gondolatszegény fogásra? Rászorulunk 
piszkos, hasznot hozó szatócs fogások
ra, hogy botránkozásból vagy kíváncsi
ságból elhordják képes újságjainkat? A  
h íveke t vadászó Egyház ilyen  olcsó 
csalétekre vetem edik? Propagandát 
verni annak, aki minden kamuflázs el
lensége s hirdeti, hiába siká ljuk a tál 
külsejét, ha a belseje mocskos. N em  in
kább blaszfémia ilyen ízléstelen eszkö
zökhöz nyúlni? A  valódi arc keresése  
helyett ilyen vásári cécóba bocsát
kozni.

E ljutottunk az ízléstelenséghez. Bo
csásson m eg szerkesztő úr, ennyire le
néz bennünket? M egalázva érezzük ma
gunkat, ha azt gondolja, hogy Jézus-él- 
m ényünk a playboy-é s azok között is 
luxusfajtából valóé, a selyem fiúé. Kiélt 
arcú dandy nem  lehet Krisztus ideál. 
Buddhától senki se kívánja, hogy lo- 

' j vagló nadrágban szem lélődjék. Vagy  
M ózes frakkban feszelegjen. Keresztelő  
János meg trikó alsónadrágban dörög
je  fenyegetéseit. Krisztus örök aktuali
tása nem az öltöztetéséből ered. M eg
értése nem a fum etti stílusból szárma
zik, m ely  arra a kancsal útra vezet, a- 
m ely a Via Conciliazione-t teletömi 
giccsekkel s leforrasztott üveg tégelyek
ben római levegőt árul a szentévben.

A hegyibeszéd szónokát, a keresztfa  
véres arcát hozzáilló módon kell, hogy  
próbáljuk megláttatni zakós és nyak- 
kendős felebarátom tekintetéből, talán 
épp akkor, m ikor kihúzom  elgázoltán a 
kocsironcsok alól. Védelm ére ke ljek  az 
elhagyottnak, vagy akit éppen rabol
nak előttem  s tapsoljak a tisztaszívű- 
eknek.

Ha a kifogásoltan modernizált Mester 
kiszólna a címlapból: K inek tartanak 
engem az em berek s hallaná m ilyen fur
csa gondolatokat sugall a nyom tatott 
képe  — m eghökkenten mondaná: mi- 
csodaaa?

PROKOP PÉTER

California magasszínvonalú katolikus  
hetilapja, a Los Angelesben m egjelenő  
«The Tidings» 1974. december 27-i szá
mában figyelem rem étó cikket közölt «A 
m űvészet halála» címmel. Szerzője Ró
bert Dwyer érsek, a kiváló  esztétikus.

C ikkében az ember magasabbrendű- 
ségébe ve te tt m éy hittel s a m űvészet 
jövő je  iránti szorongó aggodalommal 
idézte lel D wyer érsek a neves spanyol 
filozófus, Ortega y  Gasset (1883-1955) 
sötét jóslatait a m űvészet válságáról az 
1920-as években  m egjelent könyvéből.

Ortega y  Gasset már iélévszázaddal 
ezelőtt megjósota a m űvészet katasz- 
troíális hanyatlását és zuhanását a tel
jes nihil leié, m elynek  tanúi vagyunk. 
Megálapítása, hogy a m űvészet dehu- 
manizálódott, napjainkban sivár való
sággá vált. A  mai szobrászt-lestőt-gra- 
íikust nem  érdekli már az ember. Túl
nyom ó többségük a kom oly előtanul
m ányokat igénylő, hivatásérzetet és 
technikai felkészültséget m egkívánó fi- 
guratív m űvek  helye tt értelm etlen for
mákat, «nem-objektív» ákombákomo- 
kat hord össze, elveti az emberi forma 
kim eríthetetlen változatossága által 
nyú jto tt végtelen lehetőségeket. Tagad
ják  a beható studium ok szükségességét, 
általában mindent tagadnak, ami a m ű
vészetet valóban m űvészetté  teszi.

Már századunk elején megindult ez 
a folyam at a kubizmussal, majd fo ly ta
tódott a poszt-posztimpresszionizmus- 
sal, dadaizmussal, konstruktivizm ussal 
és a többi rövidéletű «izmus»-sal. Ezek 
az aberrációk és technikai k ísérletezé
sek, m elyek  egyben a humanitás elleni 
támadások is, v itték  korunk m űvészetét 
egyenes vonalban a mai teljes chaos 
felé.

Ma már Picassot is avultnak tartják 
a mindent tagadó és semmiben sem  hí
vő, túlzásokban m egfeneklő festők és 
szobrászok. N em  bocsátják m eg neki, 
hogy kétségtelen  tehetség volt, ha pros
tituálta is a tehetségét. Inkább az A ng 
liában élő amerikai Jacob Epstein ta
nítását követik , aki azt hirdette, hogy  
nem csak értelmetlen, hanem abszurd 
szoborm űveket kell a szobrásznak «al- 
kotnia», bár ő maga saját m űveiben  
nem követte  ezt az e lv e t . . .

Ortega y  Gasset ih letett próféta volt 
századunk első felében, s mint a pró
fétákra általában, őreá sem  hallgatott 
az elmerülés felé haladó nyugati világ, 
amikor 1923-ban «Tema dél nuestro ti- 
empo», majd 1929-ben «La rebellíon de 
las mashs» című? megrázó erejű kö n y 
vét megírta. Azóta jóslata beteljese
dett: az embert jelen téktelen  lénnyé  
detronizálta a m űvészet, az emberi alak

kiesett a mai m űvészek  , érdeklődési 
vonalából.

M iért kö ve tkeze tt be? A  kérdésre  
Dwyer érsekkel együtt abban találjuk 
meg a feleletet, hogy a mai egzisztenci
alista filozófia és freudizmusból kinőtt 
pszichológia jelentőségnélküli és cél
nélküli lénynek, szem élytelen  és vak  
erők já tékszerének állítja be az embert. 
M iért legyen hát éppen az ember a m ű
vészet tárgya? Sőt: miért legyen egyál
talában tárgya a m űvészetnek? «Hol 
van megírva, hogy a m űvészetnek vala
mit ábrázolnia kell? — kérdezte tőlem  
egyszer ingerülten egy mai festő. Ezért 
halmoz össze a mai szobrász kockákat, 
hasábokat, hengereket és göm böket 
emberi alakok helyett, és ezért fest a 
mai festő érthető tém ák he lye tt piros 
(sőt vörös!) és ké k  foltokat, értelmetlen  
és semmitmondó kuszaságokat. A  ma 
m űvészete  e lveszte tte  éltető talaját, a 
term észetet, s azzal e lveszte tte  önma
gát is.

Ennek az emberietlenedő, dehumani- 
zálódó folyam atnak egyik  fő szellem i 
tényezője az istentelen komm unizmus, 
de vele  tart, még fokozottabb m érték
ben, a szabad világ is a romlás m ély
sége leié vezető  úton. Ezzel a modern  
m űvészetet nem  érdekli az ember, az 
embert sem érdekli a mai m űvészet. A 
kiállítási helyiségekben alig van láto
gató, s akik bevetődnek is egy-egy mai 
nem -objektív  álm űvész kiállítására, ezt 
legfeljebb azért teszik, hogy szörnyűl- 
köd jenek vagy mulassanak a közszem 
lére tett üres ákombákomokon.

M eghalt a m űvészet, —  állapítja meg 
rezignáltan D w yer érsek, az igazi m ű
vészet megértő h íve  és hirdetője. Ezt 
a borúlátó megállapítását azonban nem  

« tudjuk osztani. A  m űvészet mai m ély
pontján a hangoskodó, tehetségtelen  
túlzók m ellett kezd ik  felem elni szavu
kat a kom oly m űvészek  is, még pedig 
nem  a «maradi» öregek, hanem az elő
retekintő, kom oly felkészültségű fiata
lok, akik  h isznek magukban és a m ű
vészet jövőjében. A z  idők jele, hogy  
egy tehetséges magyar m űvész tollat 
ragadott és megrendítő verssorokban  
kiáltotta m űvésztársai fülébe:

«Barátaim, vigyázzatok, .. . 
őrizzétek meg a szépség lángját!
S véd jé tek  meg, m entsétek  meg őt, 
Dávidot és Mona Lisát,
Barátaim, barátaim: V éd jétek  meg 
az ember arcát!»

Mi szilárdan hiszünk abban, hogy a 
jövő  elhozza az új idők lelkét új n ye l
ven megszólaltató, m egújult m űvésze
tet.

BlRÓ BÉLA
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Botránykő:
A cím valóban nem túlzás: gondol

junk csak arra a szám talan bosszanko- 
dásra, károm kodásra és dühroham ra, 
am elyet ez az intézm ény k ivált az em
berekben! Ez vonatkozik különösen a 
Ném etországban bevezetett rendszerre, 
m iszerint a m unkavállaló még csak nem 
is lá tja  azt a pénzt, amit egyházi adó 
címen befizet, m ert egyenesen levonják 
fizetéséből a kereseti adóval együtt. 
Term észetesen m inden országban más 
és más az adózási rendszer, mi azonban 
itt speciálisan a ném et m ódszerrel aka
runk foglalkozni.

Az itteni jog szerint az állam gyűjti 
be az egyházi adót, amely eddig a k e 
reseti, illetve jövedelm i adónak 10 szá
zaléka volt, m a m ár azonban kom olyan 
beszélnek 8-9 százalékra való leszállí
tásáról. Az állam begyűjti az egyházi 
adót és bizonyos százalék (költségmeg
térítés címén) levonása u tán  átad ja az 
egyháznak. A  közönséges halandó te 
hát ezt a pénzt nem is látja, akár csak 
az állami adót, és — jellem ének, lelki
ségének és az egyházhoz való viszo
nyának m egfelelően ezt vagy  helyesli, 
vagy csendben eltűri, átkozódik és k á 
romkodik, vagy kilép az egyházból.

Hogy m ennyire a lelkiségtől függ az 
em berek m agatartása az egyházi adó
val kapcsolatban, erre hadd hozzuk fel 
az alábbi m egtörtént esetet: az egyik 
ném et üzletágban szokás, hogy az al
kalm azottak karácsony körül három 
havi fizetést kapnak. Ez term észetesen 
komoly összeg és ennek megfelelően 
komoly összeg az ebből levonásra k e 
rülő állami adó is. Az alkalm azottak 
ezzel kapcsolatban egy rossz szót sem 
szólnak, — keserűen felpanaszolják a- 
zonban, hogy m ennyi egyházi adót fi
zetnek.

A Ném etországba került hazánkfiai is 
keserű  szájjal tapasztalják, hogy v á 
gyaik «el Doradoja» (legalább is ez 
volt még nem is olyan régen) nem m en
tes holmi tökéletlenségektől, m int pél
dául az egyházi adótól. Legszívesebben 
m egváltoztatnának á t t  egyet-m ást a sa
já t képükre és hasonlatoságukra, ha le
hetne. De m ert ez könnyebb elképzelni, 
m int megtenni, vagy beletörődnek az 
itt fennálló élet- és jogrendszerbe, és 
ha m orogva is, de «húzzák az igát» az 
itteni benszülöttekkel együtt, vagy pe
dig levonják a konzekvenciát.

Mi ez a konzekvencia? Nos, az egy
házi adó fizetését senki m eg nem tagad
hatja, ha van jövedelme, m ert ez állam- 
jogilag m egalapozott adóféleség, ami
nek befizetéséről, illetve durván kife
jezve: behajtásáról, — m aga az állam

egyházi adó
gondoskodik. Az itteni jog szerint u- 
gyanis, aki tag ja  valam elyik bevett va l
lási közösségnek, annak kedves kö te
lessége is annak fenntartásához hozzá
járulni és céljai elérésében anyagilag 
tám ogatni. Ez alól a kötelezettség alól 
vannak ugyan jogilag szabályozott k i
vételek, de önm agát az ember önhatal
múlag csak úgy m entesítheti, ha  fel
m ondja a tagságát, vagyis kilép az egy
házából.

Term észetesen ez utóbbi lépésre is 
van elegendő példa az itt élő m agyar
ság körében, bár ez a lépés általában 
és m agától értetődőleg csendben szo
kott végbemenni. A zért csendben, m ert 
bár a m aterialista gondolkodás győzött, 
az ilyen em ber mégsem érzi m agát v a 
lami jól s ahelyett, hogy diadalm ám or
ban törne ki, inkább hallgat és nem 
veri nagydobra az ügyet. Ami az ese
teket vizsgálva legjobban feltűnik az 
embernek, hogy az egyházból kilépők 
(magyarok) nem a háború következté
ben N yugatra vetődött és itt m aradtak 
soraiból kerülnek ki, akik pedig végig
m entek a nyom orúság, éhezés és lassú 
újjáépítés m inden fázisán és csak hosz- 
szú évtizedek áldozatos m unkájával 
tud tak  rendezett anyagi körülm ények 
közé jutni. Nem ezekből kerülnek ki az 
egyházból kilépők, hanem  elsősorban 
azok közül, akik az utóbbi ké t évtized
ben jö ttek  N yugatra s a legrövidebb 
időn belül m indent meg akarnak sze
rezni, és így m inden eszközt m egragad
nak, hogy könnyen és gyorsan m eg
gazdagodjanak.

De e honfitársak m agatartása lélek
tanilag más szempontból is m agyaráz
ható. A  vallásuktól m ár odahaza rég 
elidegenedtek. Az itteni világ gazdag
sága is inkább m aterialista vágyaikat 
táplálja  és csak m egerősíti őket m ate
rialista életszem léletükben. A keresz
ténység nem jelen t szám ukra semmit s 
legfeljebb m ár csak mint néhány ha
gyományos szokás él bennük. Az egy
házra nincs is szükségük, szolgálatait 
nem veszik igénybe. M iért fizessenek 
egyházi adót, amikor abból semmi hasz
nuk sincs? K arácsonyfát egyházi adó 
nélkül is lehet felállítani, más lelki igé
nyük úgy sincs! — Az egykori zöldelő 
és virágzó ágak a kereszténység fáján 
az idők folyam án elszáradtak. A  száraz 
ágak sorsa pedig az, hogy idővel a leg
kisebb szellő is letöri a törzsről. A mi 
esetünkben ez a szél az egyházi adó 
botránya, és a m aterialista csak a pilla
natnyi hasznot és érdeket kereső gon
dolkodása.

Az egyházi adó problém ája itt ú jab
ban még más vonatkozásban is sző

nyegre került. Egy kis politikai párt 
írta  zászlajára az állam és az egyház 
teljes különválasztását és ezzel együtt 
az egyházi adó állami kezelésének fel
m ondását is. (A terv  titkos rugója v a 
lójában azonban azoknak a választók
nak a m egnyerése, akik valam ilyen ok
nál fogva nem rokonszenveznek az egy
házi adó jelenlegi rendszerével.) De az 
egyházi em bereken kívül még m aguk a 
józanabb gondolkodású politikusok is 
felem elték intő szavukat e terv  ellen. 
M egvalósításával — m ondják — az ál
lam egy hatalm as öngólt lőne önm agá
nak. Egyrészt, m ert az állam és az egy
ház szorosan egym ásra van utalva, cél
juknál és hivatásuknál fogva egym ást 
kiegészítik és segítik. Az egyháznak az 
állam polgárok lelki képzésében és irá 
nyításában olyan óriási érdem ei van
nak, hogy azt az állam semmiféle m un
kával meg erőfeszítéssel sem tudná pó
tolni. (Bismarck: Egy pap különb rendet 
tud terem teni, m int tíz rendőr!)

M ásrészt, nem szabad szem elől té 
veszteni a tényt, hogy az egyházi adó
nak körülbelül 70 százalékát az egy
házak szociális intézményeik, óvodák, 
iskolák, kórházak, öreg- és csecsemő- 
otthonok fenntartására, szellemileg el
m aradottak gondozására fordítják. Ez
zel kapcsolatban egy m élyebben látó 
politikus így m érlegelte a helyzetet: Mit 
használ az államnak, ha nem segíti az 
egyházakat az adó kezelésében? Az ál
lam kénytelen  az adóhivatalokat fenn
tartan i és fizetni a tisztviselők ezreit 
meg tízezreit. Ezek m ellesleg elvégzik 
az egyházi adóval kapcsolatos m unkát 
is. De ha kényszerítjük  az egyházakat, 
hogy hasonló adóhivatalokat létesítse
nek a saját céljaikra, akkor egyenesen 
m agunk alatt vágjuk  a fát, m ert annyi
val kevesebb ju t akkor a szociális in
tézm ények fenntartására, am elyek így 
m ajd m egint csak az állam kasszát te r
helik.

Azt a ján lják  egyes pártem berek, 
hogy válasszuk szét az egyházat és ál
lamot? Tegyük fakultatívvá az egyházi 
adó fizetését? Jó, de mit nyerne ezzel 
az állam és a polgárok? A szükséges 
anyagiak hiánya m iatt holt biztosan az 
állam nyakába szakadna az addig az 
egyházaktól fenntartott szociális intéz
m ények életben tartása, amire sem 
megfelelő személyzet, olyan olcsó sze
mélyzet, m int a szerzetesek és szerze
tesnők, sem anyagi fedezet nem áll ren
delkezésünkre. Ez m agával hozna egy 
általános adóemelést, vagyis az adófi
zető polgár ú jra  ott lenne, ahol a mádi 
«honpolgár».

Ezek egy józanul számító politikus 
gondolatai, am elyeken érdem es kissé 
elelmélkedni.
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Beszélgetés Mindszenty bíborossal ausztráliai útjáról
M indszenty József bíboros 9 hétig 

tartó  ausztráliai útjáról közvetlenül az 
éjféli mise előtt érkezett vissza a Páz- 
máneum ba 1974 decem ber 24-én. Fris
sen és egészségesen érkezett, bár a fá
rasztó apostoli ú t nyomai látszottak ra j
ta. M aga m ondotta az intézet kápolná
jában  az éjféli szentm isét és homiliát. 
Az ünnepek elm últával az Életünk szer
kesztőjének alkalm at adott arra, hogy 
ausztráliai ú tjával kapcsolatban néhány 
kérdést intézzen hozzá.

Életünk: Mi indította Eminenciádat ar
ra, hogy ilyen  hosszantartó és fárasz
tó utat vállalt az ausztráliai m agya
rok meglátogatására?

M indenütt m agyar lelkipásztori in
dokból keresem  fel a m enekült m agyar
ságot. Teszem ezt először azért, m ivel 
tudom, hogy gyéren vannak m agyar 
lelkipásztoraik és hiányoznak azok az 
intézm ényeik is sokhelyütt, am elyek
nek segítségével pótolhatnák m aguk a 
világi apostolok a lelkipásztori hiányt. 
M ásodszor azért m egyek, hogy hozzá
járu ljak  a meglévő intézm ények fel-

De érdem es elgondolkodni azon is, 
hogy az egyházi adóval kapcsolatos 
problém ák nem a háború utáni nehéz, 
bizony nagyon is keserves idők szü
löttje, amikor tényleg m inden fillérnek 
m egvolt a maga, sokszor száz helye is, 
hanem  éppen a gazdasági virágzás te 
tőpontján váltak  akúttá. M indez arra 
utal, hogy a gazdasági jó léttel együtt 
arányosan nő az emberi önzés és kap
zsiság is. Ennek egyenes következm é
nye, hogy az unokák 2 m árkáért m eg
ölik nagyanyjukat és m agukat keresz
ténynek mondó em berek évi 500 m árka 
m iatt m egtagadják hitüket.

A hívő ember, az igazán hívő ember 
ezzel szemben tudja, hogy az egyház 
Isten godolata és eszköze az ember üd
vöz lésében . Nem öncél tehát, hanem  
eszköz az em ber szolgálatára. De tudja 
azt is, hogy m inden földi jó, amit k a 
pott és még kap, az Űr ajándéka, m elyet 
használatra kapott csak s m elyet Isten 
visszakövete tőle. E haszonbérbe kapás 
és adás csendül ki m ár azokból a sza
vakból, m elyeket egykor Mózes inté
zett népe fiaihoz: «Tiszteld Uradat, Is
tenedet kezed m unkájának, jövedel
m ednek gyümölcséből!* Az egyházi 
adó is istentisztelet! Ha pedig istentisz
telet, akkor nincs helye a m orgásnak és 
lázongásnak. Isten (is) a vidám  és nagy
lelkű adakozót szereti!

MEGYESI AN D RÁS

frissítéséhez és ahol lehet, ú jak  meg
szervezéséhez segédkezet nyújtsak. 
M indenütt érintkezést keresek a helyi 
főpásztorral is, akinek jóindulatától sok 
függ a m agyar lelkipásztorkodás terén. 
Term észetesen legfőbb óhajom az, hogy 
m agyar híveink hűek m aradjanak az 
ezeréves m agyar kereszténységhez és 
minél inkább m egértsék azt a tö rténel
münk által igazolt tételt, hogy tragikus 
sorsú nem zetünk fennm aradását annak 
is köszönheti, hogy a kereszténységet 
és nemzeti eszmét szorosan összefor
rasztotta egymással.

Életünk: H ány városban Tátogatta meg  
a magyarokat Eminenciás Űr a mesz- 
sze Ausztráliában?

Voltam Perthben, Adelaideban, Syd
neyben, Cam berrában, New Castlban, 
Brisbane-ban, M elbourne-ben, aztán 
Ausztráliából átrepültem  Űj Zélandba. 
Am int A usztráliában is az em lített he
lyekről kiindulva más m agyar csopor
tokat is felkerestem , Űj Zélandban is 
három  m agyar központot látogattam  
meg. Ide azért is szívesen átmentem, 
mivel évek óta nincs m agyar lekipász- 
toruk s így jobban ki vannak téve an
nak a lelki veszélynek, am elytől mi ide
genbe kerü lt híveinket szeretnénk meg
védeni.

Életünk: M ilyen alkalmakkor találko
zott Eminenciád a magyar hívekkel?

M inden városban tarto ttunk  a püs
pöki katedrálisban ünnepélyes szentm i
sét. M agyar nyelvű szentbeszédet in
téztem  a hívekhez, míg angol nyelven 
rendszerint a helyi főpásztor vagy  se
gédpüspöke m ondott beszédet. A szent
misén term észetesen nagy számban 
voltak jelen  az ausztrál katolikusok kö 
zül is. M ise után rendszerint m egbeszé
lést folytattam  a m agyarság vezetőivel, 
majd fogadtam a h íveket csoportosan, 
családonként vagy egyenkint. Délután 
folyam án ünnepélyeket rendeztek s a- 
zokon a társem igrációk is szép számmal 
jelen tek  meg.

Életünk: Ragaszkodik-e a magyarság  
kereszténységéhez és nem zeti öntu
datához ott a m essze Ausztráliában?

Á ltalában ez a ragaszkodás m egvan 
mindenfelé a m agyarság soraiban. Ta
lán még többet és intenzivebben foglal
kozhatnának a hit kérdéseivel és a mo
dern élet által félvetett erkölcsi problé
mákkal. Ha nagyobb számú m agyar 
m utatna érdeklődést egyházi intézm é
nyek iránt, a nehéz viszonyok ellenére

is könnyebben lehetne azokat kiépíteni.

A  nemzeti gondolat ébrentartásában 
sincs hiány. Lehet talán, hogy a lelkész
ségek és egyesületek rendszeresebb 
összefogása még kiválóbb eredm énye
ket hozna. Az egyesületi élet ugyanis 
nem elég, szükség van arra is, hogy az 
egyének, a családok és az egyes v idé
kek m agyarsága közösségi életébe több 
kereszténységet vigyünk. A m agyar
ságnak m indenkor javára  vált, ha tag 
jai és családjai ragaszkodtak a keresz
tény elvekhez.

Életünk: M ilyen in tézm ényekben  fe jt
he tik  k i tevékenységüket az ottani 

magyarság vezetői?

Kár, hogy nincsenek sajá t m agyar 
plébániák. Csak lelkészségek szervez
hetők a helybeli plébániák keretében. 
De még ebben a nem teljesen kielégítő 
keretben  is szépen m egy a lelkipászto
ri munka. V annak m agyar szentmisék, 
gyónási lehetőségek, a gyerm ekeket 
m agyar hitoktatás keretében  előkészí
tik  az első szentáldozásra, bérm álásra 
(most magam bérm áltam  meg az ifjú
ságot). A  lelkészek szorgalm asan láto
gatják  beteg m agyar híveiket, és ami 
nagyon alapvető: gyakorlatban van ná
luk a lelkipásztori családlátogatás.

A  gyerm ekek m agyar nyelvű h itok
tatásáró l a lelkészek m ellett a csalá
dok, a vasárnapi iskolák és újabban a 
cserkészcsapatok gondoskodnak. V al
lási egyesületeik is vannak, mint pl. a 
Szent Erzsébet, Szent István egyesüle
tek, férfi és női kongregációk, stb. Ezek 
összejövetelein m agyar nyelven kap
nak elm élkedéseket és végzik ájtatos- 
sági gyakorlataikat. V annak m agyar 
könyvtárak, m elyeket sokan látogat
nak. Tetszett nekem, hogy pl. M el
bourne-ben sokan jára tják  a M agyarok 
V asárnapját.

Életünk: V oltak Eminenciádnak m eg
ható élm ényei Ausztráliában is?

M indenegyes repülőtéren megható 
volt, ahogyan vártak  és könnyes szem
mel elém jöttek, öröm öm  telle tt a szép
számú m agyar gyerm ekekben, az o tt
honi és idegenben élő m agyarság rem é
nyeiben. M ég a börtönösök is szívesen 
vártak. M ikor a M elbourne-i börtönben 
egy súlyosan elítélt m agyarnak azt 
mondtam: Az Isten téged is szeret! — 
kicsordultak a könnyei és a velem  lé
vők is érezhették a jelenet alatt, m ek
kora erő a vallás az emberi nyomorban.



Burg-Kastl 1975 elején
Ez a m agyar iskolavár 330 diákjával, 

30 tanárral és nevelővel még mindig 
áll, pedig m ár 1960-ban akadtak han
gok, főleg a váron belül arról, hogy a 
m agyar iskola napjai meg vannak szám
lálva.

Most új világválság küszöbén ú jra 
hallhatók ezek a hangok. Nincs komoly 
alapjuk, m ert a m agyar gimnázium áll
ni fog mindaddig, amíg a külföldre sza
kadt m agyarság ragaszkodik anyanyel
véhez és nemzeti kultúrájához. Sőt 
messzebb kell néznünk: állni fog míg az 
összm agyarságnak is érdeke ez a szel
lemi összekötő híd a N yugattal és 
mindazzal, amit a N yugat nekünk m a
gyaroknak jelen tett a m últban és jelent 
még ma is.

A kastli m agyar gimnázium két inter- 
nátusával, infláció és gazdasági válság 
ellenére eddig még biztosítani tudta a- 
nyagi létalapjait. Az 1974-es gazdasági 
év összkiadásai kereken másfél millió 
DM. Csak tanárok és a szem élyzet fize
tésére 970.000 DM-t adtunk ki. Az össz
kiadásból több mint egy milliót a szü
lők internátusdíj (havi 210 DM) és tan 
díj (havi 70 DM) címén fedeztek. A töb
bit segélyekből és adományokból ke l
lett összehoznia az iskolának, mint min
dig amióta csak fennáll. A legnagyobb 
segélyt a Bund adta az idén is (380.000 
DM). A bajor állam 90.390 DM-t adott. 
A költségvetésben így is nagy rés m a
radt: több mint 70.000 DM, amit az 
eichstátti püspökség és a ném et püs
pökkari konferencia segített betömni. 
Az eichstátti püspök eddig is évenkint 
több mint 30 ezer DM-val segítette a 
területén  lévő m agyar iskolát, de az 
idén összesen 50.700 DM-t adott. A né
met püspöki konferenciához az idén 
először fordult a M agyar Iskolabizott
ság segítségért. Nem hiába, m int több 
más helyre. Építkezésre 50.000 DM-t 
szavazott meg, az iskola üzem eltetésére 
pedig 25.000 DM-t. Az idei évtől kezdve 
pedig folyam atosan 75.000 DM-t.

Ezt külön meg kell em lítenünk azért, 
hogy a N yugaton élő m agyarság széle
sebb körben és pontosabban értesüljön 
arról, hogy kik azok, akik még ma is 
komoly áldozatot hoznak az egyetlen 
m agyar középiskoláért.

A sok névtelen  m agyar adom ányát 
az építkezési alapba fogtuk fel. Az is
kola teljes kiépítése ugyanis annak el
lenére, hogy 18 év óta szinte állandóan 
építünk, még méssze sincs befejezve. 
A túlzsúfolt alsó osztályokat ketté  kell 
osztani, ehhez új osztályterm ek kelle
nek. Korszerűbb tanításhoz m odern elő

adóterm ek szükségesek. A Bund épít
kezésre m ár nem folyósít segélyt. Az 
eddig még be nem épített pénzadom á
nyok összege kereken három százezer 
DM. Legalább még ennyi kell, hogy ko
molyan hozzá lehessen fogni egy új is
kolaszárny kiépítéséhez.

De mit érne a legm odernebbül kiépí
te tt iskola, ha hiányozna belőle az is
kola lelke, a jó tanári kar. Ezen a téren  
komoly nehézségeink vannak. Több ta 
nár k iöregedett és kivált, vagy rövide
sen kiválik. Pillanatnyilag a legna
gyobb hiány a felsőbb osztályokban a 
reális tantárgyaknál van. M atem atikus 
és fizikus, kémikus meg biológus kell 
sürgősen. De a m agyar iskolához, amely 
ma az egyetlen m agyar középiskola a 
szabad világban és ezért annyira fon
tos m agyar szerepe van, hogy nem elég 
csak kom oly szaktudás és pedagógiai 
képesség, hanem  m agyar lélek és m a
gyar szív is kell hozzá, különben nem 
m agyar iskola; m egszűnnék annyi ál
dozat, annyi erőfeszítés után a külön 
létjogosultsága is. Itt, ezen a ponton 
sosem lehet eleget nyújtani egyre ide
genebbé váló emigráns ifjúságunknak 
és éppen ezért sosem lehet eleget köve
telni sem az itt tanító tanároktól.

Ezért is olyan kényes, nehéz problé
ma ma iskolánkban a tanár-utánpótlás. 
Jelentkező van  elég, de a megfelelőt 
m egtalálni a nehéz. Eddigi tapasztala
taink ezen a téren  nem a legjobbak. 
Egyesek ugródeszkának, m ások egzisz
tenciális kérdésnek tek in tették  a m a
gyar iskolát.

Diák utánpótlásunk, hála Isten, van. 
Annyi szép m agyar fiú és kislány je 
lentkezik m inden évben, hogy öröm 
látni! ö tv en es  létszám ú alsós osztálya
ink vannak.

A baj csak ott van, hogy úgy válto 
zik évről évre ez a gyerm eksereg, mint 
a kalejdoszkóp. Az emigráns sors, a 
nagy távolságok, a nyelvi nehézségek, 
az anyagi helyzet és különösen a na
gyon távoli országokból jövő gyerm e
keknél a honvágy, egy-egy év alatt a 
negyedével apasztják ezeket az osztá
lyokat. A felsőbb osztályokba jelen t
keznek túlsokan újak, akik ú jra feltöl
tik  a sorokat. Sajnos azonban, olyanok 
is, akik vagy fegyelmi vagy tanulm ányi 
okokból máshol nem állták meg a he
lyüket. M agyarok ezek is, mi pedig az 
egyetlen m agyar iskola idekint: meg 
kell nekik  adnunk az utolsó lehetősé
get. Nehéz tehertétel ez tanárra, osz
tályra, az egész isk o lá ra . . .  Igaz, több 
ilyen tanuló nálunk m agára talál, mégis

mindig ú jra  és ú jra fel kell tennünk m a
gunknak a kérdést, érdem es-e ilyen 
áron a m agyarság-mentés.

Iskolánk keresztény és m agyar szel
lemű nevelőm unkáját nagyon m egne
hezíti az a körülm ény is, hogy tanulóink 
többnyire a nyugati nagyvárosok kü l
városaiból jönnek. Ez a miliő erősen 
hat: a nyugati m aterialista, élvezethaj
hászó életszem lélet beleivódik korán a 
m agyar gyerm ek leikébe is. Így érték 
ítélete sokszor téves, vagy  ferde, igazi 
életideálok után  így nehezen lelkese
dik. Különösen nagyobb diákjaink be
szédstílusa durva,, utcai, sokszor trá 
gár, amit átvesznek a kicsinyeink, sa j
nos még a lányaink is. Ezen csak a szü
lői ház és az iskola együttes és követ
kezetes nevelő és korrigáló m unkája 
segíthetne.

Erre azt m ondják sokan és joggal: 
szelektálni kell. Igen ám, de az iskola 
nehéz anyagi helyzetében döntő je len
tőségű mindig az anyagi szempont is. 
Ahhoz, hogy pénzügyi m érlegünk úgy 
ahogy egyensúlyban m aradjon, lega
lább 330-340 tanuló szükséges. Húsz
huszonöt kiesés m ár évi százezer DM- 
val kisebbítené az évi bevételt és még 
nagobb rés tátongna az évi költségve
tésben. — Viszont szelektálni is kell!

Ezért és a szülőkre nehezedő egyre 
súlyosabb gazdasági válság m iatt is, 
elengedhetetlenül szükséges iskolánk
ban is egy ösztöndíj alapnak a m egte
rem tése. Szegény, főleg sokgyerm ekes, 
jószellemű családokból kell kiválaszta
ni azokat a gyerm ekeket, akik külön
ben m agyar iskolában nem tanulhatná
nak. Ezek a kilenc éven át nálunk ta 
nuló gyerekek egy-egy osztály erköl
csi és szellemi nívóját nagyon em elhet
nék, különösen a felsőbb osztályokban.

A folyó iskolaévben máris 5 diák ré 
szesül ilyen ösztöndíjban. De komoly 
hatása az iskola tanulm ányi, fegyelmi 
és anyagi helyzetére csak akkor lenne, 
ha legalább 20-25 ilyen ösztöndíjunk 
volna m inden évben. Egy ösztöndíj 
3.200 DM-t jelen t évenkint. Tehetősebb 
m agányosok, m agyar lelkészségek, e- 
gyesületek létesíthetnének ilyen egész 
vagy fél ösztöndíjat. Addig, amíg az 
összes alapítványi helyre nincs arra ér
demes diákunk, az összeg az ösztöndíj 
alapba folyna bele, am elynek a kam at
jaiból új ösztöndíjakat tudnánk adni, 
főleg részösztöndíjakat olyan családok
nak, ahonnan több gyerm ek tanul egy
szerre az iskolában és anyagi nehézség
gel küzdenek. Viszont az iskola sem 
m aradhat anyagi fedezet nélkül minden 
tanuló után.

Az ösztöndíj alap akkor válik  komoly 
anyagi és tanulm ányi tényezővé isko-
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Isten büntetéseIánkban, ha legalább 200-250 ezer DM- 
ra növekszik. Az időpont ennek az a- 
lapnak a m egterem tésére még sosem 
volt kedvezőbb mint most.

M indszenty bíboros úr a példa, aki 
csodálatos önfeláldozással, 83 évével, 
annyi szenvedés és böntön után  já rja  a 
világot, felkeres m inden hazáját vesz
te tt m agyart, hogy vigasztalást, bátorí
tást és erőt vigyen, hogy m egtartsa őket 
nem csak a hitben, hanem  m agyarsá
gukban is. Ezért inti m indenhol a m a
gyar szülőket az édes anyanyelv gya
korlására a családban, ezért szinte fel
emésztő gondja a m agyar iskola, h é t
végi iskola és az ifjúsági egyesületek 
sorsa. — Elemezhetik, b írá lhatják  sze
m élyét és m unkáját így is, meg úgy is, 
azt tőle nem v ita thatja  el m ár most sem 
senki a m agyarok közül, hogy a szét
szóródott m agyarság m egőrzésére az 
emigráció történetében olyan erőfeszí
tést nem v itt véghez senki m int Ö.

Így csak term észetes, hogy az egyet
len szabad m agyar középiskola is a 
szívügye. Az öt m ostani ösztöndíjból 
kettő t ő adományozott. Ö já rt és já r 
közben a ném et püspöki karnál, a ható 
ságoknál az iskola minél erőteljesebb 
m egsegítése érdekében. M egtérve A- 
m erikából a százezrekre menő segély
ből, amit a m agyar elemi iskoláknak, 
plébániáknak és rászoruló öregeknek 
nyújto tt, tízezer Dollárt adott Burg- 
Kastl-nak szegény diákok tám ogatásá
ra. A usztráliai fáradságos útjáról egye
nesen az iskolához utalt át hétezer ausz
trál dollárt.

Mi többi m agyarok, akik m ár a m áso
dik világháború, vagy 56 óta élvezzük 
a nyugati jólétet, ilyen em berfeletti erő
feszítés láttán  csak szégyenkezhetünk, 
ha a m agunk kis m agyar áldozatára 
gondolunk.

A hercegprím ás úr példájára akadtak 
más m agyarok is, akik külön gondoltak 
a szegény m agyar diák-problém ára és 
kéretlenül összeadtak 11.000 DM-t. J a 
nuár 12-én a kastli m agyar szülői ta 
nács teljes m értékben a m agáévá tette  
az ösztöndíj gondolatot és még ebben 
az évben össze akar hozni a tehetősebb 
szülőktől legalább hat teljes stipendi
umot. Az iskola és a szülők közösen 
fordulnak m ajd a sajtó ú tján  és körle
vélben a tehetős m agyarokhoz, közös
ségekhez, hogy segítsék ezt a nemes 
gondolatot.

Tudjuk, hogy megint azokhoz fordu
lunk, akik m ár eddig is m indig áldoz
tak. De ez m ár csak így van ezen a v i
lágon: a sokak gondját mindig a keve
sek viselik a szívükön.

DR. H ARANG O ZÓ  FERENC

Régebben történt, am ikor egy m agyar 
családot m eglátogattam. K arácsony u- 
tán  volt, az ajándékok még nagy becs
ben voltak. Éppen a nappali szobába 
léptem  be. Csak ösztönszerűen kaptam  
el fejem egy repülő tárgy  elől, hogy 
épségben m aradjon, — m árm int a fe
jem. Az indiándárda, am elyet egy ha t
éves fiú dobott el, levert két v irágcse
repet, á tfúrta  a függönyt és k itörte  az 
ablakot. Szépítési szándék m ellett sem 
lehetett kedvesnek m ondani a vendég- 
fogadást. A  ház asszonya áttessékelt 
egy másik szobába és m ielőtt a szigorú 
apa m egérkezett volna, üvegest h i
vatott.

Nevelői feladatom  teljes tudatában 
próbáltam  m egm agyarázni a kis ember- 
palántának, hogy a lándzsa-ügyben 
helytelenül cselekedett. Kerek szeme
ket m eresztett rám és közben az ebéd
lőszéken próbálta ki, m ilyen formában 
helyettesíti az indián lovat. Ügy gon
dolhatta, hogy éppen most veszi be a 
k a n y a r t . . .  és m egtörtént a baj: a szék 
lába eltörött, a lovas nekiesett fejjel a 
fűtőtestnek, kétségbeesett sírás, felcsi
gázott idegek, elsősegély, stb. Az édes
anya magából kikelve m ondotta: «Lá- 
tod fiam, aki nem hallgat a szép szóra, 
az így jár. Ez az Isten büntetése.»

Az eset külső form ája nem volt kö
zömbös: vérző fej, bedagadt szem és 
világos jel, hogy a-gyermek játékösztö
ne kilépett a m egengedett keretből. Ez 
még érthető is volt. Egy kis vigasztalás 
azonban helyénvaló lett volna, m ert így 
a gyerm ek m agára m aradt kitörő já ték 
kedvének befejezésében. M egm aradt a 
szomorú záróítélet: a baleset fájdalm a 
engedetlenségének büntetése és ez a 
büntetés a jó Isten «rendelkezéséből» 
történt.

A gyerm ek talán el is felejtené ezt az 
esetet, ha nem hallaná ú jra  meg újra, 
hasonló végződésű játékóra  után, hogy 
a hasraesés, vagy az orrvérzés mindig 
Isten büntetése. Tulajdonképpen a 
gyerm eknek arra kellene gondolnia, mi 
köze van Istennek az indiánokhoz, vagy 
az ebédlő-széken való lovagláshoz? Kis 
agya ilyen kérdéssel nem tud még meg
birkózni. A nnyit fog csak fel, hogy a 
kellemes já ték  félbeszakad, vigasztala
nul, és azt szülei Istennel hozzák ösz- 
szefüggésbe.

A gyerm ek helyett tegyük fel mi a 
kérdést: mi köze van Istennek az indián 
lándzsához, vagy az ebédlőszéken tö r
tén t lovagláshoz? Bármilyen szomorú is 
legyen a já ték  vége, Istent nem lehet 
belevonni, m int nagy óvónénit a gyer
m ek játékába, még akkor sem, ha az

tragikusan fejeződik be. Isten a gyer
m eket olyanná terem tette, hogy tiszta 
szívből tud játszani és tombolni. Mi ló- 
gatófejű felnőttek, akik az életben so
kat csalódtunk, okkal is, csak nehezen 
tudjuk m egérteni, m ennyire bele tud 
m erülni egy gyerm ek a játékba: nem 
hallja  az ebédhez hívó szót, nem vesz 
észre egy kedves kérdést sem, elengedi 
füle m ellett a figyelm eztetést, m ert e- 
gész énjével a já ték ra  irányítja  gondo
latát. Isten szám ára a gyerm ek já téka  
annyira fontos, hogy a jövő élet Ígére
tét is belefoglalta.

Term észetesen a gyerm ek játékm ód
já ra  ügyelni kell. Nem szabad m egen
gedni, hogy tapasztalatlanságában o- 
lyan játékform át űzzön, ami neki, vagy 
m ásoknak káros lehet. Já téka  m iatt nem 
kellene őt megszidni, vagy  egyenesen 
m egbüntetni. Ez csak m akacsságát nö
veli, de nem b írja  jobb belátásra. Még 
akkor is, m ikor veszélyes játékon kap
juk  őt rajta, meg kell őriznünk nyugal
m unkat. A  m erészség gondolata a gyer
meknél olyan erős, hogy alig tud neki 
ellenállni. Meg kell róla győződnünk, 
hogy engedetlenségét ham arabb meg
változtathatjuk, ha egy m egtörtént bal
eset után m ellette állunk és vigasztal
juk, vagy rávezetjük a játékm ód he
lyességére, m intha arra utalunk, hogy 
fájdalm a Isten büntetése.

Az eset különben tragikussá válhat. 
Idővel kialakul a gyerm ekben Istenről 
alkotott képe: oda is belát és akkor is, 
amikor szülei nem figyelhetik őt, a til
to tt fáram ászásznál is ott van, vagy azt 
is látja, m ikor a szomszéd kertjében en
gedély nélkül fölverik az indiánsátrat, 
és a büntetés veszélye álandóan feje 
fölött lebeg. A gyerm ek szemében Isten 
részvétnélküli szigorú lesz, aki elől nin
csen m enekülés, aki nem ismer p a r
dont, vagy humort, aki m indent lát és 
m indent m egbüntet. Ebből kifolyólag 
m agatartása kettős lehet: m agábazár- 
kózik és m inden egészséges kezdem é
nyezésről lemond, ami hozzátartozna 
jellem ének alakulásához, vagy «kihív- 
ja» megint «Isten büntetését®. Később 
rájön arra is, hogy a büntetés néha el
m arad . . .  és ha Jánoskából János lesz, 
gyanakodni is fog, hogy az «Isten bün- 
tetése» csak a szülők nevelői segédesz
köze volt és Isten nélkül is nagyon jól 
m egtalálja szám ítását az életben. Ezt 
m ondhatnánk talán  világosabban is: hi
tetlenné vált a fiú.

P. SZŰKE JÁ N O S
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Mindszenty József

E ML É KI R A T A I M
(A  püspökök körlevele ezután utal az 

ország polgárainak törvénytelen  letar
tóztatására, a közúti rablásokra, papok 
börtönbevetésére, a besúgás- és a fel
jelen tések rendszerére, véd telen  polgá
rok internálására, a fiatalság zülleszté- 
sére. A  bíboros emlékirataiban a továb
biakban ez áll:)

A választásokból 57,7 százalékos 
győzelemmel került ki a kisgazdapárt, 
amely program jában a keresztény elvek 
védelm ét és m egvalósítását ígérte a 
marxizmussal szemben. Az eredm ény 
valóban elsöprő és elemi erővel m eg
nyilatkozó tiltakozás volt a kommuniz
mus ellen. A kom m unista párt a leadott 
szavazatokból 16,7 százalékot kapott, 
de ennek is egy részét m egvesztegetés, 
v isszaélések és terror eredm ényekép
pen. Tudtam például arról, hogy Zala- 
várm egyében Rákosi M átyás m egbu
kott, de választási visszaéléssel a k is
gazdapárt szavazataiból kiegészítették 
a hiányzó kom m unista szavazatokat.

A csalódott kom m unisták a válasz
tások után hevesen tám adták a püspök
kari körlevelet. Azzal vádolták az egész 
püspöki kart, persze engem külön is, 
hogy meg akarjuk akadályozni a «de- 
mokratikus» átalakulást, m ert vissza a-

. . .  A kisgazdapárt vezetői Vorosilov 
nyom ására pártközi m egállapodásban 
kötelezték m agukat, hogy a novem ber 
4-i választások után is fenntartják  a 
koalíciós kormányzást. Vorosilov erre 
az úgynevezett m egegyezésre hivatko
zott, és a választás u tán  csak olyan ko
alíciót volt hajlandó elismerni, am ely
ben a győztes kisgazdapárt 50-50 szá
zalékos arányban osztozik a m arxisták
kal a m iniszteri tárcákon. A kisgazda- 
párt vezetősége ennek az újabb nyo
m ásnak is engedett, sőt engedett abban 
is, hogy a kom munisták kap ják  a döntő 
fontosságú belügym iniszteri tárcát . . .  
A színfalak m ögött végrehajto tt ko r
m ányalapítás erősen m eglepte az or
szágot . . . Ezek után  megfélemlítve hoz
ták  azokat a határozatokat, am elyek 
lépésről-lépésre közelebb v itték  az or
szág törpe kisebbségét a teljes hatalom 
hoz . . . Ilyen előzm ények után te tt ná
lam hivatalos látogatást 1945 novem ber 
16-án az új m iniszterelnök, Tildy Zol
tán. V arga Bélával érkeztek és én elég 
hűvösen fogadtam őket. Nem  m ulasz
tottam  el célzásokat tenni a pártvezető
ség gyenge m agatartására és az abból 
származó nagy nemzeti kárra. Azzal 
m entegelőztek, hogy Vorosilov a nem
zet életét érintő súlyos m egtorlásokat 
helyezett kilátásba és ezért kellett en- 
gedniök, de remélik, hogy a békekötés

karjuk venni a szegény parasztok ke
zéből az egyháztól elvett földeket. Nagy 
csodálkozásunkra a kisgazdapárt orszá
gos vezetői is csatlakoztak a m arxista 
pártok tiltakozásához. Ez persze előre
vetett árnyéka volt annak a gyengeség
nek és tehetetlenségnek, amely ettől 
kezdve a kisgazdapárt központi veze
tőségét állandóan jellem ezte. A tilta 
kozásra novem ber 7-én így válaszol- 
tairtr «Kötelességszerűen és hagyom á
nyos nyom okon já rt el a püspöki kar, 
amikor most, mint annyiszor a m últban 
is, a közélet egyes panaszos kérdéseivel 
nyilvánosan foglalkozott. Ezt a jogát a 
korm ányok soha kétségbe nem vonták, 
nem tette  azt eddig a jelenlegi sem, sőt 
az állami tényezők a felszólalást mindig 
figyelmesen fogadták, kétségtelenül a- 
zért, m ert a püspöki kar mindig csak 
orvoslási és segítési szándékkal emelt 
szót a nyilvánosság e lő t t . . . Nem napi 
politikába való avatkozás ez, hiszen 
m aga a körlevél azt mondja, hogy az 
igazság és kötelesség elveit fejti ki. Az 
emberi alapvető jogok, azok sérelme, 
népünk gyötrelm e nem napi politika . . .  
Az egyház köteles híveit v é d e n i. . . kü
lönben is a hosszú pásztorlevélnek 
m integy 20 sora szól a választásokról 
és az is mindig elvi m agaslaton . . .

u tán egy szabadabb politikai légkörben 
m ajd m egnyirbálhatják a m arxisták 
zsarolással szerzett babérait. Tildy ezu
tán  római utam ról érdeklődött, m eg
kért, hogy XII. Pius pápánál terjesszem  
elő az új korm ány óhaját, amely a 
Szentszékkel való diplomáciai kapcso
latok helyreállítására irá n y u l.. . M eg
ígértem, hogy a korm ány óhaját elő ter
jesztem  . . . Tildy örült. U tána az alkot
m ány m egváltoztatásának tervét hoz
tam fel. H írek terjednek arról, hogy a 
m arxista pártok a k irályság intézménye 
helyett a köztársaság bevezetését köve
telik. Tildy is tudott ilyen törekvések
ről. K ifejtettem  állásponomat: ebben a 
nemzet alkotm ányát érintő fontos k é r
désben semmiképpen nem szabad en
gedniük a szovjet nyom ásnak. H ivat
kozzanak arra, mondtam, hogy a vá 
lasztásokon egyetlen párt sem  ve te tte  
fel az alkotm ány módosításának a szük
ségét és így  a jelenlegi parlam entnek a 
néptől erre nincsen felhatalmazása. Ha 
a blsevisták m indenképpen döntést a- 
karnak az ügyben, meg kell kérdezni 
magát a népet. Hangsúlyoztam, hogy a 
kom m unisták a köztársaság bevezeté
sét azért követelik , mert újabb helyzeti 
előnyökhöz akarnak jutni. Szünetet 
tartottam  és kérdőleg néztem Tildyre, 
aki szenvtelenül válaszolt: «Én is így 
gondolom.»

Az üldözöttek 
védelmezése

A z em lékiratokból kiderül, hogy az 
államforma m egváltoztatásánál a pártok  
nem  kérdezték  meg a magyar népet és 
az ország prímása Tildyhez írt leve lé
ben óvást emelt az ügyben.

A  háború után, amikor Ném etország
ban és Itáliában már m egszűnt a fasiz
mus miatti számonkérés, M agyarorszá
gon a kom m unista párt teljes hatalom- 
rajutása érdekében fenn akarta tartani 
a társadalom polarizálását és fasizmus 
címén olyan rétegek bebörtönzését, a- 
m elyeknek  semmi köze sem  volt a fa
sizmushoz, sőt'nem  egyszer annak áldo
zatai voltak. M indszenty bíboros és a 
magyar püspöki kar felem elte szavát a 
társadalmi m egbékélés érdekében. Em
lékirataiban erről ezeket írja:)

A z  őszi püspökkari konferencián fog
la lkoztunk az internáló táborokba és 
börtönökbe zárt, úgynevezett háborús 
bűnösök sanyarú sorsával is. A  politi
kai rendőrség üres gyanú, szem élyes  
sérelem, egyéni neheztelés, titkos párt- 
m esterkedések  m iatt ve tt őrizetbe poli- 
litikusokat, köztisztviselőket, és vagyo
nukból kiforgatott családfenntartókat. 
Term észetesen voltak köztük egyének, 
akik a háború alatt a kezükbe került 
hatalomm al visszaéltek, vagy a felülről 
kapott parancsokat végrehajto tták , de 
túlnyom ó részük árta tlan  volt és inkább 
csak azért vették  őrizetbe, hogy m eg
félemlítve új kollaboránsokat toboroz
zanak közülük a m arxista pártok jav á 
ra. Hasonló célból tám adtak a magyar- 
országi ném et kissebbségre . .. Elko
bozták vagyonukat, börtönbe vagy in
ternáló táborba zárták  őket.

1945 október 17-én a püspöki kar kör
levélben hívta fel az ország és világ 
közvélem ényének figyelmét a politikai 
zsarolás áldozatainak a helyzetére. 
Többek között ezeket állapítottuk meg: 
«Kötelességszerűen felem eltük szavun
kat a keresztelt és kereszteletlen zsidó
ság védelm ében, s most éppúgy lehe
tetlen  hallgatnunk népünk m egsokaso
dott szenvedései fölött is . .  . Gondolunk 
a szabadságuktól m egfosztottak nagy 
számára, vállaljuk a hadifoglyok, e lhur
coltak s o rs á t .. . De nagy a számuk itt
hon is azoknak, akiknek hiányzik a sze
m élyes szabadság joga, akik hónapok 
óta sínylődnek fogságban anélkül, hogy 
közölnék velük helyzetük okát, ügyük
ben jgerős ítéletet hoznának, vagy csak 
ki is hallgatnák őket. Közösen emeljük 
fel most is tiltakozó szavunkat éppen a 
tél küszöbén: csökkentsék az amugyis 
bőséges m agyar szenvedéseket, apasz- 
szák meg a családok keserűségének 
tengerét. Különösen felhívjuk a figyel
met a fogságban lévő és az internált be
tegekre és az elaggodttakra.»

(Emlékirataiban a bíboros ezután a 
csepeli munkásokról ír:)

A kaoliciós kormány hivatalba lépése
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A hercegprímás Csepelen
Amikor Rómából hazaérkeztem , ele

get tettem  a csepeli m ukásság m eghívá
sának és 1945 decem ber 23-án m egje
lentem  körükben. Csepel gyárvárosi a 
bolsevisták fellegváruknak tek in tették  
és általában csak úgy em legették, mint 
a «vörös Csepelt®. Ezért lepte meg őket 
jelenlétem  s m éginkább az, hogy a m un
kásság tízezrei szokatlan lelkesedéssel 
fogadtak. De Csepel ötvenezer lakosa 
m ár eddig is többször m egm utatta, hogy 
vallásához nem enged nyúlni és hogy 
a m agyar m unkás önérzetesen ragasz
kodik függetlenül m egalkotott vlemé- 
nyeihez. Kézzelfogható jele volt ennek, 
hogy két új középiskolát szerveztek, az 
egyikbe bencéstanárokat hívtak, á m á
sikat pedig szerzetesnővérekre bízták. 
M ivel a bolsevisták szüntelenül a m un
kásságtól rájuk ruházott hatalm ukat 
emlegették, úgy gondoltam, hogy Cse
pelen hívhatnám  fel legm egfelelőbben 
a figyelmet az üldözöttek sorsára. Szent
beszédem főbb gondolata ez volt: «Nem 
a gyűlöletet, hanem  a szeretetet h irde
tem . . .  És m ert a szeretet a mi alapunk, 
nem vesszük el senki kenyerét, inkább 
az éhezőknek ételt adunk . . .  Nem ha j
szolunk senki emberfiát a kétségbe
esésbe, inkább a kétségben lévőknek jó 
tanácsot adunk . . .  Mi még ellenségein
ket is szeretjük, m ert Jézus, és nyom á
ban Szent István szerpap iskolájában 
ezt tanultuk.»

A karácsonyi ünnepek alatt m egláto
gattam  két nagy internálótábort, a dél
budait és a csepelit. Lelkipásztori m eg
gondolásból tettem , de arra  is gondol
tam, hogy talán  érdeklődésem  és láto
gatásom  m érséklettel hat m ajd a gyű
lölet tobzódására. A részvét és a hála 
vitt, hiszen az előző karácsonykor, a 
h itleri megszállás idején magam is élet
veszélyben voltam  a sopronkőhidai 
fegyház lakójaként huszonhat papom 
mal és kispapommal együtt. Most Dél- 
Budán és Csepelen egyik internálótá- 
borba sem akartak  beengedni annak 
ellenére, hogy írásban jelentettem  a

m inisztériumnak látogatási szándéko
mat az időponttal e gyü t t . . .  Válasz e- 
gyik alkalommal sem jött. De azért 
m egjelentem , s m ikor vonakodtak be
engedni, kijelentettem , hogy nem távo
zom s ott a kapu előtt várok, amíg a 
fölöttes hatóságoktól m egszerzik szá
momra az engedélyt. Term észetesen 
tudtam, hogy végülis beengednek. A- 
mint ugyanis híre terjedt, hogy a p rí
más ott áll a tábor kapuja előtt és be
bocsátásra vár, a környék népe áram- 
lani kezdett a helyszínre. Ez semmikép
pen sem volt kellem es a parancsnok
ságnak. Csak ilyen fellépéssel tudtam  
m egnyittatni magam előtt a kaput.

Bent m eglátogattam  a töm egszálláso
kat és benéztem  sok cellába. A délbu
dai táborban a nagytéren összehívat
tam a hatalm as embertömeget. Pár szót 
szóltam hozzájuk ott a szabadban. Ész
revettem , ahogyan szavaim ra a letört 
férfiak felem elték fejüket és szemükben 
is m egcsillant az élet fénye. Nem annyi
ra  a szavaktól, m int inkább a ténytől, 
hogy a prímás eljött közéjük, m ert meg 
akarja  m utatni, hogy ők változatlanul 
em berek és értékek  az egyház sze
m ében . ..

Am ikor nagy nehezen engedélyez
ték, néhány budapesti börtönben is fel
kerestem  a rabokat. N agy Imre belügy- 
m inisztersége alatt még sikerült ilyen 
engedélyt kapnom, de utóda, Rajk Lász
ló idején m ár akadékoskodtak . . . Bör
tönlátogatásaim  meleg szálakat szőttek 
a szenvedőkkel. Sok rab hozzátartozója 
jö tt el Esztergomba vagy Budára, hogy 
megköszönje, apjuk, férjük, vagy gyer
m eküknél te tt látogatásom at.

(1946-ban fokozódott Rákosiék ter
rorja a magyar társadalom ellen, elha
tározták a nem -kom m unista ifjúsági 
szervek erőszakos felszámolását. M ind
szen ty  bíboros emlékirataiban erről a 
kö ve tkező ke t olvashatjuk:)

A «hóhér-íörvény» és a diákösszeesküvések
1946 február elsején a nem zetgyűlés 

m egszavazta a köztársasági államfor
mát. Első elnökként Tildy Zoltánt v á 
lasztották meg. Utóda a m iniszterelnöki 
székben N agy Ferenc lett, akinek ko r
m ányában a belügym inisztérium  élén a 
hum ánusabb N agy Im rét Rajk László 
válto tta  fel. Rajk nem csak tűrte  és he
lyeselte a politikai rendőrség terro rját 
és kínzásait, hanem  közvetlenül is irá
nyíto tta  a hírhedt szervezetet s nyilván 
a rendőrségi rém uralom nak akartak  tö r
vényes látszatot adni, amikor a kom 
m unisták a köztársaság védelm éről szó
ló törvényjavaslatot benyújtották.

Sokan azonban a kisgazdapártban 
kezdték felismerni a bolsevista taktikát.

A Rajk által beterjesztett tö rvényjavas
latról könnyen meg lehetett állapítani, 
hogy az egy szovjet törvénynek a lem á
solása, azzal a céllal, hogy a köztársa
sági államforma védelm ének ürügyén 
félreállítsák és elsüllyesszék mindazo
kat a politikusokat és közéleti férfiakat, 
akik ú tjában  álltak a kom m unista e- 
gyeduralm i törekvéseknek. Ezért ne
vezték el «hóhér-törvény»-nek. Az én 
perem ben is erre a tö rvényre építették  
a vádakat, paragrafusaira hivatkozva 
ítéltek el életfogytiglani fegyházra. Aki 
ismeri a bolsevista term inológiát, m agá
ból a szövegből ki tud ja  olvasni a m ö
götte rejlő em bertelen szándékot. A 
törvényt ártatlan, m ár előzőleg halálra

kínzott em bereken kegyetlenül és gát
lástalanul alkalmazták. Em lékirataim 
ban később, a magam perének ism erte
tésénél még szó lesz e m ódszerek alkal
mazóinak elképzelhetetlen rom lottságá
ról, bár előre meg kell jegyeznem, hogy 
a toll képtelen az egész valóságot áb
rázolni.

(A z em lékiratok ezután a közép isko
lások elleni Á V O S  terror néhány epi
zódját e leven ítik  fel:)

Rajk váratlan  fordulattal a középis
kolákban rendelt el házkutatásokat. A 
rendőrség bejelentés nélkül szállt ki és 
tanítás közben, osztályról-osztályra á t
vizsgálta a tanulók táskáját, füzeteit, 
vagy motozta zsebeiket. A razzia végén 
m agukkal v ittek  15-20 diákot, és egy
két napig fogva tarto tták  őket. Fenye
getéssel, veréssel, kínzással aláírattak  
velük kihallgatási jegyzőkönyveket, a- 
m elyekben szerzetestanáraik és h itok
tatóik ellen összeállított vádak  sorakoz
tak. A tanintézetekben a rendőrök é jje 
lente pisztolyokat, puskákat, tö lténye
ket rejtettek  el, am elyeket aztán m ás
nap az igazgató jelenlétében «megtalál- 
tak» és felm utattak, mint úgynevezett 
diákösszeesküvés b ű n je le it . . .

Amint az első h irek  elju to ttak  hoz
zám, azonnal kértem  a katolikus főigaz
gatóságot, hogy m inden esetet vizsgál
tasson meg. Ehhez K eresztury Dezső 
közoktatásügyi m iniszter is segédkezet 
nyújtott. A hivatalos vizsgálatból k i
tűnt, hogy a kom m unista belügym inisz
ter m esterségesen felidézett vádakkal 
vezet roham ot a katolikus iskolák és az 
iskolai h itoktatás ellen. A vizsgálat be
fejezést nyert az esztergom i bencés, a 
keszhelyi prem ontrei, a nagykanizsai 
piarista, a pécsi cisztercita és a váci 
p iarista gimnáziumban. A vádak te lje 
sen alaptalannak bizonyultak . . .

Nagy volt a felháborodás az egész 
országban, a rendőrség azonban foly
ta tta  rajtaütéses kiszállásait, iskoláról- 
iskolára, hogy minél több helyen  fedez
zen fel ún. diákösszeesküvést, m int a- 
m elyre hivatkozva a korm ányzat azu
tán  az ifjúság nevelését kiragadhassa 
az egyház kezéből. Egyszer azonban 
a politikai rendőrség és sajtó összemű- 
ködésébe súlyos hiba csúszott. Baján 
történt, hogy a ciszterciták gimnáziu
m ában még nem is zajlott le a rendőr
ségi házkutatás, amikor a fővárosi la
pokban már m egjelentek a tudósítások: 
az ottani szerzetesgim náziumban felfe
dezett diákösszeesküvésről. Ebből or
szágos botrány tám adt és a diákössze
esküvések ügyét fanyar képpel le ke l
lett venni a napirendről.

(Folytatjuk)
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Karácsony Essenben
A karácsony ma is K arácsony még. A 

csillag fényéből semmi sem kopott, 
Essenben újból felragogott. Hirdetve, 
hogy az Isten mindig újból m egszületik 
a szívünk mélyén, ha mi is akarjuk. Mi 
pedig teljes szívvel ünnepeltünk és 
üzenjük nektek, hogy a betlehem esdi 
még mindig a legszebb játék, m ert a 
legtöbb kegyelem  árad ránk a jászol
ban fekvő kis Jézus sugárzó szeméből.

A kis Jézus kedvencei a gyerm ekek, 
amikor Karácsony napján  az Ö szüle
tését ünnepük. KI is tudná m éltóbban 
ünnepelni a karácsonyt, m int m aguk a 
gyerekek, ártatlan, buzgó, örömteli mo
solyukkal. A  karácsony pillanatával 
kezdődött a m egváltás nagy műve. A d
ja  Isten, hogy a Szent Év m egnyitásá
val ez a karácsony csak kezdete legyen 
egy megújuló keresztény katolikus é- 
letnek Krisztusban.

A szokásos karácsonyi szentmise u- 
tán, am elyen ezúttal rendkívül sokan 
vettek  részt, az ünnepség m egnyitásául 
Corelli karácsonyi koncertjét halottuk 
Sikorski A ntónia Szent K arácsony Éj 
előadásában. N éhány bevezető szó és 
verses-köszöntő után  előadásra került 
Sikorszki A ntónia Szent Karácsony Éj 
című betlehem es játéka. Ebben a já ték 
ban 12 m agyar karácsonyi ének van fel
dolgozva a karácsony éj történéseinek 
megfelelő verses összekötő szöveggel 
ellátva. Az összes szereplő, valam int a 
k íséretet képező kis zenekar az esseni 
M agyar Lelkészséghez tartozó gyerm e
kekből tevődött össze. Sőt a zenekar
ban kisegítőül még Sikorski A ntónia 
ném et iskolás növendékei is örömmel 
vettek  részt. A karácsonyi áhítat elfe
lejte tte  velük a nyelvkülönbséget is.

Karácsonyi ünnepségünkhöz leglel
kesebben közrem űködtek, szinte fárad
ságot nem ismerve: Ambróz Imréné, 
majd zenei vonalon még Klukon István 
hegedűművész, valam int A var Lucia 
hegedűs-növendék.

Szereplőink közül igen jól felkészül
tek: Ádám Szerénke verses-köszöntői
vel. M ária szerepét Ádám A ranka na
gyon sikeresen alakította, József szere
pét igen szerényen, de jól, Géczi Kál
mán. H eródest Pógáts Csaba diák já t
szotta sikeresen; A var Péter és Tőzsér 
Gábor, m int főpapok, jól segédkeztek 
Heródes mellett, ö ltöze tük  igen szép és 
hatásos volt. M ajd a kis-pásztorok kö
zül Léhnárd Zoltán, H orváth Gábor, 
Édelmann Árpi sikerrel szerepeltek, a 
pásztor-csoportban bájosan m űködött 
közre, m int kisbojtár, a 4 éves Soltra 
Tamás és testvére Attila. A  három -ki
rályok szerepét nagyon szépen alakí
tották: Rick Tibi, V ajai A ndrás és Leh- 
nard Zolika. Főangyalok voltak: Le-

hóczki Gabrielle és M eller Editke. A 
pásztorok között még a vluyn-iek kö
zül: Fabriciusz, Moór, Tóth gyerm ekek 
és Kis O etlev te tték  elevenebbé a szín
padot ügyességükkel. Hasonlóan igen 
ügyesen és szépen szerepeltek még 
Schweighardt Pisti és Judit, valam int 
Tóth Etelka.

A  konferálást Rick Editkének kö
szönjük, aki igen ügyesen, első alka
lommal m eglepett és m egörvendezte
te tt bennünket.

Mikó György főtisztelendő úr az 
évenkinti karácsonyi betlehem es ün
nep m egrendezésével azt akarja  bizo
nyítani, hogy az emberi lélek nem egy 
rem énytelen és form álhatatlan anyag, 
hanem  Istentől kapott szikra, amit a- 
zonban lelkesedéssel kell szent tűzzé 
szítani az isteni szeretet kibontakozása 
felé a bölcsőtől kezdve. Legszebb gyer
m ekkori em lékeink közé tartozik egy- 
egy karácsonyi ünnep, ezért kötelessé
günk m inden nehézséget leküzdve a 
jövő generációnak is ezt az em léket 
továbbadni. ( — egy apa — )

AZ EURÓPAI CSERKÉSZKERÜLET 
FELHÍVÁSA

A M agyar Cserkészszövetség európai 
kerülete szeretettel h ív ja fel a m agyar 
cserkészm unka 65 esztendős jubileum a 
alkalmából az európai országokban élő 
m agyar testvéreinket, volt cserkésze
ket, öregcserkészeket, cserkészetünk 
barátait a m agyar cserkészm unka anya
gi tám ogatására.

A m agyar cserkészm unka a külföl
dön élő m agyarság egyetlen ifjúsági 
mozgalma, hogy m unkáját tovább tudja 
folytatni a m agyar fiatalság körében, 
anyagi tám ogatásra szorul.

Az egész világon elterjedt mozgalom 
Európában is szépen fejlődik, csapatai 
tíz európai országban m űködnek. A 
mozgalom fenntartása, nyári és téli tá 
boraink m egrendezése ma m ár csak a 
m agyarság hathatós tám ogatásával kép
zelhető el. Ezért kérjük  mindazokat, 
akiknek anyagi lehetőségeik vannak, 
küldjenek évi tám ogatást az európai 
cserkészkerület címére. Ha lehet, kös
senek Bankjuknál ún. «Dauerauftragot» 
vagy  u talják  át az összeget bankszám 
lánkra. (Deutsche Bank M ünchen Ko. 
No. 6501274. — Postscheckkonto M ün
chen 1314 19-804. Címünk: Ung. Pfad- 
finderbund, 8 M ünchen 81, Oberföhrin- 
gerstr. 40. Tel. 982637.

Az adományozók névsorát időnként 
a m agyar sajtó ú tján  is közöljük. Segít
setek bennünket, hogy mi is segíteni 
tudjunk!

A Magyar Cserkészszövetség 
európai kerületének központja

t Dr. Léh Tibor
Szomorú, m egkésett hír ju to tt el hoz

zánk Dr. Léh Tibor, Párizsban élő m a
gyar ügyvéd váratlan  haláláról. A vo
natban ragadta el h irtelen a halál, útban 
hazafelé délfranciaországi rokoni láto
gatás után.

Dr. Léh novem ber 9-én feleségével 
együtt m eglátogatta a délfranciaországi 
Cognacban lakó fivérét, aki előzőleg 
szerencsésen átesett egy súlyos szív
m űtéten. Ezután a sikeres operáció u tán  
gyűlt össze a család és a nagyszám ú 
rokonság. Dr. Léh Tibor is kitűnően 
érezte magát: az utolsó este a jelen lé
vő franciáknak elénekelte a m agyar 
himnuszt is, hogy m egm utassa nekik 
nemzeti imánk szépségét. Indulás előtt 
nagy öröm érte: fia, ifj. Dr. Léh Tibor 
telefonált Párizsból, hogy sikeresen le
tette  ott az ügyvédi vizsgát.

Ebben a kitűnő hangulatban indult 
tehát vissza Párizsba a Léh-házaspár a 
délutáni vonattal, s három  óra m úlva 
ebben a vonatban érte  a szeretett férjet 
a halál. Szívbénulás folytán összeesett, 
amikor a szerelvény éppen m egállt St. 
Pierre de Corp állomáson. Sem az u ta 
sok, sem az orvos, aki percek alatt ott 
term ett m ellette és injekciót is adott 
neki, m ár nem tudtak ra jta  segíteni. 
H olttestét Cognacba szállították, s ro
konai sírb ltjában tem ették  el.

Dr. Léh Tibort szeretetrem éltóságáról 
és jóságáról ism erték a párizsi m agyar
ság körében. Sok honfitársának volt se
gítségére két évtizeden keresztül nem 
csak mindig hasznos jogi tanáccsal, ha
nem az irgalm asság testi és lelki csele
kedeteinek is példás gyakorlásával. A 
közös m agyar ügyeket is tám ogatta: 
sokat köszönhettünk neki az első és 
második m agyar missziós központ meg
szervezésénél is. M int az egyházközség 
egyik legönzetlenebb m unkása a pári
zsi m agyarság kulturális és lelki é rté
keinek az em elésén és gazdagításán ál
landóan fáradozott, családja tagjaival 
együtt.

Dr. Léh szerényen, hivalkodás nélkül 
jópéldával já rt elő m intaszerű családi- 
és hitéletével. Szorgalmasan és igen 
sokat dolgozott nem csak családjának, 
de más m agyaroknak is a jólétéért. Ez 
a m egerőltető m unka és egy pár évvel 
ezelőtt végrehajto tt súlyos m űtété o- 
kozta együttesen «jó szívének» hirtelen 
bénulását.

A  gyászoló családot és m inket bará
ta it nagy keserűségünkben vigasztaljon 
meg az a hit, hogy az ö rö k  Bíró ezt a 
jó ra  mindig készséges, m élyhitű és pél
dás keresztény férfit biztosan így fo
gadta: Jö jj hű szolgám, lépj be Urad 
örömébe! (V . J.)
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A családi
Néprajzi kutatások igazolják, hogy 

az atya-anya és gyerm ek között házas
ságra épülő közösség: a család, az em
beriség legrégibb term észet jogi intéz
m énye és az őstörténelem ben vissza
m enően mind tisztább és erkölcsösebb 
alakban jelentkezik. Az emberi faj m eg
felelő fenntartását és fejlesztését, — a 
valláserkölcsi érzés erősödésének-vé- 
delm ének legbiztosabb eszközét s az 
em berek közt elképzelhető legbensőbb 
etikai kapcsolat kere té t jelenti (bizto
sítva a legszebb hagyom ányok nemze- 
dékről-nem zedékre való átszárm aztatá
sát is) s végül mivel a család gazdasági 
egység is, a hozzátartozók m egélhetési 
tevékenységének az összekapcsolója is 
egyben. A család e hárm asirányú h iva
tását — az állam e legszilárdabb alap
jának  biztosítása érdekében — mi k e 
resztények az egy életre megkötött, 
szét nem választható, egynejű-egyférjű 
házasságban látjuk m egvalósíthatónak.

Tény, hogy a történelem  során a kü 
lönféle népek nehezen érte tték  meg Is
tennek a term észetbe írt eme gondolatát 
és a bűnbeesés következtében a családi 
élet tisztasága fokozatosan lesüllyedt. 
A lacsonyabbrendű alakulások, csoport
házasságok, többnejűség, többférjűség, 
a válások gyakorlata, stb. mind meg- 
rontója le tt a család term észetjogi és 
eszmei tisztaságának. Krisztus szentsé
gi rangra emelte a házasságot, így azt 
eggyé és felbonthatatlanná is tette, és 
szilárdságát a legbiztosabb alapra he
lyezte.

A keresztény családnak legvonzóbb példa
képe a Szentcsalád.

Jézus, M ária és szt. József családi 
együttéléséről Betlehemben és a názá
reti házban a négy evangélium  kedves 
és tanulságos vonásokat örökített meg.
A nagy erényekkel m egszentelt szent 
Család tiszteletét az ú jkor egyik leg
nagyobb pápája, XIII. Leó ajánlotta  a 
keresztény családok figyelmébe; több 
szerzetesközösség is létesült a  szent 
Család neve alatt és terjeszte tte  annak 
tiszteletét.

A keresztény  m űvészetben  főképp a
15. században indult meg a szent Család 
ábrázolása. Alig akadt neves festő, aki 
a karácsonyi nagy jelenetet meg ne 
örökítette volna az isteni Gyermekkel, 
M áriával és a m indkettőjüket boldogan 
szemlélő nevelőapával, szt. Józseffel 
együtt. Idilli form ákat adnak a m űvé
szek kedvelt tém ájuk, az egyiptomi fu
tás ábrázolásának: vagy úton vannak, 
M ária a Kisdeddel szam áron ülve s 
m ellettük halad a családmentő József,
— vagy pihenőt tartva, M ária fa alatt

szentély
vagy kunyhóban ül a kis Jézussal, an
gyalok szolgálnak körülöttük, míg Jó 
zsef alig tud betelni látásukkal. A k é 
pek sorozatából a názáreti ácsm űhely
nek a fizikai m unkát megszentelő han
gulatos jelenetei sem m aradnak ki. A 
szent Család-ábrázolások között pedig 
azok a legnevezetesebbek, am elyek Dü
rer, Rembrandt és főképpen Raffael 
ecsetjei alól kerültek  ki és lettek  híres 
gyűjtem ények féltve őrzött kincseivé.

A család erkölcsi alapjának m egte
rem tője tudvalévőén maga Krisztus és 
a kereszténység. Ilyen szempontból 
nagyjelentőségű az, hogy Krisztus ma-_ 
ga egész ifjúságát családban töltötte és 
első csodájával is a házasság-család 
iránti m egbecsülüsét fejezte ki. Egyhá
zunk pedig — isteni alapításához híven
— tudatosan helyezkedett szembe a 
régi pogánysággal s a történelem  során 
A lapítóját követve, a krisztusi házas
ságjog tekintetében sohsem ism ert in
gadozást. De ellenállását napjainkban 
sem szüntette meg az erkölcsi család- 
védelem nek leghevesebb tám adójával, 
korunk pogányszellem ű liberalizm usá
val szemben sem, am ely az emberi sza
badság nevében üzen hadat a krisztusi 
erkölcsnek a nő-házasság-gyerm ek kér
désében. A napjainkban heves vitákkal 
kísért és keresztülerőszakolt abortus- 
törvények ellenében azonnal az Egyház 
emelte föl szavát és tám asztotta alá te 
kintélyével a m űtéti beavatkozást m eg
tagadó, lelkiism eretes orvosok felfogá
sát és eljárását. így tehát a legeszmeibb 
családvédelm et — bár haszna ebből el
sősorban az állam nak volna — Egyhá
zunk az állammal szemben kénytelen 
gyakorolni és az államot a saját tö rvé
nyeinek káros hatásaitól megóvni. Sok 
m indent m egenged ma m agának egy 
kormányzat, amit a Teremtő Isten m in
denkor tilalm azott . . .

A társadalom  erkölcsi regenerációjával 
kapcsolatos

vallásos mozgalomra kívánunk még 
kitérni, am elyet az újabb kor egyik leg
elterjedtebb áhítatának, a Jézus Szíve- 
tiszteletének kapcsán ism ertünk meg. 
A katolikus Egyházban —• főképpen a 
17. században élt francia apácának, 
Alacoque szt. M argitnak te tt k inyilat
koztatások óta — Jézusnak, az Istenem 
bernek Szíve az isteni szeretet szimbó
lum aként szerepel és bensőséges tisz
telet tárgya. IX. Pius pápa 1856-ban 
rendelte el a Jézus Szíve-ünnep meg- 
ülését a pünkösdöt követő harm adik 
pénteki napon, a tisztelet azonban főleg 
a m inden hónap első péntekére k ite r
jed t gyakorlatok, m ajd körm enetek és

irodalmi, hitbuzgalm i sajtókiadványok 
révén vált különösen népszerűvé. Je 
lentősége az, hogy a híveket a szent 
Szív erényeinek követésére s benső, 
meleg viszontszeretetre igyekszik ve
zetni azzal, hogy bepillantva Jézus lel
kivilágába — a félő tiszteleten túl -—■ a 
gyöngéd szeretet, ragaszkodás és egyé
ni együttérzés érzelm eit növeli ben
nünk őiránta. Tulajdonképpen ősi, ha
gyom ányos ájtatosság ez, csak meg
nyilvánulási formáiban újabbkeletű, 
mint em lítettük.

Egyik  ilyen kevésbé ism ert és gyako
rolt tiszteletform a a

család felajánlása Jézus szent Szívének.

Jelenti ez Jézus Szíve uralm át a csa
ládban: a szeretet kiem elkedő szerepét 
Annak utánzásával, aki a «szeretet lán
goló tűzhelye» és belőle a családtagok 
egym ásiránti szeretete is fakad, — egy
más m ély m egbecsülését, hiszen Jézus 
szereti a család m inden ta g já t , tehát 
mindegyikben van valami szeretetre
méltó.

A családielajánlás — Jézus Szíve 
trónraem elése a családban — annyit 
jelent, hogy Jézus a Család Királya. 
Parancsai szerint él a család m inden 
tagja, de példás katolikus életükkel — 
anélkül, hogy tudnák — m ásokra is 
vonzóan hatnak. A felajánlás napja a 
család ünnepe, vendégek m eghívása 
nélkül. Királyok, pápák koronázási év
fordulóját meg szokták ünnepelni, a 
család is megünnepli a felajánlás év
fordulóját: szentségekhez járulással, jó 
feltétel elhatározásával. Jézus trónja: 
a házioltár, am elyet —m ilyen nevelői 
hatás? — anya és gyerm ekek együtt dí
szítenek, előtte ünnepelnek keresztelési 
évfordulót, névnapot. A felajánlás szö
vegét a családapa m ondja el, m ert ő 
h ivato tt erre a tisztségre, aki a Teremtő 
akarata szerint is a család feje, védője 
és gondozója.

A felajánlás révén kapcsolat alakul
hat ki a felajánlott családok között, h i
szen közös a Király, a gyakorlat más 
családoknak való ajánlásával pedig a 
családfelajánlás m ozgalmának aposto
lai is leszünk.

Pápai körlevelekben és szentek imá
iban többször visszatérő gondolat a 
Jézus Szíve-tisztelet egyik jellemzője: 
a viszontszeretet a M egváltó iránt, aki 
Űr s K irály a föld felett, titokzatos Ura 
az életnek aki csak adott életünk első 
pillanatától kezdve. A  világ pedig, a- 
m ely jelek  szerint, új, nagy m egrázkód
tatás előtt áll, talán  ráeszmél arra, hogy 
csak «a családok és társadalom  k irá
lyától jön rem ény jobb világra, virra- 
datra».

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ
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¥ an-e Ür a felhők fölött?
Valószínű ez volt az első kérdés, m e

lyet az édenkertből kiűzött s az őskinyi
latkoztatásra m ár csak hom ályosan em
lékező ember feltett m agának s a mai 
gondolkodó em bert sem hagy ja  nyug
ton. A kérdés két táborra osztja az em
beriséget: vannak, akik igennel felelnek 
rá, vannak, akik nemmel reagálnak 
vagy az indifferentizmus köntörfalai 
mögé m enekülnek. Míg régebben in
kább csak személyi ügynek szám ított a 
hívés vagy nem-hívés, a szovjet-kom 
munizmus m egpróbálta vérrel és vassal 
kiirtani az emberiségből az istenhitet. 
Szervezett propaganda, börtönök és 
kényszerm unkatelepek, szibériai depor
tálások, stb. mind arra  szolgálnak, hogy 
az istentelen kommunizmus istentele
nekké tegye az em bereket. De nézzünk 
őszintén, elfogulatlanul szemébe egy
szer e kérdésnek, félretéve divatos je l
szavakat, álhum anista, hedonista, vagy 
m ateriaista felfogást.

Mit mond az őstörténet és vallástörté
nelem?

A népek őstörténelm ével foglalkozó 
kutatók, tudósok, akik a ma élő pigmoid 
népek vallási életét megvizsgálták, 
m eglepetve tapasztalták, hogy az em
beriség legalacsonyabb kultúrfokán élő 
ún. törpe népek mind hisznek egy leg
felsőbb lényben. Ugyanez tűnik ki Kari 
Pfleger könyvéből: «Opfer des W ortes. 
Gebete dér Heiden aus fünf Jahrtausen- 
den», m elyben ezt a kifejezést használ
ja  «Tedeum dér Jahrtausende». Nem 
hiába nevezte W ilhelm  Schamoni «a 
huszadik század legfontosabb felfedezé- 
sének», hogy az Istenben m int A tyában 
való hit m egvan az ősnépeknél, m ert ez 
a tény  az istentelen «tudomány» minden 
m esterkedését és érvelését semmivé si- 
lányítja. «Ha az em beriség — m ondja 
fenti könyv — egyetem es értelem ben 
véve m inden időben, m inden helyen, a 
nagy kultúrák  korszakaiban éppúgy, 
mint a m űveletlenség állapotaiban i- 
mádkozik, akkor nem beszélhetünk il
lúzióról, hanem  csak valóságról. A kkor 
a világ igazi vallásos tünem ény, és az 
imádkozás egyetem essége kifejezése az 
Isten eszméje, m ely idők folyam án poli- 
teizmussá torzult el?

De utalhatunk a görög és római va l
lástörténelem re: ezek a népek — ha 
torz form ában is, h ittek  a túlvilágban, 
az istenség fogalm ában s a sok isten fö
lött volt m indegyik nép hitében egy fő
isten: Zeus és Jupiter. Mi ez, ha nem az 
őskinyilatkoztatásból m egm aradt egy 
Isten eszméje, m ely idők folyam án sok 
isten hivéssé torzult el?

Mit mondanak a tudomány elfogulatlan 
képviselői?

A híres Pasteur-nek egyszer szemére 
vetették, hogy tudós létére hogyan le
het oly hívő, mint egy breton paraszt? 
\z t  felelte erre: H a még nagyobb tudós

volnék, oly hívő lennék, mint egy b re
ton parasztasszony. Am ikor Kopernikus 
h íres fizikus és csillagásznak az ő v i
lágrendszeréhez gratuláltak, azt felelte: 
«Nem az én rendszerem, hanem  Isten 
rendje». Newton, a nehézkedés tö rvé
nyének felfedezője, valahányszor Isten 
nevét em lítették előtte, levette  a kalap
ját. Linné, híres svéd term észettudós, 
aki a növényeket latin  nevekkel e llá t
ta, letérdelt a szabad term észetben, an
nak csodáit szemlélve. Ampére, híres 
francia fizikus, a világ csodálatos be
rendezésén eltűnődve, így kiálto tt föl: 
«Ozanam, ó mily nagy az Isten! és a mi 
tudásunk az semm i!» Braun, az am eri
kai atom kutatás vezetője, így nyilatko
zott: «A tudom ány és vallás nem ellen
keznek, hanem  testvérek.*

A lelkiismeret szava

Kérdezzük meg lelkiism eretünket: 
van-e Isten, túlvilág és felelősség? Az 
elfogulatlan és őszinte ember kell be
vallja  a hindu páriával, akit a tízpa
rancs felől m egkérdeztek s egész he
lyes feleleteket adott, honnan vette  a 
tudását? Keblére m utatott: itt bent 
m ondja valami. Legfényesebb bizonyí
téka ennek az a jelenség, hogy bajban, 
hirtelen veszélyben önkéntelenül tör ki 
belőlünk a segélykiáltás: Istenem, se
gíts! M int Péter apostol m ondotta az 
üdvözítőnek, süllyedni kezdvén a hul
lámzó tengeren: «Uram, segíts, m ert el
veszem!* A lelkiism eret szava egyete
mes jellegű. Lehet eltompítani, szavát 
mellőzni de kiirtani nem lehet.

A világban tapasztalható rend- és célsze
rűség

A nagy és kis világ (makrokozmos, 
mikrokozmos) szinte végtelen  szövedé
ke a törvényeknek. Erre épül föl a tu 
domány m inden ága, a technika vívm á
nyai, a m echanika s nem utolsó sorban 
a v ilágűr kutatás, telefon, televízió, rá
dió, stb. M indezek a találm ányok azért 
m űködnek, m ert az em ber elleste a te r
m észetben rejlő törvényeket s ezeket 
m integy szolgálatába állította. Ámde a 
józan ész azt mondja: ahol törvény van, 
o tt törvényhozónak is kell lenni. Ezt ta 
gadni annyi lenne, m int uzt mondani, 
hogy az óra órás nélkül lett, vagy Liszt 
2-ik rapszódiája a hangjegyek véletlen 
egym ásra találásából alakult.

Mit mond a kinyilatkoztatás?

Isten m aga is beszélt prófétái és v á 
lasztottjai révén az emberiséghez. Sőt 
elküldte sajá t Fiát, aki emberi teste t 
ve tt m agára s a csodák özönével bizo
ny íto tta  isteni küldetését s világm eg
váltó  h ivatását. Hogy m indezekről m eg
győződhessünk, a Szentírást kell a k e 
zünkbe venni, s tanulm ányoznunk ő- 
szinte és alázatos szívvel. Á Könyvek 
Könyve ugyanis nem emberi mű, hanem  
a Szentlélek a szerzője, bár a kor em

berének nyelvén szól hozzánk s olyan 
egyszerűen van m egírva, hogy m inden
ki m egérthesse. Itt olvashatunk ilyen 
kifejezéseket: «Én vagyok az Űr, és 
nincs rajtam  kívül más Isten.» — «Én 
vagyok az Alfa és Omega, a kezdet és 
a vég». — «Mondá az esztelen szívé
ben: nincs Isten». — A Szentírásból 
tudjuk m eg azt  ̂ is, hogy a világot Isten 
terem tette s az ember m aga is Isten al
kotó kezéből kerü lt ki. Testét a föld 
porából vette  és ha lhatatlan  lelket le
helt bele. V égcéljául pedig nem a föl
det, hanem  az eget, az örök boldogsá
got jelö lte  ki. Az ősszülőket fogadott 
fiaivá tette, elhalmozva őket a m egfe
lelő kegyelm ekkel, s az em ber akkor él 
igazán hivatásának  és m éltóságának 
megfelelően, ha magas elh ivatottságát 
m inden cselekedetében s z e m  e l ő t t  
tartja .

Végkövetkeztetés

Ha van Isten, aki nekem  is Terem 
tőm és m indenható Uram, akkor abszo
lút logikával folyik belőle a következ
tetés: szolgálnom kell neki és szeretnem  
kell Öt. Fele úton nem állhatok meg: 
hogy t.i. elfogadom Isten létét, hiszek 
is benne, de a szolgálattal adós m ara
dok, m ert ez a legnagyobb hiba volna 
saját jól felfogott érdekünk ellen. Az 
emberi lélek és szív ugyanis úgy van 
terem tve, hogy csak Istennel és Isten
ben lehet boldog. Igényeit, vágyait, 
szíve k ívánságait csak a végtelen  Isten 
tud ja  betölteni és kielégíteni. Ha Vele 
haladok, akkor biztosan boldog leszek 
m ár itt a földön is, de a m ásvilágon e- 
gész biztosan. Ha Tőle eltávolodom, 
lelki katasztrófa felé rohanok, saját bol
dogságom nak leszek a sírásója. E szem
szögből tekintve életét, írja  August 
Strindberg:

«Minden szerencsétlenségem et annak 
tulajdonítom, hogy istentelen voltam. 
Az az ember, aki az Istennel való kap
csolatot m egszakította, nem élvezhet 
áldást. M inden olyas beszéd, hogy az 
ember saját szerencséjének a kovácsa, 
terefere. Ha az Űr a házat nem építi, 
h iába fáradoznak az építők. Ez az igaz
ság. Hogy a hívő em bert is érheti baj, 
tudjuk. De ő m ásként viseli el. Ez m eg
próbáltatás az ő számára, m ely ismét 
elmúlik és béke m arad a nyomában.*

V an Isten a felhők fölött? Igen, ezt 
bizonyítja a történelem , tudomány, lel
kiism eret szava, s az egész világ, m ely 
körülvesz, ezt harsogja felém: Caeli 
ennarant glóriám Dei, et opera manuum 
eius annuntiat firmamentum. — Az e- 
gek hirdetik  Isten d icső ség é t. . .  — Erre 
a m egcáfolhatatlan valóságra nem lehet 
más válaszunk, m int amit a költő mond:

«lsten! k it a bölcs lángesze íel nem  ér,
Csak titkon érző lelke  óhajtva sejt:
Léted világít, m int az égő Nap,
De szem ünk bele nem  te k in th e t. . .

VECSEY LAJOS
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Téli-tábor Szent Jakabfalván
O któber vége óta, ha cserkészkörök

ben jártál, hallhattad a kérdést: jössz  
te is a téli táborba? N ovem berben már 
lázas készülődés jelezte  a tábor iránti 
nagy érdeklődést. A ztán  novem ber 1-én 
elindult Gyurkabá veze téséve l egy 24 
tagú lelkes kis társaság Szent Jakabfal- 
vára három napra «szem revételezni a 
terepet» !.. . V ince bácsi, Faynor Pista 
G yurkabával egy napig csak a házakat 
járta, ágyakat számolta, rajzolt, írt, tár
gyalt. M eg is volt az eredm énye! A  Tát
ra tábor lakói számára 200 ágy ké t nagy  
házban, a Pensio Jungmannban, — míg 
a szü lőknek Steinhausban 48 kétágyas  
szoba . ..

M ünchenbe érkezve megindult a nagy  
munka! Péterbá a beszerzés m estere  
G yurkabával raktárakat, áruházakat 
jártak s késő esténként a kisbusz ros
kadozva hordta össze mindazt, ami 
szükséges lesz a téli táborban . . .  A z  
orvosok is tanácskoztak, — síneket, 
hordágyakat gyártottak, három láda 
orvosságot is összecsom agoltak . . .  ki 
tudja, mi lesz ve le tek  Szent Jakabfal
ván, mondták. A je len tkezők  száma 
pedig napról-napra em elkedett, m íg v é 
gül m ent a telefon Jakabfalvára: pót
ágyakat kérünk! — Közben Karácsonyt 
ünnepeltünk szerte Európában. A  m á
sodik ünnep reggelén azután megindult 
mindenki Jakabfalva felé! M ünchenből 
ké t hatalmas autóbusz, ké t kisbusz és 
vagy húsz magángépkocsi indult el a 
Brenneren át Déltirol felé . . .  Gyönyörű  
napsütésben, havas hegycsúcsok között 
gördült a karaván. De indultak a többi 
résztvevők  is: Stockholmból, Párizsból, 
Zürichből, Bernből, Luganoból, Bécsből, 
Grazból, Kölnből, Frankfurtból, Heidel- 
bergből, Kastlból, sőt az USA-ból, Ka
nadából is. És ha Bocsay Zolibáéknak  
Clevelandból nem  is sikerült eljönniök,
— de Forgách Péter és felesége  — Papp 
Klári Buffaloból, C sukonyi M arianne és 
Zsolt San-Franciscoból, Rigler Marianne 
és Gergely Baltimore-ból, — míg Lov- 
rics Pista Torontoból, — képviselte  a 
kontinens államait.

December 26-án már hangyabolyhoz 
hasonlított Szent Jakabfalva! Bármerre 
mentél, magyar szó ütötte meg a fü le
det! Másnap reggel már egy nagy ár- 
bócrudon lengett a magyar lobogó a 
Pensio Jungmann előtti téren, — je lez
te a messziről jövő kn ek  — itt a tábor! 
A ztán megindult a tábori élet. Nappal 
síelés, sí-iskola a Klausbergen (2225 m), 
délután vidám élet a házakban és este  
aztán felcsendült a magyar nóta a szo

bai tábortüzeknél. Hol vidám móka, hol 
kom oly előadások k ísérték  m indezt, — 
hisz az esti órák a magyar cserkészet 
órái voltak! És hogy a jó szü lők se 
unatkozzanak a Pensio Lindenhofban, 
előadóink oda is ellátogattak elbeszél
getni életünk problémáiról. Forgáchné, 
Papp Klári a magyar iskolákról tájékoz
tatta a szülőket, míg Targonsky György, 
P. Bóday Jenő atya, Tollas Tiborbá, 
Saáry Éva, Szam ossy Jóskabá kincse
ikből, tudásukból, verseikből adtak íze 
lítőt m indannyiunk számára . . .  Utolsó 
fecskékkén t dec. 30-án madridi testvér
ké ink  is m egérkeztek, Bunzl Karín és 
Kristóf szem élyében és a tábor kiírhatta  
a házakra: «minden h e ly  e lke lt» ! . . .  Az 
ünnepnapokon Szent Jakab hegyi tem p
lomát látogattuk, am ely épp akkora, 
hogy 300 lelkes magyarka elfért benne! 
Zengett az ének, az ima esti magyar 
m iséinken Szent Jakabfalván! A ztán  
jö tt a Szilveszter! Erre már Gyurkabá- 
nak Szent Johann nagy ünnepi-csarno
kát kellett kibérelnie, hogy mind elfér
jünk  benne! Este 9-kor már forogtak  
nyárson a csirkék, — Bohus Jánosbá 
irányításával — szólt a zene, fiatalok és 
öregek vidám an énekeltek! A  Szilvesz
tert csrkész műsor vezette , amit a fiatal 
vezetők  állítottak össze. W aczek Peggy 
konferálásával. Éjfélkor elcsendesült 
minden, az udvarra vonultunk. Három
száz fáklya  lobogó fényében  Gyurkabá  
em lékezett meg az elköszönő év  ese
ményeiről, m egköszönve m indnyájunk  
nevében a Jóisten segítő szeretetét, se
gítségét kérve  az új esztendőhöz. És míg 
a kis faluk harangjai kondultak, Pajor 
Pista m egfújta a kürtöt, — felhangzott a 
nem zeti imádság, amit mindannyian  
meghatódva énekeltünk. A ztán testvéri 
szeretettel k íván tunk  m inden jót egy
másnak, magyaros szeretettel koccint
va egymás egészségére. És m int ilyen 
kor szokás, — a kisebbek elköszöntek, 
nyugovóra tértek, — míg a nagyobbak  
és a szülők m egkezdték a táncot. K öz
ben a «Csrkészszülők szilveszteri m ű
során is bem utatkozott nagy sikert arat
va vidám  m ókáikkal, m aguk gyártotta  
jelm ezeikkel. írnunk sem  kell: vala
m ennyi résztvevő  öregcserkész volt!

A z  újesztendő első napján kirándul
tunk. Szent Péter és környéke  volt a 
cél, nyom keresés keretében. Lenyugo
dott a nap, mire a Szt. Jakabfalvi tem p
lomot elértük, hogy esti szentm isével 
fe jezzük  be az újesztendő első napját!
— A ztán megint vidám, havas napok  
kö vetkeztek . Síeltünk, tanultunk, nó- 
táztunk, és vidám ak voltunk. Január

4-én este azután ism ét kigyulladtak a 
jakabfalvi kultúurház lámpái, hogy  
m egtartsuk a híres «Cserkész-farsan- 
got»! A  kisebbek álarcos maskara-bál
jukat a Pensio Jungmannban tartották, 
míg a nagyobbak és szülők este 9-kor 
a kultúrházban kezd ték. A  zene, ének  
és tánc m ellett a virsli-evés m űvészetét 
is m egtanulták a résztvevők, sőt még 
a sült csirkéből is ju to tt a jóétvágyúak- 
nak. A ztán éjfélre elcsendesedett m in
den, nyugovóra tért a résztvevők  se
rege! A z  utolsó teljes nap, január 5-e 
már a búcsúzkodás jegyében  telt el, 
hisz vo ltak hosszú útra indulók, aztán 
a svájci 22 tagú különítm ény, akiknek  
iskola kezdődött. Este m egtartottuk a 
búcsúestet, m elynek  végén a nagyob
bak, Forgáchné Papp Klári vezetésével 
nagy nótázást csaptak s megtanultak  
egy csomó népi-játékot!

A  v ízkereszti szentm isét is este tar
to ttuk Szent Johann kis templomában.

Január 6-án reggel aztán megindult 
a lázas csomagolás. Délfelé elbúcsúz
tunk, levon tuk  a zászlót és egy finom  
búcsúebéd után a tíztagú Jungmann 
család integetésétől k ísérve elindult a 
nagy autókaraván M ünchen felé!

Sokan könnyeztek  s m osolyogva haj
togatták: viszontlátásra a télen a «Kár- 
pát» téli-táborban! Hol? Hát lehet ilyet 
kérdezni: Szent Jakabfaván, Déltirolban 
december 26-tól - január 6-ig! És mikor 
a m üncheni pályaudvarnál szétszéled
tünk s tíz ország népe elindult hazafelé, 
benne volt a búcsúzásban az ígéret: jö 
vü n k  a nyáron a jubi táborba! Talán 
még Am erikába is! . . .

M indez történt 1974 Karácsonyán és 
az 1975-ös újesztendő első napjaiban 
valahol Déltirolban, az Ahrntal m ese
szép völgyében, Szent Jakabfalván!

—  KORNÉL1US —

MAGYAR LELKIGYAKORLAT 
NŐVÉREK RÉSZÉRE

A m ár jelzett m agyar lelkigyakorlat 
részletes tudnivalói:
H elye:

Szent M argit-O tthon Senefelderstr. 6 
A - 4020 L i n z / D . ,  Ausztria. 

Lelkigyakorlat vezetője:
P. Békési István S. J. (Németország). 

Ideje:
1. Kurzus: 1975 júl. 7. estétől júl. 14.

reggelig.
2. Kurzus: 1975 augusztus 23. esté

től aug. 30. reggelig. 
M indkét kurzus 6 napos lesz. 

Érdeklődni ill. jelentkezni lehet: 
Schwester Provinzoberin 
Senefelderstr. 6.
A  - 4020 Linz/D., österre ich .
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Az Erdélyi Világszövetség felhívása
Immár ötvenhat esztendeje annak, 

hogy elfogultság, bosszúvágy és te rv 
szerű félrevezetés eredm ényeként a 
Kárpátm edence ezeresztendős politikai, 
gazdasági és kulturális egységét erő
szakosan földarabolták és ennek követ
keztében többmilliós m agyar néptöm 
böket a legsovinisztikusabb idegen el
nyom ás alá kényszerítettek. Ez az el
nyomás, ahelyett, hogy csökkenne az 
idő m úlásával, egyre növekszik és lé
tében veszélyezteti az őslakó m agyar
ságot.

Ideje, hogy ennek az elnyom ott nép
nek szabad földön élő fiai végre össze
fogják erejüket és m inden lehetőt el
kövessenek sokat szenvedett testvére
ink védelm ére és a Kárpátm edence 
békés és igazságos jövendőjének m eg
terem tésére.

M int annak a népnek fiai, mely nép 
elsőnek ik ta tta  törvénybe a vallás-sza
badságot ezen a földön, a mi kötelessé
günk kell legyen, hogy a világ igazság
kereső és igazságszerető nem zeteinek 
ítélőszéke elé járu lva első sorban is a 
legelemibb emberi szabadságjogok biz
tosítását kérelm ezzük véreink számára. 
Ez a legkevesebb, amivel az emberi v i
lág tartozik annak a népnek, mely a 
maga nagylelkűségében és szabadság
tiszteletében évszázadokon keresztül 
nyiva tarto tta  kapuit m inden elnyomás 
alól m enekülő nemzetiségi csoport szá
mára, ezen bevándorlóknak nem csu
pán otthont és életet biztosított, nyel
vük, hitük és kultúrájuk  szabad gya-

Ösz nem  sodort még annyi árva
lombot,

A nnyi riadt szót: «Minden össze
omlott ... »

Nappal kószáltam, éjjel nem
pihentem, 

Vasárnap reggel a hegyekre mentem.

Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan. 
Itt fenn: a vén hegy  állott

mozdulatlan.

Időkbe látó, m eztelen tetőjén

korlását és fejlődését is m inden lehető 
eszközzel elősegítette, ahelyett, hogy 
beolvasztásukat szorgalmazta volna.

A  legsúlyosabb történelm i igazság
talanság tehát, hogy az a nép, m ely má
sok szabadságát védelm ezte, mások 
ku ltú rájá t fejlesztette, mások jogait év
századokon keresztül elism erte és biz
tosította, ma, az «emberi jogok» száza
dában olyan elnyom ást kell szenved
jen, m elyhez hasonlót a Kárpátm edence 
még soha nem ismert.

Az igazság-keresés szüksége arra 
kényszerít tehát m indannyiunkat, hogy 
világnézeti, vallásfelekezeti és egyéb 
kicsinyes emberi érzéseket félretéve, 
különbségeken felülemelkedve, az em
beri tisztességérzet, kötelességtudat és 
segítő jószándék szellemében összefog
va m egalakítsuk az

ERDÉLYI VILÁGSZÖVETSÉG-et,

hogy ennek a szervezetnek a keretében 
együtt dolgozva szolgálhassuk a Kár
pátm edence jövendőjét.

Szretettel hívunk tehát m indenkit, 
aki egye té rt velünk abban, hogy a Kár
pátm edence őslakó m agyarsága m eg
érdemli az egész emberi - világ rokon- 
szenvét és tám ogatását: álljon m ellénk 
és legyen segítségünkre ebben a harc
ban!

Az Erdélyi Világszövetség Elnöki 
Tanácsa nevében:

W ass Albert 
elnök.

Tisztást ve te tt a bujdosó verőíény.

Ott lenn: zsibongott még a vö lgy
a láztól.

Itt lenn: íehér sajttal kínált a pásztor.

És békességes szót e jte tt a szája,
És békességgel várt az eszternája.

Távol, hol már a hó királya hódít,
A z  ég lengette örök lobogóit.

Tekintetem  szárnyat repesve bontott, 
Á töleltem  a hullám-horizontot

Az Életünk múlt év  októberi számában 
ismertetett P. Király Kelemen OFM:

N A P L Ó M
című könyve m egrendelhető 

Cserháti Ferenc Kálmán 
ferences atyánál,
Postfach 2110
CH - 3001 Bern (Svájc)
M indszenty bíboros ú r felejtés elleni 

ajánlásán túl az eddigi olvasók néha 
nevettető , sokszor könnyeztető «izgal
mas regényt» megfilmesíteni kívánják.

A rany betűkkel ékesített égszínkék 
borítólapjával rendkívüli szép karácso
nyi ajándék lehet.

Á ra 8.— USA dollár.

AKTÍV címmel január 1-től új k e 
resztény lap jelenik  meg Svájc ném et 
nyelvterületén. 45 ezer példánnyal a 
lap m ajd m aga ta rtja  fenn m agát — te r
vezi a szerkesztő bizottság és a kiadó, 
a svájci keresztény szakszervezetek 
sajtószolgálata.

Rottenburg egyházm egye katolikus  
hetilapja most ünnepli fennállásának 
125. évfordulóját. A  lap 1850 január
1-én jelent m eg először, Vasárnapi lap 
címmel, néhány év  m úlva a Katho- 
lisches Sonntagsblatt címet kapta, ame
lyet mindmáig megőrzött. M indössze a 
fasiszta uralom idején, 1941-ben szün
tette be m egjelenését rövid időre.

Hogyan 'ehet e'őfize ni 
az Ele iünkre?

A z Életünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg kívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z előfizetési díjat, m ely  
1975 január 1-től 
14.— svájci frank, 
vagy annak megfelelő más 
valuta, az illetékes m agyar 
lelkészeknek fizessük be.
Csak onnan forduljunk  
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy valam i oknál fogva 
nem terjesztője a lapnak.
Európán k ívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
A z előfizetés tengerentúlra is 
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

S tetőit, többet száznál és ezernél — 
S titokzatos szót mondtam akkor:

ERDÉLY . . .

T e t ő n
Áprily Lajos verse
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H I R D E T E S E K ÜJ MAGYAR CÉG

AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük  a 
Gazdasági Bizottságon át P.Szőke János 
címén beküldeni: D - 7 Stuttgart 1, W e
rastr. 63. Telefon: 43 37 86.
A  nyom da a Gazdasági Bizottság meg
kerülésével nem fogad el hirdetést.

MAGYAROS HENTESÁRUK!

1 kg Füstölt kolbász (száraz) DM 12.—
1 kg Füstölt friss kolbász 11.—
1 kg Paprikás szalámi 14.—
1 kg Puszta-szalámi (erős) 12.— 
1 kg Sütnivaló hurka rizsás-

m ájas és véres 8.—
1 kg Disznósajt 8.—
1 kg Füstölt oldalas 8.— 
1 kg Fehér füstölt szalonna

4-6 cm vastag  8.—
1 kg Schwarzwálder szalonna 12.—
1 kg Schwarzwálder sonka 16.—
1 kg M agyar szalámi 20.—
1 kg Paprikás főtt tokaszalonna 8.—
Lieferung per Nachnahme! Csomagkül
dés utánvéttel!
Esetleges viszonteladó kereskedőnek  
árengedmény!

Viktor Pál 
W ustspezialitáten 
D - 7063 Welzheim,
JSh. Seb. Bachstr. 19.

TÉTÉNY — 
UNGARISCHE SPEZIALITATEN

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502

Preisliste:

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi Kéknyelű 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
Domoszlói Tramini 6.30
Villányi Burgundi 5.85
Hajósi Cabernot 5.90
Tokaji Aszú 4 Puttonyos 12.40
Téli Szalámi 18.—

inc. M.WST, Preise ab Láger,
Preise sind bis zűr náchsten  
Preisliste gültig
Kartonvételnél üvegenként 20 fillér 
árengedmény.

Még kapható:
Bayer Oszkár, Ecke Kazmair- Trap- 
pentreustr.
Horváth János, M ünchen 2. Tumblin- 
gerstr. 28.

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(magyar-német és német-magyar) N é
m etországban tanácsadás állampolgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, pe
res ügyekben segít.
(Tel. 02101/541317)
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.

MAGYAR KÖNYVEK ÉS HANGLEMEZEK

Most jelent meg Mindszenty J. bíboros 
Emlékirataim c. könyve,
532 old., 100 eredeti fénykép, 
művészi borítólap DM 42.—
M indszenty: Erinnerungen

ném et nyelvű kiadás 38.—
Horthy: Emlékirataim  34.—
Előjegyezhető:
Szolzsenyicin: Gulag Sziget-

csoport kb. 30.—
V ajda A lbert: M egcsaltam  Ádámot 
(Éva ősanyánk önéletrajza) kb. 18.— 
Mindkettő szállítása kb. január végén.
Dálnoki V eres Lajos: M agyarország 

honvédelm e a II. világháború 
előtt és alatt, I. II. III. A három 
kötet együtt szállítható 84.—

Kérje vaskos, 32 oldalas k ö n yv  és le 
mezkatalógusunkat.

Musica Hungarica 
D - 8 München 40, Agnesstr. 45.
Tel: 089/ 180-911

HAZAI HENTESÁRU

1 kg paprikás füstölt
kolbász (száraz DM 14.— 

1 kg paprikás frissen füstölt
kolbász " 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.—
1 kg füstölt sertésborda " 8.—
1 kg füstölt csülök ” 8.—

Tepertő mindig kapható!
Viszonteladónak — előzetes m egbe

szélés után — árengedmény!
U tánvéttel és csak belfödre szállí

tunk; 5 kg-on felüli rendeléseknél portó
m entesen.

Taubel Mihály hentesmester 
D-6710 Frankenthal 
Peter-Rosegger-Str. 3.
Tel. 06233 / 92 58

ÉRTELMISÉGI, 50 ÉVES, 180 cm MAGAS,
fiatalos özvegy férfi, nívós állásban 
30 - 40 éves feleséget keres. «Egyedül- 
álló» jeligére kér választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
7 Stuttgart 1, W erastr. 63..

Ó lom kristály csillárok, m odern antik és 
«Mária Terézia* stíl, kézzel csiszolt 
24 % és 30 % ólom kristály prizmák, lám
patest bronz, ezüst es aranyozva —
Ólom kristály tükrök (barokk), vázák, 
poharak, stb. —
Stil és kovácsoltvas lámpák, — kerám ia 
leganagyobb választékban Európában.
Saját gyártmány — gyári árak !!
A világ m inden tá já ra  szállítunk! 
Kristall Leuchten — Horváth Tamás 

D - 8591 Friedensíelds 
Schönfuss Str. 14, — Tel. 09683-339.

HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
m agyar-ném et és ném et-m agyar nyel
ven olcsón és gyorsan k é sz íte k , — 
Ausztria és Svájc területére is!
Wilhelm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki hivatalos 
fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50.

49 ÉVES RK. FÉRFI, JÓ LELKIVILÁGÜ,

egészséges, barna, középterm etű, ke
reskedő szakm ával rendelkező férfi 
ezúton keresi szintén egy barátságos, 
jó lelkivilágú hölgy ism eretségét. 
Leveleket: «Tudom, hogy vársz» je li
gére kér az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
7 Stuttgart 1, W erastr. 63..

KINEK HIÁNYZIK A SZERETET

az életéből? Az enyémből nagyon. Sze
retnék szeretetet nyújtani annak, aki 
engem is szeretne, m egbecsülne. Ausz
triában élő, 52 éves, jólszituált, füg
getlen, egészséges, jókedélyű ember 
vagyok. Szeretném ilyen módon m eg
találni társam at, aki egy életen  át k i
tartó  hűséges feleség lenne. Bővebbet 
m agam ról az esetleges válasz után. 
Aki keresi ism eretségem et, írjon 
«Napsugaras élet» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
7 Stuttgart 1, W erastr. 63..

A S Z Í V  
a lelkiélet havi folyóirata

Évente 600 oldalon keresztü l tájékoz
tat az Egyház életéről, n yú jt hitünkben  
megerősítő, lelki életre vezető  c ikke
ket. Évi előfizetési díja 5 USA dollár. 
Szerkesztik  és kiadják a M agyar Jezsu
ita A tyák. Előfizetni lehet a magyar lel
készeknél. Európai főmegbizott:
P. M atyasovitch Henrich,
B - 3000 Leuven,
Blijde Inkomstr. 18.
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Rövid
A z 1975. évi Pápai É vkönyv  szerint, 

am elynek első példányát január első 
napjaiban ünnepélyesen adták át a Pá
pának, az Egyháznak 2219 érseksége és 
egyházm egyéje van. (21-gyel több, mint 
az elm últ évben.) 1973-ban a Pápa 163 
új érseket és püspököt nevezett ki. A  
férfi szerzetesrendek száma 204, a női 
rendeké pedig 1209.

A Kármel kolostor Dachauban, ame
lyet az egykori koncentrációs tábor 
helyén építettek, m ost 10 éves. U tán
pótlási gondok a kolostorban nincse
nek, jelen tette  ki a Kármel priornője. 
Az 5 alapító tagról a létszám az elmúlt
10 évben 23-ra emelkedett. Az NSZK- 
ból, Olaszországból, Svájcból, Lichten- 
steinből és Ausztriából jö ttek  a jelen t
kezők. Egy M agyarországról származó 
nővér nemrég tette  le az örökfoga
dalmat.

A  W estm inster katedrális kórusa, a- 
m ely külföldön is nagy hírnévre tett 
szert, anyagi eszközök hiányában k é n y 
telen felosztani, közölte  az érsekség  
szóvivője. Sajnálatát fejezte  ki, -iogy az 
egyházm egye anyagi helyzete  miatt 
nem tudják az énekesek fizetését to
vábbra biztosítani.

Január 1-én a Pápa privát lakosztá
lyában ebéden láto tt vendégül az 5 
kontinensről 5 ifjú kórusénekest. Ezzel 
akarta köszönetét kifejezni és a fiata
lokat tovább buzdítani, akik Rómában 
a 15. Nemzetközi egyházzenei kórus
fesztiválon vettek  részt. A nemzetközi 
találkozó a Szent Péter bazilikában ért 
véget, ahol a pápai misén a világról 
összegyűlt kórusok énekszámai gyö
nyörködtették a hívőket.

Libanonban elhunyt M eouchi kardi
nális, a manorita egyház feje, antiochiai 
pátriárka. 81 éves volt. 1917-ben szen
telték pappá, 1965-ben lett kardinális. 
Halála hírére a libanoni korm ányzat 
háromnapos országos gyászt rendelt el 
és a beiruti rádió is m egváltoztatta m ű
sorát és gyászzenét sugárzott.

(A  manoriták sziriai keresztények, 
akik a keleti egyháztól elszakadva Ró
mához csatlakoztak. Fejük az antiochiai 
pátriárka.)

W artburg várkápolnájában a refor
máció óta először volt decem ber elején 
katolikus istentisztelet. Az ünnepi ese
m ényen vendégként résztvett a thürin- 
giai evangélikus püspök is.

A  firenzei dóm veszélyben  van  — 
állapította meg nemrég egy szakértő  
bizottság. Különösen gyors beavatko
zásra van szükség az üvegablakok, a 
katedrális márványpadlózatának, to-

hirek
vábbá a nyolcszögű kupolának a resta
urálására, ha a világhírű gót építészeti 
rem ekm űvet értékes kincseivel a pusz
tulástól meg akarják óvni.

Lengyelországban közel 4.200 katoli
kus férfi készül a papi hivatásra. A je 
lentések szerint az ország lelkipásztor
kodásában 17.978 lelkész vesz részt, kö
zülük 14 ezer egyházm egyei szolgálat
ban, 6.700 plébánián. A 27 főegyház
m egyének és püspökségnek jelenleg 77 
püspöke van.

Ausztriában statisztikai felm érések  
szerint 1939 óta az elm últ évben volt a 
legalacsonyabb a születések száma, 
98.041. Így az NSZK, NDK, Luxemburg  
és Finnország után Ausztria a legala
csonyabb születési arányszámmal ren
delkező európai országok közé tartozik. 
A növekedés mindössze 5.273 volt.

A  Vatikáni Posta nyilvánosságra hoz
ta ezévi bélyegkiadási program ját. Űj 
sorozat jelenik meg ham arosan a V ati
kán kútjai címmel, — további sorozat 
Pünkösdre, — a V atikáni K önyvtár 
fennállásának 500-ik évfordulójára, — 
a 9. nemzetközi keresztény archeoló
giái kongresszusra, — és Keresztes 
Szent Pál halálának 200-ik évforduló
jára.

Szíriában ism ét egyházi kézbe adták 
vissza a hét évvel ezelőtt államosított 
egyházi iskolákat. A hírt nemrég Da- 
maszkuszban jelen tette  be a m elkita  
püspök. A  korm ány 1967-ben hozott 
államosítási rendelete 100 katolikus is
kolában 40 ezer tanulót érintett.

A  Pápa a decem beri konzisztóriumon 
nyilvánosságra hozta azoknak a név
sorát, akiket az Egyház ezévben a szen
tek  sorába emel. Közöttük van O livér 
Plunkett, Írország prímása, aki 1681-ben 
vértanúhalált halt, — Giustino de Ja- 
cobis missziós püspök, aki 1860-ban 
Etiópiában halt meg, — Johannes Ma- 
ciam spanyol dom inikánus szerzetes, — 
Johannes Baptist a Concepcione ugyan
csak spanyol szerzetes, — Vicenza Ma- 
ria Lopez V icuna spanyol szerzetalapí- 
tónő, — Elisabeth Ann Bayley-Seton 
new yorki szerzet-alapítónő.

Hollandiában az egyházszociológiai 
intézet jelentése szerint a következő  15 
évben pásztor nélkül marad a katolikus  
plébániák fele, ha a mostani fejlődés 
tovább tart. A  klérus erősen elörege
dett, a le lkészek  55-60 %-a betöltötte  
50-ik évét. 1972-ben mindössze 27, 1973- 
ban 35 teológust szen teltek  pappá. V i
szont még mindig magas a m issziókban  
dolgozó holland származású m issziós
atyák száma.

MINDSZENTY BÍBOROS KÖNYVE:

Esztergom 
a prímások városa

Sajtó alá rendezte Bíró Béla.

A kö te t 132 lapon és 40 illusztáció- 
val nyú jtja  Esztergom hiteles tör
ténetét alapításának ezredik évfor
dulója alakalmából.

A  k ö n y v  tudQmányos alapossága 
m ellett m indenki számára élvezetes  
olvasmány.

Európában a könyv ára  17.50 svájci 
frank vagy 100.— Schilling.

M egrendelhető:
1. Ungarische Buchdruckerei, 

Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen, Schweiz.

2. W. B. Dienst 8307 Effretikon, 
Schweiz, Postfach: 3621.

Az USA-ban és Kanadában a könyv 
ára 5.— USA-dollár.
M egrendelhető:

Sisters of Social Service,
440 Linwood Ave.,
Buffalo, N. Y. 14209.
USA.

É l e t ü n k

Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valu ta 
Egyes szám ára: 0.80 svájci frank,

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatschrift für die ungarischen 
Katholiken in Európa
R edakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28
Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei
Sparkassa dér Administration
St. Gallen.
Bezugspreis jáhrlich: 14.— Sfr.

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


