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Fordította: Babits Mihály

Király zászlói lengenek, 
villog titkával a Kereszt, 
melyre húsban függesztetett, 
aki minden húst alkotott.

Szögekkel verve tagjai, 
kinyújtva lába és keze . . .
Itt függ a véres áldozat 
ki a megváltás ára volt.

A lándzsa szörnyű vashegye  
Itten sebezte, és a seb 
vérrel és vízzel csöpögött, 
lemosni bűneink sarát.

így  teli be mit Dávid király 
hív verse egykor énekelt 
hirdetvén minden nép között: 
«Fájáról kormányzand az Ür!»

Ó fényes és dísz-terhü fa, 
királyi bíborral veres, 
méltó törzsről választatott 
Hogy érintsd szent-szent tagjait!

Te áldott, kinek ága közt 
a világ Kincse lebegett, 
te lettél teste mérlege 
s a poklot megrabolta fád.

Szent kérged illatot leheli, 
ized nektárokat legyőz; 
ezer gyümölccsel boldogan 
tapsolnak győztes karjaid.

üdvözlégy oltár s áldozat, 
melyen a dicső szenvedés 
esett: az Élet halt halált 
s holtával adott életet!

Képünk Rogier van dér W eyden (1400-1464) 
németalföldi mester műve

Venantius Fortunatus

Himnusza 
a szent kereszthez
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Iszony vagy öröm?
N em régen M ilánóban ilyen ürügy  

alatt gyű ltek  seregszem lére a m űvé
szek: a jelenkor em berének tükröződé
se a modern társadalomban. A  rendezők  
szerint három az ism ertetőjele év tize
deinknek: a politikum , az erotika és a 
létszorongás.

A z  elsőnek elburjánzása összeomlá
sig betegítette  le az államokat. Nem csak  
a latinokat. Élet-halál harc dúl a pártok 
érvényesüléséért. N em  tisztes dem okra
tikus eszközökkel és nem  a nép boldog
ságáért. M ennyi elvetem ült cinizmus, 
szemforgató machiavellizmus, butító  
propaganda, ártatlanok hideg lepuffan- 
tása. A  tönk szélére ju to tt államháztar
tás szanálására könyörgött kölcsönt a 
pártféleségek fizetésére pocsékolják. Ó! 
ha egy jó  szellem  légsziva ttyúval k i
szippantaná mindazt, ami politika, lá
badozni kezdhetnének a haldoklásig le
gyengült országok. De a néma többség 
tehetetlenül tűri a kevés, ám annál na
gyobb szájú izgágákat.

A  sex  is korbetegség. Kiöl m inden  
idealizmust. M eg akarja nősíteni a pa
pokat. A z  erkölcs jegyében  indult Egy
ház alatt fűrészeli a fát, aki azt reméli, 
hogy a VI. parancs eltörlésével vissza
tódulnak az elbitangolt báránykák. Fu
ra v é tek  a paráznaság. M inél jobban 
tömik, annál éhesebb. Szitaként szom 
jasan issza, amit belelö ttyen tenek s u- 
tána még szárazabb. Lukacsain nem  a- 
kad föl semmi, ami magasrendű s esz
m ényi. Farizeus szü lők és szem telen- 
kedő gyerm ekeik  sertésröfögése szét
túr, sárbatapossa a tiszta örömöket.

A  létszorongás a harmadik csapás. 
Kifejtésére összeülnek a szociológusok, 
pszichológusok, ideggyógyászok, mély- 
■lélektanosok s a végén a m űvészek  is. 
A zt h ittük  eddig, hogy csak a barlang
lakok mozdulásaiba volt beleágyazva a 
félelem , m int alapérzés. És a gyerm e
kében, aki fél, m int az ősember a sötét
től és mennydörgéstől. Csakhogy míg  
azok reszkettek  az ism eretlentől, mi 
pont azoktól aggódunk, am iket nagyon  
is jól ism erünk. Sőt minél jobban tágul 
a tudás határa, annál jobban eluralko
d ik az ijedelem . Egyre tehetetlenebbé  
válunk találmányainkkal szem ben, a- 
m elyeke t ultramodern korunk okosko
dott k i magának. Ez a kiszám íthatatlan
ság rettenettel töm tele: háború, atom
bomba, önirtás, m egsem m isülés veszé
lye. A z  elölről kezdés fenyegetése, a 
furkósbot és kőbaltától. A  legnagyobb  
feszültség a halál, m ely  borzasztóbb 
mint valaha. Ha hitét veszte tt lehunyja

a szem ét, számára minden elveszett és 
m indennek vége, mert k ihunyt benne a 
túlvilág rem énye. Nem  csoda, hogy  
egyre több a patologikus esetek  száma. 
G yógy szer falás és lélekbúvárok se se
gítenek. Ráadásul hagyom ányos érté
ke ink  romhalmazában m inden b izony
talanná vált. Fikciók, konvenciók vége. 
A nnyi változás ilyen rövid idő alatt. 
Tele nyugtalanító ellentm ondásokkal. 
Hozzá még a vallásos nevelés csődje. 
Fáradtan rándul az arcunk, nem  olyan  
időket élünk, hogy vidám ak lehetnénk.

A z  esztéták szerint a m űvész felada
ta, hogy m űveiben visszatükrözze ko 
rát. Ezért kedve lik  a kollázst: fén y k é 
peket, újságpapírosokat ragasztanak be
le a vászonba, m elyek  óráink borzal
maiból valók. Robbantás, gyilkosság, 
baleset, jármű-roncsba szorult- hullák, 
hideg-meleg háborúk brutalitásai, bonc
term ek és hullaházak véres amputált- 
jai, utcán részvétlenül elhagyottak, ká 
bítószerek áldozatai, ecologia, lakóhe
lyünk, a term észet tönkretétele stb. stb. 
A z igazi m űvész átérzi és ábrázolni is 
tudja s egyútta l nevel, demonstrál. 
Csakhogy nem  szabadna felejtenünk, 
hogy a m ég igazibb m űvész próféta is, 
akinek e kaoszban is átcsillan a re
m ény. Egyik félelm es erejű neofuturista  
vasakból forrasztott szerkezete  a titá
nok fájdalmával lendül robbanássá. A  
m ellettem  állóból k iszerényked ik  az 
aggodalom: félek. A  szobrász m égse  
volt olyan erős, m int az Etna, m elynek  
csúcsa átszúr a felhőkön is s mindig lát
ja: m égiscsak süt a nap.

Semmire se gondoltam, amikor egy  
falem ezt dőlt vonalakkal beharántoz- 
tam. M ajd a m ásik irányból is. A  háló- 
felület íme csak ezer kereszte t produ
kált. Egy ötlettel a keresztek  kesze- 
kúszájába egy elesett alakot kontúroz- 
tam. A zt is átjárják utolsó porcikájáig  
az egymásba akaszkodó csíkozások. 
Kozm ikus látással az elnyúló test Krisz
tusé is lehetne, aki közö ttünk  láthatat
lanul tovább járja keresztútját. Azaz  
nem  is láthatatlanul, mert az utcáinkon  
elterült embertársainkban föl kellene  
ism ernünk Öt. V agy ha akarjuk, m a
gunknak képzelhetjük  az innen-onnan  
átszelt lezuhantat. Sőt, ha még élesebb  
lenne a szem ünk s arra is m egérett — 
egyszercsak azonosulnánk Krisztussal, 
aki■ ve lünk  együtt, bennünk gyötrődik  
s ugyancsak ugyanakkor m i cipeljük a 
ké t súlyos geredát. A  világ végéig tart 
a bukdácsolása s ak ik  m ásokért képe
sek  szenvedés vállalásra, eggyé válik

velük, együ tt vá ltják m eg önfeláldozá
sukkal az idők végéig az emberiséget. 
Magasztos program az erőseknek. Per
sze itt nem  a fizikai erő számít, hanem  
a léleké.

Valam elyik plébános a Föltárnadottat 
kérte. Á trendezte  templomát s a szem- 
beoltár mögé gondolta. Manapság ak
kora lett a húsvét, hogy m iatta feled
tetjük  a nagypénteket. M iként kitagad
tuk a feke te  színt s azt hisszük, hogy a 
halál nem  marad az, ami. Pedig a Meg- 
dicsőült kezén-lábán-oldalán is ottma
radtak a rubin-sebek. A  három órai 
«Beteljesedett» nélkül nem  virradhat a 
vasárnapi hajnal. A z  enélkül csonka és 
értelmetlen, ez viszont anélkül csak 
blöff és porhintés maradt volna.

A  legkézenfekvőbb megoldásra in 
dultam: a fölkelő nap pásztójába egy  
diadalmas férfitest. A m ely ike t minden  
falusi körm eneten körülállelujáznak. 
Hadd lendüljön a győzelem  a sír, a föld, 
a múlandó, az anyag rabsága fölé. A z  
élet a halál fölé. A  martalócok m aguk
ba roskadása, az értelmetlenség, buta- 

s ság, erőszak, fé ltékenység  bukása fölé. 
A  sötét fölött jánosí-Fény.

M egrendelőm zsörtölődve elégedet
lenkedett: ez a Krisztus fölszáll. Győz 
és elmegy. A z üdvözítő  nem  hagyott el. 
Ügy kell ábrázoljam, mint győztes gla
diátort, aki e lénk toppan és magyaráz: 
a kereszt értelméről. M ozdulatába me- 
r évül jön bele a «veletek maradok a v i
lág végéig». M ost rajtatok a sor: csi
náljátok végig meghalni a bűnnek s föl- 
támadni az erénynek.

A  m ásodik változatot is visszadobta  
mecénásom. Továbbkínzott. M ég m in
dig nem  elég közvetlen . M iér nem  néz 
ránk. A  festők  tudják a titkát, hova kell 
a szem golyót tenni, hogy az elsőpad- 
belit, de az utolsó oszlopm ögöttit is 
fixirozza. A z  is fö llelkesedjék, aki fá
radtan lógatja karját az ölébe. Ha nem  
sugárzik a tekin tete, hogyan verődhes
sék  vissza a híveiméről. A  jó hír, m ely  
belülről világít s m egérteti a hegyi be
széd 8 paradoxonját.

Százszor elm ondtuk, kö nyökünk  lyu 
kadt belé: az evangélium  örömhír. De 
csak rebegjük, mint az u jjunk közt mor
zsolódó rózsafűzért s az eszünk nincs 
ott. üresen  kattannak a szavak. A  va
súti őrház lakóinak álmába már nem  
dörömböl bele a m egszokott gyorsvo
nat. A  pap se tudja m egrendítően k i
mondani a számára se tömény, csak 
fölhigult igazságokat.

Föl m erem adni magamnak a kérdést: 
miért vagyok szomorú? M inél jobban  
behatoltam a kereszténységbe, annál 
vidámabb leszek s fordítva, minél ke- 
sernyésebbre ferdül a szám, annál in-
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A kereszt pedagógiája
Egy am erikai író, aki egész életén  át 

hordozta fiatalkori gyerm ekparalizise 
nyom ait és következm ényeit, írja  El
m últ Évek című önéletrajzában.

«A kór, am ely m eglátogatott, e lte
kintve testi fogyatékosságom tól, a lel
kem ben kevés nyom ot és em léket ha
gyott m aga után. De mégis, egy epi
zódra emlékszem betegségem  legnehe
zebb idejéből, de talán  nem is csoda, 
hiszen egész későbbi életem re k ihatás
sal volt.

Bénaságom miatt, amely k iterjed t al
só végtagjaim ra és részben karjaim ra 
is, napközben a lakószobában feküdtem  
egy kereveten. De sokszor m egtörtént, 
hogy tehetetlenségem ben legurultam  
róla. Ilyenkor jó anyám  lélekszakadva 
rohant hozzám, hogy karja iba vegyen 
és visszategyen a helyem re. Egy alka
lommal is, valam i u tán  nyúltam  a fe
jem nél lévő kis asztalkán és a nagy 
nyújtózkodás vége az lett, hogy nagyot 
huppanva a földön találtam  magam. Ez
után  vártam , ami ilyenkor hát történni 
szokott: anyám  sietős lépteit, becézge- 
tését, sim ogatását, stb. De ez alkalom 
mal hiába vártam . Csak feküdtem  a föl
dön és senki sem sietett segítségem re. 
Feküdtem  a földön csendesen, m inden
kitől elhagyatva. Azt hittem , anyám  k i
m ent valam iért a házból, és nem sokára 
m ajd visszajön. De nem! A nagy csen
dességben egyszerre felhangzott jó lis
mert, szelíd, de mégis energikus hang
ja: 'Kelj föl, és menj vissza a helyedre!’ 
M ert ott ült a szoba egyik nyugodt sar
kában és kézim unkázott. Egy pillanatra 
m eghűlt bennem  a vér, m ert sohasem 
beszélt és bánt velem  még így. Azt kér-

kább elkereszténytelenedtem . Boldogan 
vállalom, vagy nyűgnek  érzem a kö te 
lesség, teher, áldozat, önmegtagadások 
sorozatát? Vergődöm, mint a csapdába 
markolt őz? Irigykedve nézem  a szabad 
szerencsések gátlástalan, aggályok nél
küli karneválját? Hátha butaság és bot
rány az én viselkedésem , am iként el
szóródott volt barátaim íté lik  meg? 
M inden reggel nyögve ébredek. De nem  
a zsába köszvény  miatt, hanem a kínnal 
telt új nap miatt.

A k i azt hiszi, jó keresztény  és szo
morú, az nem  lehet igazi keresztény. A  
gyökértájon valami féreg rág. Valahol 
nem  értettem  meg egészen valamit. 
Vagy ha fölvillant ugyan egyszer, ficam  
támadt, vagy bokatörés. Boldogságra 
vagyok hivatott és mások boldogításá- 
ra, amit sem m iféle balszerencse, de
presszió nem nyugtalaníthat. M inél 
többet sirdogálsz, annál kevesebbet ér-

deztem magamtól, vajon jól hallottam-e, 
amit mondott? De igen, jól hallottam, 
m ert ú jra  felcsendült az előbbi mondat: 
’Azt m ondtam kisfiam, hogy kelj föl és 
menj vissza a helyedre!' így nem volt 
m ást tennem, mint hozzálátni, hogy 
nagy kínnal és szörnyű fáradság árán, 
mint egy féreg, valahogy visszamász- 
szak a helyem re. Talán egy óráig is k ín
lódtam, m ire visszakerültem  ágyamba, 
anyám  azonban nem segített. De ettől 
a naptól kezdve, ha legurultam  a földre, 
m inden segítség nélkül, mindig magam, 
a saját erőmből keltem  ú jra  fel.

A nyám  akkori viselkedését sokáig 
nem értettem . Hosszú évek m últak el, 
m ár felnőtt férfi voltam, amikor világos 
lett előttem, hogy anyám  szavaiból és 
viselkedéséből nem kegyetlenség, h a 
nem igaz jóakarat és végtelen szeretet 
szólt akkor hozzám. Csak jó sokára ér
tettem  meg, hogy a kegyetlenül hangzó 
mondat mögött egy bölcs jövőbelátás 
és szerető gondoskodás húzódott meg. 
M intha Csak azt m ondta volna: 'Látod, 
kisfiam, téged olyan betegség látogatott 
meg, amiből sem mi, sem az orvosi tu 
dom ány tökéletesen kigyógyítani nem 
tud, akárm ennyire szeretnénk is! "Neked 
m agadnak kell m ajd m egbirkóznod a 
szenvedéssel, bénult tagjaid  tehetetlen
ségével, az elhagyatottság érzésével, 
m ert eljön az idő, amikor mi, szüleid 
már nem leszünk, te viszont itt m aradsz 
em bervoltod teljes nyom orúságával.'

M indezt a szerető jóakarato t csak jó 
val később értettem  meg, de teljes egé
szében jóváhagyom  és életem  végéig 
hálás vagyok érte.»

Ez az édesanya jól fogta fel szülői

tettél meg a keresztből, m ely  a húsvét 
előfeltétele. Egyenes az arány  — akár 
tetszik, akár nem  — vidámságom és 
vallásosságom között.

Hova kellene nyúlnom  a szíjak, k e 
rekek, fogantyúk, á ttételek közé, ahol 
az életem et m ozgatják elveim . M eglel
ni a kopott alkatrészt, a kitörött fogat, 
a csak zötyögő, de nem  segítő lendítő- 
kereket. M egkereszteltek, tehát keresz
tény vagyok. N em csak anyakönyvi be
jegyzés ez? M ennyire valósul bennem  
az evangélium; ez az igazi fokmérő. Az  
örömöm a tanúsága, hogy valódi-e au- 
tentikus-e. .

A z igazi m osoly a szem em ben a cé
gér, am elyet környezetem  vár tőlem. Ha 
nem látja, odafordul, ahol a bűn árulja 
csalfaságaival nyers, rekedtes röhejeit.

PROKOP PÉTER

hivatását, ahogy beteg  gyerm eke ú tjá t 
egyengette az életbe. Erre talán  azért 
is jó m anapság rám utatnunk, m ert nap
jaink  pedagógiai elve ennek az ösztö
nösen m egérzett és az élettől m ár szám
talanszor jóváhagyott m ódszernek ép
pen az ellenkezője. O lyan korban é- 
lünk, amikor az em berek ösztönös féle
lemmel m enekülnek m inden kis fájda
lom, erőfeszítés és kellem etlenség elől,
— és a keresztnek még az em lítését sem 
tűrik  meg m aguk körül. így  m inden tö 
rekvésük, jaj, csak m inden problém ától 
és nehézségtől megkímélni a fiatalsá
got, a gyerm ek életét, — m indent m eg
adni neki, amit csak m egkíván, hogy 
ne nélkülözzön szegény, s lehetőleg 
m inden göröngyöt elsimítani lába elől, 
m ert hát az élet m ajd úgy sem kíméli 
szegényt. Igen, az élet nem kíméli az 
embert, de aki nincs jól felkészülve 
arra a m egpróbáltatásra és szenvedés
re, amely az emberi együttélésből kö
vetkezik és az emberi lét nyom orúságá
val együttjár, az könnyen és ham aro
san a kerekek alá kerül és elgázolja az 
élet.

A vallásos h ittel együtt a kereszt 
tisztelete is kiveszik az emberi szívek
ből. Az em ber m inden erővel m egpró
bálja  kikerülni a szenvedést, a keresz
te t s ennek m inden esetben az a vége, 
hogy egy másik, sokkal nehezebb és 
nagyobb keresztbe botlik bele. Az ame
rikai író édesanyja jól lá tta  meg a lé 
nyeget: az élete keresztjé t senki el nem 
kerülheti, és m indenki m aga hordozza!

Az egyetlen megoldás, az egyetlen 
lehetséges életfilozófia a getszemáni 
kertben imádkozó Jézus szava: Atyám, 
ha lehetséges, m úljék el tőlem ez a po
hár, — de nem az én akaratom  legyen, 
hanem  a tiéd!

Aki ezzel a lelkülettel néz szembe ke
resztjével, arra  ez csak áldást hoz: a 
türelem  és áldozatkészség megedzi aka
ratát, segíti kiirtogatni jellem ének gyen
geségeit, hibáit és végül kialakul ben
ne egy állandó készség, hogy m egértse 
a keresztjük alatt görnyedő em bertár
sait.

Az am erikai író a gyerm ekbénulásból 
származó fogyatékossága ellenére is 
boldog ember volt. Erre vall önéletrajza 
és az abból itt k iragadott részlet is. De 
m iért is ne lehetne egy keresztet hor
dozó ember boldog? Isten nem azért en
gedi meg, hogy kereszt nehezedjék vál- 
lainkra, m ert ellensége földi boldogsá
guknak, hanem, hogy segítségével m eg
nem esítse és gazdagítsa az ember lelkét 
és m egm utassa, hogy m erre visz az út 
az igaz és tartós boldogság felé.

Ez Krisztus keresztjének titka  és pe
dagógiája.

MEGYESI ANDRÁS



Magyar március — harminc évvel ezelőtt
M árcius volt akkor is, 1945-ben, de 

az a tavaszhó nem újjáéledést, hanem  
pusztulást és halált hozott a bús m agyar 
földre.

A nyugati határszélen még folytak a 
harcok, de a Vég m ár könyörtelenül kö
zeledett. Abban az időben m ár csak a 
Balaton északi partja  és a nyugati Du
nántúl jelen tette  a szabad M agyaror
szág m aradék-területét és a N agyhéten 
ellenséges kézre került a Balaton zalai 
partja  is.

Révfülöpön húzódtunk meg akkor, 
m int egy odatelepített kultuszm iniszté
riumi részleg tagjai. A  balatoni műút 
közvetlenül lakásunk m ellett fúrta szür
ke csíkját a messzeségbe. Kemény be
tonján akkor m ár hetek  óta éjjel-nap
pal, m egszakítás nélkül, sűrű töm egben 
vonult a ném et hadsereg nyugat felé, 
készülve az utolsó, kétségbeesett ellen
állásra.

Teherautók, tankok, ágyúk, trénszál- 
lítm ányok, csapatszállító járm űvek vo
nultak  végtelen  sorban, de velük együtt 
parasztszekereken m enekülő m agyar 
falusiak is igyekeztek a vélt biztonság 
felé, szinte egym ást gázolva, nem szűnő 
dübörgéssel, csattogással és zörgéssel. 
Benzinutánpótlás m ár nem volt, egy-egy 
katonai teherautó  két-három  m ásikat 
vontato tt m aga után, amíg a benzinje 
tarto tt, s ha az is kifogyott, a vezetők 
sorsukra hagyták  járm űveiket az úton 
és m entek tovább, ahogyan tudtak, az 
önfenntartás kétségbeesett ösztönétől 
hajtva, átbukdácsolva az összetorlódott 
járm űveken.

Egy napon vége lett annak is. Elhall
gatott az utolsó teherautó  dübörgése, 
elzörgött az utolsó parasztszekér és a 
hetek  óta tartó  csattogás-berregés után 
süket csend ült a m áról-holnapra szinte 
kozm ikusán üressé vált, teljesen  elnép
telenedett m űútra.

Ijesztő és baljóslatú volt ez a derm edt 
csend, ez a halotti ném aság az utolsó 
napon, a Senki Földjévé vált Balaton- 
parton, két ellenséges hadsereg közé 
ékelődve. Tudtuk, hogy a szovjet had
sereg a visszavonuló ném etek nyom á
ban van, de hogy pontosan honnan és 
m ikor bukkan fel a gyűlölt ellenség, azt 
senki sem tudta. A távíró- és telefon- 
vonalakat a visszavonulók elvágták, 
m egszűnt m inden összeköttetésünk a 
világgal.

Alkonyodott. Fejünk felett kisebb lé
gicsata zajlott le, azután elhallgatott az 
is. A még baljóslatúbbá vált csendben 
valam i belső kényszertől ha jtva  lem en
tem  a révfülöpi mólóhoz. Belátható tá 
volságban rajtam  kívül egy lélek sem 
járt.

M egálltam  a mólón. M egdöbbentő 
kép táru lt elém. A  Balatoni H ajózási 
Társaság ott, a móló körül gyűjtö tte  
össze az utolsó napokban a balatoni 
gőzhajókat és ott sü llyesztették el őket. 
M int hősi halott katonák, ott hevertek, 
a sekélyvizű tó fenekére süllyedve, fél
oldalra dőlve, üresen, elhagyatva, a jól 
ism ert és szívünkhöz nőtt balatoni sze
m élygőzösök: «Kisfaludy», «Kelén», 
«Helka», «Csongor», «Jókai», «Szigli- 
get» és a többi hajó, köröskörül a móló 
m e lle tt . . .  Kietlen csend, tem etői han
gulat, a halál ném asága ült a komor 
hajó-tem etőn.

M egrendülten, m ozdulatlanul álltam  
és összeomlott lélekkel, könnyes szem
mel m eredtem  a halott hajók ferdén me- 
redező árbocain félm agasságban lengő 
nem zetiszínű lobogókra. Egy m agányo
san szálló sirály  vijjogó sírása volt az 
egyetlen hang a gyorsan sötétedő m ár
ciusi est közömbös ném aságában.

Nyom asztó bizonyossággal éreztem 
tudtam, hogy ez a vörösbehajló est árva 
hazánk utolsó szabad estéje. A szom
szédos Kővágóőrsről az esti harangszó 
hangfoszlányait hozta el a szél, — így 
zúghattak Bizánc harangjai is 1453-ban 
utoljára, a város török kézre ju tása  
előtti estén . . .  Komor kényszerképzet
ként nehezedett reám  az a tudat, hogy 
ma este örökre lezárul egy korszak, 
m elynek — mint Bizáncnak — sok bű
ne, de sok erénye is volt, polgárai pedig 
szabad országban élhettek. Holnap kez
dődik a ki tudja, m eddig tartó  rem ény
telen ra b sá g . . .

Elbúcsúztam a hajóktól és nehéz szív
vel visszam entem  családomhoz. Az éj
szakát egy kővágóőrsi parasztház pin
céjében virrasztottuk át.

M egvirradt. A légiharcok m egszűntek 
és komor várakozással telt, baljóslatú 
feszültség nehezedett a községre. Az 
elöljáróság rendeletére a ké t kővágó
őrsi templom tornyára  a m egadás je lé 
ül fehér zászlót tűztek ki, a lakosság 
házaiba húzódott, az utcákon egy lélek 
sem járt, halotti ném aság várta  az ellen
ség m egjelenését.

Rövid idő m úlva a szomszéd község, 
Köveskál felől az országúton hosszú 
teherautókaraván  jelen t meg. A  bizo
nyosság teljessé vált: az előrenyomuló 
szovjet csapatok ideérkeztek. Pár perc 
m úlva m ár benn is voltak a faluban a 
vadképű barbárok, állig felfegyverkez
ve, s házról-házra já rv a  m egkezdték a 
fosztogatást azon a címen, hogy elre j
tőzött ném et katonák u tán  kutatnak  . . .

Feleségem karó rá já t és jegygyűrűjét 
az első percben elvette egy himlőhelyes 
képű mongol m artalóc. Ö szerencséjé

re ennyivel m egúszta a felszabadulást 
és sikerült elrejtőznie is, de alig félóra 
elteltével a szovjet katonák m ár össze
tere lték  az asszonyokat «krumplit h á 
m ozni^ s röviddel u tána innen is, onnan 
is felhangzott a letepert nők kétségbe
esett sikolya.

V ajon em lékeznek-e ezekre a rém ült 
sikolyokra és az elhurcolt férfiak ezrei
re azok az álszent széplelkek, akik még 
itt, szabadföldön is, a szovjet inváziót 
megelőző idők borzalm ait em legetik 
konok m akacssággal és agyonhallgat
ják  azokat a sokkal szörnyűbb borzal
m akat, m elyeknek a szovjet által le ti
port m agyar nép volt az áldozata? . . .

De egyéb hang is felhangzott a zab- 
ráló oroszoktól hemzsegő utcán. A kkor 
hallottuk először az igazságot arcpirí
tóan  megcsúfoló hírhedt kom m unista 
köszöntést. Egy helybeli részeges falu
rossza, akinek szikrányi becsülete sem 
volt a községben, érezve, hogy elérke
zett az ő világa, dülöngélve já rta  végig 
az u tcákat és tele torokból ordítozta: 
Szabadság elvtársak!»

DR. BlRÖ BÉLA

AZ EURÓPAI CSERKÉSZKERULET 
FELHÍVÁSA

A M agyar Cserkészszövetség európai 
kerü lete 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, öregc^erkészeket, cserkészetünk 
bará ta it 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 e lterjed t 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  á t 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- 
crerstr. 40. Tel. 982637.
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Jalta
N apjainkban volt éppen 30 éve an

nak a végzetesen sorsdöntő jalta i kon
ferenciának, m elynek legfőbb tényezői
— Rooswelt, Stalin, Churchill — a jövő 
Európájának s az új világnak sorsát el
rendezték. M ennyire sikerült ez a ren
dezés, ma 30 éves távlatból látjuk  a 
legjobban: a győztes nyugati nagyha
talm ak m egnyerték a háborút, de a bé
két elveszítették. A  m érhetetlen  pénz- 
és em beráldozatot követelő világégés
ből egyedül Sztálin s a bolsevizmus 
kerü lt ki győztesen, oly m érvben, hogy 
az elért siker a legvérm esebb álm okat 
is felülmúlta: az istentelen, hazug kom 
munizmus kb. 1000 kilom éterrel to lhatta  
nyugat felé határait, uralm a alá vetve 
Közép-Európának több, m int 100 millió 
lakosságát. M érhetetlen vér- és em ber
áldozat, börtönök, akasztófák, deportá
lások, kolchoz-rendszer, egyházüldözés, 
m odern rabszolgaság — jelzik az új u- 
ralom útjá t, m ely az ezeréves M agyar- 
országot is igájába hajto tta , vazallus ál
lammá tette, több más országgal együtt.

M ost a 30 éves fordulón bizonyára 
sokakat foglalkoztatott a kérdés: ho
gyan ju to tt Közép-Európa s általában 
az egész világ ennyire a kommunizmus 
bűvkörébe, hogy a rendszer, m ely gaz
daságilag messze alatta  m aradt a nyu
gati országok nívójának, nyom ort és 
ínséget hozott a népekre, még mindig 
terjeszkedni képes? De még inkább rá 
gódik a lelkeken a m ásik kérdés: ho
gyan szabadíthatok föl elsősorban Kö
zép-Európa népei az orosz bolsevizmus 
isteni s emberi jogot-törvényt lábbal 
tipró erőszakrendszere alól?

Az első kérdésre a választ m egadja 
m aga L e n i n ,  aki, amikor érdeklődtek 
nála, m inek köszöni a párt győzelm ét 
1917-ben, ezt a m agyarázatot adta: 
«Nem a párt erejének. Mi ellenfeleink 
g y e n g e s é g e  következtében győz
tünk. Ök nem tarto ttak  össze, nem vol
tak  m egszervezve és nem voltak  irá 
nyító elveik. Az ágat, am elyen ültek, 
m aguk a la tt fűrészelték el.» — N a p ó 
l e o n  így v ilág ítja  meg ezt a kérdést: 
«A világ nem a rosszak gonoszsága mi
att megy tönkre, hanem  a j ó k  g y e n 
g e  s ég e m iatt.» — B ü r k e  vélem é
nye: «A gonosz diadalra jutásához csak 
egy szükséges, az, hogy a j ó k  s e m 
m i  t- se tegyenek.» Ez idézetek bizonyí
tó ere jé t sokszorosan igazolja a mai v i
lágpolitika folyása: a mai világ sorsát 
intézők ajkáról még véletlenül se lehet 
hallani arról, hogy a gyarm ati sorban 
élő, kb. 100 millió em bert kitevő közép
európai keresztény nem zeteket a rájuk 
telepedett szovjet-orosz polip ölelő k a r
jai közül ki kellene szabadítani.

A m ásodik kérdésre a választ egy 
volt balti ném ettel való találkozás al
kalm ával kaptam  meg. Am ikor a szov
je t kom m unista imperializmus szóba 
került, így nyilatkozott: «A kommuniz
must nem lehet m ással legyőzni, csak 
s z e r e t e t t e l . *  M eg kelle tt állapí
tanom  magamban, hogy tökéletesen i- 
gaza van. Rosszul spekulálnak m inda
zok, akik a nyugatra szám ítanak, avagy 
éppen a messzi kelet felé tekintgetnek. 
N ekünk m agyaroknak rengeteg tapasz
talatunk  van e téren, legutoljára 1956- 
ból, amikor az egész m űvelt világ szem
tanúja volt egy kis nép heroikus küz
delm ének a szovjet kolosszus ellen, de 
m egelégedett szim pátia tüntetésekkel, 
karitatív  segéllyel, holott egy erélyes 
fellépés a nagyhatalm ak részéről — ma 
ezt m ár világosan látjuk  — m egm ent
hette  volna a szabadságért küzdő, sokat 
szenvedett kis m agyar népet.

A m ásodik világháború am erikai el
nökének, Roosewelt Franklin Delano- 
nak fia, Elliot Roosewelt m egem lékezik 
könyvében («As he saw  it» =  «Aho- 
gyan ő látta») a jalta i konferenciáról is 
s megemlíti, hogy atyja, az elnök, és 
«Onkel Joe» (így nevezi Sztálint a ty ja  
szavait idézve) m ennyire m egértették 
egymást. Amikor Európa rendezéséről 
volt szó, a fiatal Roosewelt szerint, 
«a ty ja  ragaszkodott ahhoz, hogy Sztá
lin, Churchill és ő kell külön ülést ta r t
sanak a békepontokról, m iszerint a 
m eghódított népek a leigázás első pilla
natától kezdve m egtanulják, hogy ezút
tal bűntette ikért (Verbrechen) kell fi
zetniük*. (A ném et kiadás: «Wie er es 
sah», (290. o.) Végül azt írja: «A három  
nagy (Roosewelt, Sztálin, Churchil) azo
kat a kérdéseket is m egtárgyalta, m e
lyek az európai népek felszabadításából 
adódtak és m egerősítették az A tlanti- 
Charta elveit. Ez je len te tt sa já t kor
m ányzatot, ez jelen te tte  m inden népnek 
a jogát ahhoz, hogy korm ányform áját 
m aga válassza meg, ez je len te tt szabad 
választásokat.» (299. old.) Ma m ár jól 
tudjuk, hogy Sztálin és utódai, hogyan 
értelm ezték ezeket a szabadságjogokat.

Valóban, visszatérve a balti ném et 
kijelentéséhez, nekünk nem m arad más 
hátra, m int a szeretet keresztes had já
ratá t m egszervezni s ebben minél na
gyobb számban résztvenni. A 150 éves 
török hódoltságot is végeredm énykép
pen a szeretet földi képviselőjének, XI. 
Ince pápának fáradozásai — akit azóta 
az Egyház boldoggá avatott — számol
ták  föl. Az osztrákok ezelőtt 20 évvel 
szabadultak föl szinte m eglepetésszerű
en az orosz-szovjet uralom  alól. M inek 
köszönik felszabadulásukat? Talán dip

lomáciai sakkhúzásoknak, vagy  h a ta 
lom-politikai erőviszonyok hirtelen  el
tolódásának? Semmi esetre sem. H a az 
oroszok nem  akartak  volna eltávozni 
Ausztriából, senkise kényszerítette  vo l
na őket erre. Mi volt tehát a háttere  a 
h irtelen jött, szerencsés fordulatnak? 
Meg vagyok győződve róla, hogy a 
szeretet im a-keresztes hadjárata hozta 
meg nekik a szerencsés fordulatot, az az 
im akeresztes hadjárat, m elyben már 
ekkor több, mint félmillió ember — leg
nagyobb részt osztrákok — vett részt.

Mi m agyarok vajm i sokszor lekés
tünk a történelem  haladó szekeréről. 
Sok hasznos áram lat — a tudomány, 
ipar, technika stb. terén  — elkésve ér
kezett hozzánk. De egyben valam ikor 
elsők voltunk: a hitért küzdeni tudás 
terén  — Szent Istvántól a  legújabb idő
kig. M a is a régi fegyverekhez kell 
nyúlni éspedig annál is inkább, m ert 
más megoldás egyelőre nem adódik 
szám unkra. Évekkel ezelőtt m egkérdez
tem egy volt követünket, még a kom
munizmus előtt volt szolgálatban, abban 
a tekintetben, hogy m iért hanyagolja el 
a szabad világ annyira a m agyar ügyet 
s nem segít rajtunk. V álasza röviden 
így hangzott: a m agyar ügy a világot 
irányítók szem ében «quantité negli- 
gable»; szabad fordításban: je len ték te
len ügy. M ajd hozzátette: «rajtunk csak 
a M indenható tud segíteni.®

Ennek a bölcs m ondásnak kell levon
juk  a koszekvenciáját. Vagyis: az isten- 
telenség és gyűlölet ellen a h i t  és 
s z e r e t e t  fegyvereivel kell a világ
nak harcba indulnia Európában, Afri
kában, Ázsiában, m indenütt. M agyar- 
országon is. M inél több m agyar veszi 
a kezébe ezt a fegyvert, az imádság 
fegyverét — a szent rózsafűzért —, an
nál biztosabban szám íthatunk arra, 
hogy a szabadulás órája  egyszer csak 
Szent István népe szám ára is elérkezik. 
Emlékezzünk vissza 1938-ra, a Szent 
István jubileum i évre. Ez hozta m eg az 
ezeréves M agyarország legalább rész
beni visszaállítását. Ez évben^. ismét 
Szent István jubileum át ünnepeljük, 
születésének ezredik évfordulóját, a k e 
resztény M agyarország ezeréves fenn
állását. Lehetne-e a jubileum ot szebben 
ünnepelni és befejezni s egy új ezredév 
felé elindulni, m int első Szent Kirá
lyunk tanításának szellemében? ö  a h it 
bajnoka, nagy térítő, apostol, ország
rendező, állam alapító azt üzeni nekünk:

A hitből való szeretet erősebb, mint 
a ja lta i határozatok, m int az abortus- 
rendelet nem zetirtó pusztítása, m int a 
tankkolosszusok vagy atombombák, 
vagy az, istentelenség m inden hazug 
propagandája, azért győznie kell!

VECSEY LAJOS
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A bűnbánat szentségének megújított rendje
A II. V atikáni Zsinat liturgiáról szóló 

konstituciójának 72. pontja  úgy rendel
kezik, hogy a bűnbánat szentségének 
szertartását és annak rendjét oly mó
don kell m egújítani, hogy az a szentség 
lényegét és hatékonyságát világosab
ban kifejezésre juttassa. Ennek a ren 
delkezésnek m egfelelően a Szertartások 
K ongregációja gondos körültekintéssel 
kidolgozta a bűnbánati gyakorlat új 
rendjét, hogy ilymódon a h ívek jobban 
m egértsék, mi történik  lelkűkben, ami
kor e szentséghez járulnak. Az új rend 
szerint a kiengesztelődés eddigi egyéni 
gyakorlata egy közösségi bűnbánati áj- 
tatossággal egészül ki, am elyben a h í
vek igeistentisztelet keretében bűnval
lomást tesznek. Ilymódon k ívánja  a 
Liturgikus Kongregáció a bűnbánat 
szentségének közösségi jellegét kidom
borítani. Bizonyos esetekben a H ittan
kongregáció által az általános szentsé
gi feloldozás tárgyában 1972. június 16- 
án közzétett lelkipásztori utasításoknak 
m egfelelően a résztvevők általános 
szentségi feloldozásban részesülhetnek. 
Az Egyház azt kívánja, hogy a hívek a 
keresztség után  elkövetett bűneiket, a- 
m elyekkel Istent és felebarátaikat m eg
bántották, szívből m egbánják és bocsá
natot nyerjenek. Ezt akarja  a Szertárt - 
tások Kongregációja az új bűnbánati 
rend által még inkább előmozdítani. A 
bűnbánat szentségének ezt az új rend
jét, am elyet a Liturgikus Kongregáció 
kidolgozott, VI. Pál pápa jóváhagyta  és 
közzétételét elrendelte, ami 1973. dec. 
2-án, advent első vasárnapján  nyert h i
vatalos kihirdetést.

A Liturgikus K ongregációnak ezt a 
dekrétum át azután a különböző orszá
gok püspöki kara  a helyi viszonyoknak 
m egfelelően alkalm azta és ezzel kap
csolatosan rendelkezéseket adott ki. A 
bűnbánat szertartásának új rendjét a 
svájci püspöki kar által k iadott u tasí
tások alapján fogjuk az alábbiakban 
részletesebben ism ertetni.

Az új bűnbánati gyakorlat három módo
zata

A bűnbánat szentségének ez a meg
ú jíto tt form ája a következő m ódozato
kat t artalm azza: az egyéni bűnvallo
mást, vagyis a gyónást, továbbá a gyó
násra előkészítő  és végül olyan bűnbá
nati ájtatosságot, am elyen a rész tvevők  
általános szentségi feloldozásban része
sülnek. Az új bűnbánati gyakorlat e 
három  form ája egym ást kölcsönösen k i
egészíti és egyik sem teszi feleslegessé 
a m ásikat.

1) A z egyéni bűnvallomás értéke v i

tathatatlan , mivel a gyónó és gyóntató 
személyes kapcsolata, a részletes bűn
vallomás, a lelki problém ák m egbeszé
lése, a tanácsadás és a m indenkinek kü- 
lön-külön adott szentségi feloldozás kü
lönösen megfelel az ember lélektani 
igényeinek. Éppen a m odern m élypszi
chológia és lélekelem zés rehabilitálta 
az Egyház ősrégi gyakorlatát: az egyé
ni gyónást és ism erte el annak páratlan  
értékét. A világhírű svájci protestáns 
pszichiáter, Kari Gustav Jung, pl. k a 
tolikus pácienseit gyónni küldte. Téves 
tehát az a vélem ény, hogy az új bűn
bánati rend az egyéni gyónást leé rté 
keli. Éppen ezért a svájci püspökök 
hangsúlyozzák, hogy súlyos bűn esetén  
az egyéni gyónás a bűnbocsánat elen
gedhetetlen feltétele. A gyónásra azon
ban a gyóntatónak és a gyónónak egya
ránt jól fel kell készülnie, nehogy a 
gyónás gépiessé, rutinná, futószalagon 
végzett töm eggyóntatássá váljék. Ezért 
ki kell küszöbölni az időhiányt is, hogy 
a gyónási párbeszéd m inden hajszoltság 
nélkül kialakulhasson. A gyóntatónak 
megfelelő biblikus, m orálteológiai és 
korszerű lélektani képzettséggel kell 
rednelkeznie, továbbá a gyónónak és 
gyóntatónak meg kell terem tenie a kö l
csönös bizalom légkörét. A fontos a 
gyónónál a helyes önbírálat szellem é
nek kialakítása. A  hagyom ányos gyón
tatószék m egtartása m ellett lehetőséget 
kell nyújtani a gyóntatószobában egyé
ni párbeszéd form ájában történő gyó
násra is azon szem élyek számára, akik 
ezt kívánják. Ezért a svájci püspökök 
felhívják a lelkipásztorkodó papság fi
gyelm ét arra, hogy új templomok épí
tésénél, vagy átalakításoknál fordítsa
nak gondot a gyóntatószékek m ellett a 
gyóntatószobák kialakítására.

2) Az Istennel és felebarátokkal való 
kiengesztelődés további lehetősége a 
szentírásolvasással, szentbeszéddel, kö
zös lelkiism eretvizsgálattal, imákkal, é- 
nekekkel, elm élkedéssel és befejező 
hálaadással kapcsolatos bűnbánati áj- 
tatosságok tartása, am elyek m integy e- 
lőkészületül szolgálnak az egyéni gyó
násra. Ezek különösen egyesületek, cso
portok számára, vagy lelkigyakorlatok, 
lelki napok, tanfolyam ok alkalm ával, de 
ugyanúgy egyes plébániák hívei szám á
ra  tarthatók. M indazonáltal a bűnbánati 
istetiszteletet nem szabad csupán gyó
nási előkészületként felfogni, m ert en
nek az ájtatosságnak m egvan a m aga 
önálló értéke. M ásrészt azonban az i- 
lyen bűnbánati istentisztelet jó alkal- 
mul szolgál a gyónásra való felkészü
lésre.

3) Végül az új bűnbánati rendelkezés 
bizonyos esetekben lehetőséget nyújt 
oly bűnbánati istentisztelet végzésére  
is, amikor az illetékes lelkipásztor a 
h ívek  közös bűnvallomása után általá
nos szentségi feloldozásban részesíti ő- 
ket. Ez azonban csak abban az esetben 
alkalmazható, ha  ezt valam ilyen súlyos 
ok szükségessé teszi, pl. a gyóntatok 
elégtelen száma, a zarándokok nagy 
tömege, időhiány, a karácsonyi vagy 
húsvéti ünnepek közelsége, vagy ha a 
híveknek sokáig kell várniok, hogy szt. 
áldozáshoz járulhassanak, háborús cse
lekm ények, óvóhelyen tarto tt istentisz
teletek  idején. E súlyos ok fennforgásá
nak tényét az illetékes plébános, vagy 
templomigazgató állapítja meg. Ezért a 
lelkipásztorok ez ügyben főpásztoraik
kal egyetértésben járjanak  el. Nem kell 
tehát m inden bűnbánati ájtatosságot ál
talános szentségi föloldozással össze
kötni. Továbbá a lelkipásztorok h ív ják  
fel a résztvevők figyelmét arra, hogy 
súlyos bűn esetén, ha általános feloldo
zásban részesültek is, a következő álta
lános feloldozásig, de legkésőbben egy 
éven belül, egy pap előtt egyéni gyó
nást kell végezniök. Az általános szent
ségi feloldozás feltétele, hogy a hívek 
bűneiket töredelm esen m egbánják, erős 
fogadást tegyenek és az okozott erköl
csi és anyagi kárt m egtérítsék, valam int 
a botrányt, am elyet okoztak, m egszün
tessék.

Kiegészítő rendelkezések

Az általános szentségi feloldozással 
járó  bűnbánati ájtatosságot nem  sza
bad — egész kivételes esetektől elte
kintve — a szentm isével összekapcsol
ni, hanem  külön-külön kell m egtartani, 
hogy ne zavarják  e két különböző is
tentiszteleti cselekm ény sajátos célját 
és jellegét.

Az adventi, nagyböjti és pünkösdi 
idő, vagy szentségim ádás és engeszte- 
lés különösen alkalmas ilyen bűnbánati 
istentiszteletek m egtartására, m ivel a 
kiengesztelődést, m egtérést és lelki 
m egújulást különösképpen szolgálják. 
Ezért külön helyet kell biztosítani szá
m ukra a plébánia istentiszteleti rendjé
ben. E bűnbánati ájtatosságok program 
jának  összeállításánál különös figyel
m et kell szentelni az egyházközség h í
veinek  életkörülm éyeire, nyelvére, és 
a helyi szükségletekre.

IKVAY LÁSZLÓ
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Mindszenty József bíboros
március 19-én ünnepli névnapját és március 29-én 83. születésnapját.

Az Életünk szerkesztősége és olvasói imádságos megem lékezéssel és hálás sze
retettel gondolnak a két ünnepen arra a felmérhetetlen, a történelemben szinte 
páratlan hősi áldozatra, amelyet a biboros Egyházáért és a magyar népért hozott.

Azt kérjük az Egek Urától, hogy adja bőséges áldását és kegyelm ét még hosszú 
évekig Mindszenty bíborosnak ahhoz az apostoli munkához, amelyet most olyan 
nagy készséggel és fáradhatatlanul végez a menekült magyarság százezrei lelki 
javára.

Már most felhívjuk az egész magyarság figyelmét a Bíboros Űr pappászente- 
lésének 60. évfordulójára. 1915 június 12-én szentelte áldozópappá gróf Mikes 
János szombathelyi megyéspüspök. Ezt a papi jubileumot az Egyház gyémánt
misének nevezi s Mindszenty József bíboros 1975. június 12-én ünnepli.

A megtérés
Mi a legfőbb kötelesség?

V állalni becsülettel azt a  sorsot, azt 
a feladatot, amely elé az élet állít. Ke
resni abban, és felism erni benne Isten 
akaratát, és tenni nagylelkűen.

Mi a bűn? Sok esetben gyávaság! Ki
térés a feladat elől. Keresni mindenféle 
m entő okokat, kifogásokat, hogy ne 
kelljen  tenni, hogy nem lehet, hogy 
nem érdemes. V agy egyszerűen tagad
ni, nem tudom ásul venni, hogy ilyen 
feladatok vannak, m elyek egyedüli 
m egvalósítója csak az Én lehet, m ert ez 
az ő feladata, m ert m indenki m ásnak 
m egvan a magáé, és m indenki csak a 
m agáét végezheti el, a sa já tjáért állhat 
jót, azért felelős.

Mi a megtérés? Bátor szembenézés az 
adott helyzettel. A m egtérő kiértékeli 
a teendőket és válla lja  őket — próbálja 
vállalni őket és, ha  kell, segítséget k e 
res, hogy helyesen tudjon látni és cse
lekedni.

«Keressétek az Isten uralm át és igaz
ságosságát* (Luk. 12, 31.) — m ondja az 
üdvözítő. Igen, keresni kell. Az Űr te 
rem tett, Ö helyezett el ebbe a világba, 
Ö adott képességet és Ö adott felada
tot is. Az állato t ösztöne vezeti, neki 
nincsenek «problémái». Az em bert is  
ösztönzi a term észete, de a valót és  he
lyeset értelm ével kell felismernie, aka
ratával kell elfogadnia, m agáévá tennie 
és erőfeszítést jelen t a végrehajtás is. 
így valósul meg az emberi szem ély ki- 
teljesedése.

Sajnos, nagyon sok az olyan ember, 
aki gyáván k itér a felelősség elől. Nem 
tesz ő semmi rosszat, nem árt ő senki
nek, még a légynek sem. A szigorúan 
ve tt kötelességet, azt, amit ő annak tart, 
m ert éppen m egfizetnek érte, pontosan 
meg is teszi, de többet ne várjanak  tőle, 
hagyják békében. Nem, ő senkinek sem 
árt, neki nincs bűne!

M a sok em ber érzi, és mindig voltak, 
akik érezték, ez nem élet. Egy csavar
nak, vagy keréknek lehetne így gondol
koznia, de ami él, az töltekezni akar és 
adni akarja önmagát. Az az élet, amely 
zárt, nem élet. Amint a növény, a v irág 
keresi a napfényt, az emberi lélek is, 
amíg egészséges, amíg élet van  benne, 
töltekezni akar. V ágyik minél többet 
megismerni. Kapcsolatba akar ju tn i a 
széppel, a jóval, szomjas a lelke az Isten 
után, aki a Szépség, aki a Jóság. «For- 
gatja  a term észet lapjait*, «kutatja az 
írásokat*. Az elsőben «az Isten képe 
leírva vagyon*, a m ásodikban m aga 
«Isten szól hozzánk*. M aga az Űr Krisz
tus nyilatkoztatja  ki m agát és ism ertet 
meg az A tya szeretetével. Isten uralm át

nem ism erheti meg, uralm ának i g a z 
ságosságát, örömét és békéjét* (Rom. 
14, 17.) nem élvezheti csak az, aki k e 
resi és elfogadja. Isten nem csak «tu- 
dást* akar velünk közölni, Ö barátságát 
a ján lja  fel. A barátság pedig személyes 
ism eret és kapcsolat, m ely folyton fej
lődik és erősödik.

A kapcsolat Istennel Isten m unka
társává tesz, Gondviselésének eszkö
zévé és így kapcsolatot jelen t em ber
testvéreinkkel is. M unkára sarkal, se
gítésre késztet, feladatot ad és így az 
életre  tám adt em ber önkéntelenül is 
é letet sugároz m ások felé.

Világos, hogy a megtérés feltétele  
szakítani a bűnnel. Vagyis mindazzal, 
ami nem egyeztethető össze Isten ba
rátságával, önm agunk kiteljesedésével, 
testvéreink  szolgálatával. Világos, hogy 
«keresztre kell feszítenem* szenvedé
lyeimet, «meg kell tagadnom  magamat* 
és «fel kell vennem  keresztem et* (Luk.
9, 23). A  keresztény élet áldozatot, mun
kát, odaadást jelent, legyen az illető 
orvos, pap, szülő, ifjú vagy öreg, vagy 
bárm ely hivatásban éljen is, bárm ely 
korosztályhoz tartozzon is. Biztos, m ár 
az is nagy valami, ha  valaki «lelkiisme- 
retes hivatalnok*. H át még, ha testvér; 
Isten szeretetének tolmácsa, tanú: Isten 
szeretetének tanúja: keresztény.

Senki más nem tudja adni nekünk ezt 
az életet, csak Jézus, aki — ahogy Ö 
m aga m ondotta — azért jött, «hogy ne
künk életünk legyen, éspedig bősége
sen* (Jn. 10, 10).

Ezért a bőségesebb éle tért könyörög
jünk, ezt keressük, ezért zörgessünk a 
nagyböjtben, a Szentévben, a lelki m eg
újhodás esztendejében, sőt egész éle
tünkben és az Űr, hisszük, m egadja 
nekünk.

P. BÓ DAY JENŐ S. J.

BÉCSI HÍREK :
K öszönetnyilvánítás. Burghardtgasse

2-ben lakó Űjfalusi Am ália hívőnk szol
gálatkészségével és találékonyságával 
kettős segítséget nyújt. Az Életünk elő
fizetési d íját és az egyházközségi hoz
zájárulást saját kezdem ényezésére ma
ga gyűjti össze ebben a házban s ezzel 
időt takarít meg lakótársainak és szol
gálatot tesz az egyházközségnek. így 
decem berben az «Életünk»-ért össze
gyűjtö tt 710.— és a cserkészotthon re
noválására 320.— S-t. Űjfalusi Am áliá
nak és az adakozó híveknek ezúton 
m ondunk hálás köszönetét. Ez a mód
szer bizonyára más telepen is m egvaló
sítható lenne.

M indszenty bíboros úr 'Emlékirataim' 
című könyvének várva  várt m agyar k i
adása m egjelent. A  közeljövőben a 
T y r o 1 i a könyvkereskedésben (Ste- 
phansplatz 5) kapható. Előjegyzést iro
dánk is felvesz.

N agyböjti lelkigyakorlatainkat márc. 
21-23-ig tartjuk  Neuwaldeggben. Veze
tője: Ft. Dobai Sándor, belgiumi főlel
kész. A  befejező szentm isét M indszenty  
József bíboros úr mondja.

MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő

MAGYAR KÖNYVTÁR

szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető jelent
kezését. A  könyvtár használata díjta
lan. A könyvek cseréje posta ú tján  tör
ténik.

Jelentkezés magyárul írásban. Cím: 
Schweizerische Landesbibliothek 
Ungarische Abteilung 
Hallwylstr. 15.
3003 B e r n
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Az ifjúság helytállásaMindszenty József

E ML É KI R A T A I M
■ M indszenty bíboros elmondja em lék

irataiban, hogy a korm ányzat törvény
telen in tézkedéseivel szem ben a szülők  
szervezkedni kezd tek  az iskolák védel
mében. M indszenty felkereste Ravasz 
László református püspököt is Kálvin- 
téri hivátalában s a református főpap 
teljesen osztotta vélem ényét, hogy a 
kom m unista kultúrpolitika törekvéseit 
együttesen kell visszautasítani. Em lék
irataiban a bíboros m egjegyzi:)

A történeti hűségnek tartozunk an-

A nyár közepén a rádió és az összes 
lapok nagybetűs címek alatt feltűnően 
terjedelm es beszám olókat adtak arról, 
hogy Budapesten a Teréz körúton meg
öltek egy szovjet katonát és az ún. «me- 
rénylet» u tán  a színhely közelében egy 
romház padlásán m egtalálták egy fiatal
ember hulláját. Az ifjú a katolikus le
gényegylet, a KALOT egyenruháját v i
selte — írták a lapok — s így tudta a 
nyomozás kideríteni, hogy a «gyilkos» 
az egyik katolikus ifjúsági egyesület
nek a tagja. A halálos lövést, — így 
szóltak a közlem ények — amellyel a 
derék szovjet katona életét kioltotta, a 
romház ablakából adta le s elvetem ült 
te tte  után a ház padlására menekült, de 
a rendőrség utolérte. Ekkor szorult 
helyzetében, ott a romház padlásán, ön- 
gyilkosságot követett el — hangzott a 
hivatalos verzió.

Ezt a kitalált rém drám át azért szőt
ték, hogy m egtorlásul ifjúsági egyesü
leteink feloszlatását követelhessék. E- 
gyetlen lap sem tehetett em lítést arról, 
hogy a valóságban a népes körúton, a 
járókelők szem eláttára egy feldühödött 
szovjet katona szóváltás közben lőtte 
agyon a társát. A cinikus hanyagsággal 
felhozott egyetlen indiciumról a köz
vélem ény tudván tudta, hogy az vastag 
hazugság. A KALOT tagjai ugyanis so
hasem  kaptak és sohasem viseltek e- 
gyenruhát. A fiatalem bert pedig — a- 
m int ez rendőrségi körökből k iszivár
gott — az A ndrássy-út 60-ban verték  
agyon vallatás közben, és ho lttestét a 
gyilkosság után  v itték  oda nagy sietve 
a körúti romházba. Így lehetett a két 
holttest közelségére utalni és a vörös 
hadsereg egy «kiváló» katonája  m e
rénylőjének a katolikus ifjúsági egye
sület tag ját megtenni.

A m eggyilkolt orosz katonát díszpom-

nak m egállapításával, hogy K eresztury 
Dezső közoktatásügyi m iniszter a ra 
vasz pártm esterkedések közben mindig 
dicséretes m agatartást tanúsított és in
kább m egvált a miniszteri tárcától, 
m inthogy bábszerepet töltsön be a kom 
m unisták szolgálatában.

(Az em lékiratok ezután megrajzolják  
egy 1946 nyarán történt eset körülm é
nyeit, az eset akkor feldúlta az egész 
országot. Ezt olvassuk:)

pávai tem ették el és koporsójánál az 
orosz csapatok főparancsnoka m ondott 
gyászbeszédet. M egbélyegezte az úgy
nevezett «reakciós» ifjúságot.

. . .  A tem etés u tán  Szviridov szovjet 
főparancsnok magához rendelte Nagy 
Ferenc m iniszterelnököt és m egtorlásul 
az összes katolikus ifjúsági egyesület 
feloszlatását követelte. Nagy Ferenc 
kibocsátotta a 7.330/1946. számú minisz
terelnöki rendeletet, am elyben Rajk be
lügym iniszter felhatalm azást kapott a 
megtorló intézkedések foganatosítására-

A m egdöbbentően cinikus eljárás el
len levélben tiltakoztam . Ezeket írtam:

«M iniszterelnök Ű! A hazai tö rvé
nyekben és a különféle legújabb nem 
zetközi m egállapodásokban is biztosí
tott, de a dem okratikus uralmi elvből is 
folyó vallásszabadságnak újabb sérelme 
m iatt a püspöki kar kénytelen szót 
emelni, nevezetesen a vallásos alapon 
álló egyesületeket ért fenyegető eljárás 
miatt. A  7.330/1946-os m iniszterelnöki 
rendelet az egyesületeket a belügym i
niszter főfelügyéleti hatáskörébe u talta  
át, végrehajtó jául pedig az illetékes 
többi m iniszter kizárásával, csak egye
dül a belügym inisztert tette  meg . . .  A 
legelemibb követelm ény, hogy az egye
sületi alapszabályoktól eltérő titkos mű
ködés kérdése m inden esetben alaposan 
kivizsgáltassék és erre kétségtelen bi
zonyítékok álljanak rendelkezésre . . . 
De a különféle vizsgálatok a célzatosan 
kiélezett vádakat nem, vagy alig figyel
m et érdemlő részben igazolták. Ez az 
eljárás nagyon aggodévá kell, hogy te 
gye és teszi is az egész hazai katolikus 
közvélem ényt, am elynek mi püspökök 
kötelességszerűen sietünk kifejezést ad
ni, a katolikus egyesületekkel szem
ben most napirendre tűzütt hajsza 
mi a t t . . . »

. . .  Az ország közvélem énye is tudta, 
hogy a kom m unista belügym inisztéri
um által vezetett ún. m egtorlás va ló já
ban a hatalom ért küzdő kom m unisták 
válasza volt arra a tényre, hogy a m a
gyar ifjúság szinte teljes egészében tá 
vo ltarto tta  m agát a m arxista ifjúsági 
egyesületektől. Ezen a helyzeten akar
tak  tehát segíteni azzal, hogy feloszlat
ták, sok helyen valósággal szétverték 
egyesületeinket, és azok vagyonát és 
székházait á tad ták  a m arxista ifjúsági 
szervezeteknek . .  .

. . .  A hitlerizm us is, meg a bolseviz
mus is, azzal tö rt be hozzánk, hogy, 
m int m ondották, a vétkes és elhibázott 
múlt helyett meghozzák az új, boldog 
világot. A kom m unisták ezt úgy je len
te tték  be, hogy kisöprik a múltat. Ezért 
m ondottam prím ási székfoglalóbeszé
demben: «Akarok lenni népem  lelkiis
m erete, h ivato tt ébresztőként kopogta
tok lelketek  ajtaján. A feltetsző téve- 
lyek ellenében az örök igazságokat köz
vetítem  népem nek és nemzetemnek. Éb- 
resztgetem  nem zetünk m egszentelt h a 
gyom ányait, am elyek nélkül egyesek 
talán  igen, de a nemzet nem élhet.» ... A 
m arxisták az egész történelm et elhibá
zott fejlődésnek bélyegezték és ezt a 
felfogásukat m indenekelőtt a tapaszta
latlan  ifjúság körében terjeszte tték  . . . 
Én viszont m egnyilatkozásaim ban az 
ezeréves keresztény m agyar múlt é rté 
keire hivatkoztam . A nemzeti katasz
trófa idején egy töretlen  öntudatú és 
valláserkölcsi alapon szilárdan álló m a
gyar ifjúságra volt szükségünk.

A hogy Pázmány és papjai felnevel
ték  a 17. században azt a m agyar ifjú
ságot, amely visszafoglalta Buda-várát 
és a török után  ú jjáép íte tte  az országot, 
én is fontos egyházi feladatot láttam  ab
ban, hogy ifjainkat és leányainkat fel
készítsük hazánk és keresztény kultú
ránk védelm ére.

M ár első alkalommal, amikor egy 
héttel esztergom i székfoglalásom után  
a bazilika előtti téren  a fővárosi ifjúság 
tízezreihez szóltam, feltettem  a kérdést: 
m erre m enjen a m agyar ifjúság? S így 
válaszoltam  rá: «Talán azokhoz álljunk, 
akik — mint fogadkoznak — teljesen 
kisöprik a m últat? Nos, lassan azzal a 
söprűvel! M últunk legszebb képe az 
édesanyánk képe, hozzá csak főhajtás
sal, nem söprűvel közeledhetünk! Nem 
engedjük kisöpörni nevelő tanáraink 
tudását és jellem képét sem: mindazt, 
ami eligazító értelem  m arad szám unkra 
a jövőben. Gyenge lesz az a söprű a 
Tízparancsolat két kőtáblájával szem
ben, és gyenge lesz kétezer éves édes
anyánkkal, az egyházzal, és ezeréves 
anyánkkal, a m agyar hazával szemben.*

Az ifjúsági egyesületek feloszlatása
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A kisgazdapárt felszámolása
(A  bíboros emlékiratainak egyik  ér

dekes fejezete  ezt a címet viseli: «A k is
gazdapárt felm orzsolásai. A z  1945-ös 
őszi választáson a Kisgazdapárt óriási 
többséget, csaknem  60 százalékot ka 
pott, míg a kom m unista párt 20 száza
lékot sem  ért el. De a megszálló orosz 
csapatok főparancsnokának állandó 
nyomása és a kom m unista párt terrorja 
ig yekezett megmásítani a tényleges po
litikai erőviszonyokat, a választók több
ségének akaratát. A  Kisgazdapárt egy  
része engedett a nyom ásnak, más része 
viszont örömmel ve tte  M indszenty és az 
egyház fáradozását a társadalom erősí
tésére. A  bíboros emlékiratai:)

Az Egyház élénkebb lelkipásztori 
m unkája nyom án felébredt a nemzeti 
érzés, m egerősödött a keresztény ön
tudat. H íveink nem nézték érdektele
nül, vagy ölhetett kézzel az Egyház 
ellenes tám adásokat, hanem  ott álltak 
m ellettünk a keserű küzdelemben . . . Az 
így elért eredm ényeket annak is kö
szönhetjük, hogy a Kisgazdapárt nem 
zetgyűlési képviselői, — közöttük is 
elsősorban bátor főtitkáruk, Kovács 
Béla — , szembe m ertek szállni a kom
m unistákkal. Könnyen találni tehetsé
ges, vagy tehetségtelen, ügyeskedő, 
számító, vagy pedig kevésbé ügyes és 
balkezes politikusokat a közélet po
rondján. De csak ritkán — nagyon rit
kán — a Kovács Bélához hasonló je len
ségeket. Egész férfi volt és egész jellem.

A kom m uistákat m egdöbbentette a 
többségi párt vezetésében beállott for
dulat. Különféle m esterkedésekkel i- 
gyekeztek a helyzeten változtatni. Társ
utasok, áruló párttagok és rendbontók 
vezetésével, denunciálásokkal és kép
viselők kizárásával próbálták a polgári 
párt egységét megbontani, a bátor több
séget szétrom boln i. . .

Végül brutális eszközhöz: politikai 
k irakatper m egrendezéséhez folyam od
nak. 1946 decem berében az állam védel
mi rendőrség őrizetbe vesz kisgazda- 
párti politikusokat és a párttal rokon
szenvező katonatiszteket. A kisgazda- 
párti m iniszterelnök és a honvédelm i 
m iniszter felül akarják  vizsgálni a le
tartóztato ttak  ügyét, de Szviridov, 'o- 
rosz katonai parancsnok, m inden vizs
gálatot m egakadályoz. A köztársaság 
ellenes összeesküvés gyanújával lefo- 
gottak őrizetbe vételét az államvédelmi 
rendőrség jogkörébe tartozó ügynek 
tekinti.

Az egész propagandagépezet latba- 
vetésével nyilvánosságra hozzák a vád
lottak ún. beism erő vallom ásait arról,

hogy a Kisgazdapárt kebelében, mint 
m ondották, «köztársaságellenes össze
esküvést* szerveztek. További kisgaz
dapárti vezetőket, köztük egy minisz
tert is őrizetbe vesznek. Ezek mentelmi 
jogát, Tildy állam elnök és N agy Ferenc 
m iniszterelnök tanácsára a nem zetgyű
lés felfüggeszti. A kom m unista gépezet 
hiba nélkül működik.

Am ikor az am erikai és a nyugati 
sajtó egy része kétségbe vonta a v a l 
lomások* hitelességét, Tildy Zoltánt 
kényszerítették, hogy erősítse meg a 
rendőrségi jelentést. Tildy 1947 január 
16-án az ún. összeesküvésről így ny i
latkozott: «A rendőrség m egtette kö te
lességét, jól végezte m unkáját. Biztos 
vagyok abban, hogy a m agyar bíróság 
a m agyar nép érdekében hozza meg 
igazságos ítéletét.* N yilvánvaló volt 
ebből, hogy politikai k irakatper készül 
szovjet m intára. Ezért döbbentett meg 
annyira Tildy m agatartása. Három nap 
múlva, Szent M argit ünnepén, utaltam  
is az országban uralkodó hajszára, kö
nyörtelen üldözésekre . ..

Kovács Béla
Csak Kovács Béla m entelm i-jogát 

nem volt hajlandó felfüggeszteni a Kis
gazdapárt. Ehelyett a párt egyik tagja 
az összeesküvés kivizsgálására egy 25 
tagú parlam enti bizottság felállítását 
javasolta. Rákosi tudta, hogy ez a bi
zottság fényt derítene a készülő k ira
kat-perre, ezért az oroszok beavatkozá
sával a javaslato t levetette  a napirend
ről. Ehelyett azt ajánlotta, hogy m entel
mi jogának m eghagyása mellett, Ko
vács Béla önként jelentkezzék kihall
gatásra. Am ikor aztán a bátor főtitkár 
N agy Ferenc és Tildy Zoltán ajánlásá
ra jelentkezett, az orosz katonai 
parancsnok lefogatta, szovjet-ellenes 
kémkedés és összeesküvés v á d já v a l. . .

Csak most lépett közbe a Szövetsé
ges Ellenőrző Bizottság am erikai tagja, 
W eems tábornok, aki korm ánya nevé
ben jegyzéket intézett Szviridovhoz. 
Ebben többek között ez áll:

« . . .  az Egyesült Állam ok korm ánya 
kényszerül kifejezésre ju ttatn i a Ma- 
gyaroszágon k ipattan t politikai válság 
fölötti aggodalmát. Az esem ények a 
m agyar belügyekbe való külföldi be
avatkozásra utalnak annak érdekében, 
hogy m agyarországi kisebbségi elemek 
rákényszerítsék akaratukat a nép által 
választott többségre. M inthogy a m a
gyar kom munisták és a baloldali blokk 
többi tagja nem tudta rendes alkotmá-

Ezek után a kom m unisták a Kisgaz
dapárt főtitkárát, Kovács Bélát is bele
keverték  az «összeesküvésbe». Rákosi 
ennél a fordulatnál szem élyesen keres
te fel N agy Ferec m iniszterelnököt és 
m aga adta át neki a főtitkár ellen szóló 
ún. bizonyítékokat. Rákosi M átyás Ko
vács Béla félreállítását és a Kisgazda- 
párt nyilvános m egfeddését követelte 
Nagy Ferenctől, aki aztán 1947 január
28-án így nyilatkozott: «Meg kell mon
danom, hogy igenis készült összeeskü
vés a dem okrácia és a korm ány ellen. 
Igen széleskörű szervezkedést indítot
tak  az összeesküvők és befészkelték 
m agukat nagy politikai és társadalm i 
szervezetekbe, elsősorban a független 
Kisgazdapártba.* -

N agy Ferencnek erre a m egállapítá
saira hivatkoztak a kom munisták, ami
kor újabb «összeesküvő* kisgazdapárti 
képviselők mentelmi jogának felfüg
gesztését kérték. N agy Ferenc ezeket 
is kiadatta, abban a biztos tudatban, 
hogy ártatlanok és a bíróság m ajd fel
menti őket. Az államvédelm i rendőrség 
a parlam ent kapujában rak ta  rájuk a 
bilincseket, Péter Gábor személyes irá
nyítása mellett.

letartóztatása
nyos m ódszerekkel elérni céljait, meg
kísérelték, hogy a többségi Kisgazda- 
párt több képviselőjét belekeverjék  a 
köztársaságellenes összeesküvésbe. Az
által, hogy a kisgazda képviselők m en
telmi jogának m egvonását követelték, 
a párt parlam enti többségét gyengíteni 
igyekeztek. A  rendőri és közigazgatási 
hatóságok nem arra használták fel ha
talm ukat, hogy azonnali, célravezető 
bírói eljárással hárítsák  el az államot 
fenyegető veszedelm et, hanem, hogy 
politikai ellenfeleik ellen általános tá 
m adást intézzenek. A m agyarországi 
szovjet főparancsnokság most, közvet
len beavatkozás révén, válságot idézett 
elő M agyarországon. Eddigi értesülések 
alapján az Egyesült Állam ok korm ánya 
úgy tudja, hogy az indokok és vádak — 
Kovács Béla ügyében — alaptalanok. 
A fejlem ények, az Egyesült Államok 
korm ányának vélem énye szerint, jogo
sulatlan beavatkozást jelen tenek  M a
gyarország belügyeibe.*

W eem s am erikai tábornok azt jav a 
solta, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bi
zottság tagjai, a három  nagyhatalom , a 
szovjet, az angol és az am erikai kor
m ány megbízottai, együtt vizsgálják 
meg az összeesküvés ügyét a m agyar 
m iniszterelnökkel, a parlam ent elnöké
vel, a belügy- és az igazságügym inisz
terrel.
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Események és
CARLO BAYER 60 ÉVES

Február 14-én ünnepelték a Bécsi Ka- 
ritász m unkatársai Carlo Bayert, a né
met és osztrák püspöki kar segély-ak
ciójának vezetőjét, 60. születésnapja 
alkalmával. A családias jellegű ünnep
ségen m egjelent M indszenty József bí
boros is, aki ném et nyelven köszönte 
meg azt a sok jót, amit hazánk felé 
nyújto tt a Hilfsfond, a Bayer prelátus 
vezetése a la tt működő segélyszerv. 
Többek közt azt m ondotta:

«Mi m indannyian em igránsok va
gyunk, mint ahogy prelátus ú r is az, 
akik a jerikói úton sebektől borítva v á r
juk  az irgalmas szam aritánust. Prelátus 
ú r Rómában és Bécsben az irgalmas sza
m aritánus szerepében m űködött és m ű
ködik még most is. Köszönjük azt, amit 
a szerencsétlen Közép-Európárért és 
különösen m agyar népünkért tett, h a
difoglyaink és m enekültjeink fölkaro
lásával és tesz még mindig az otthoniak 
segélyezésével. M a hálás szívvel érte l
mezzük ö n re  a legirgalm asabb szama
ritánus, az Űr Jézus szavait: Boldogok 
az irgalmasok, m ert ők irgalm asságot 
nyernek.*

Bécsen kívül ünnepelték Carlo Bayert 
Rómában és M ünchenben is. A m ün
cheni ünnepségen részvett Döfner k a r
dinális, a ném et püspöki kar elnöke is.

MAGYAR PAX ROMANA KONGRESSZUS 
LYONBAN

Franciaországban, a L y o n  m elletti 
Francheville-ban rendezi a KMEM, a 
Katolikus M agyar Egyetemi Mozgalom 
idei kongresszusát, sorrendben a tizen
hetediket, a húsvét utáni héten, m ár
cius 31. és április 6. között. A rendezők
14 európai országból — köztük Ju 
goszláviából — m integy 140 diákot és 
értelm iségit várnak  a találkozóra.
A  téma:
A megzavart keresztény bizonytalanságok 

a Második Vatikáni Zsinat után.
Az idei tanulm ányi hé t célja bem u

tatni és m egvitatni a Zsinat u tán  elő
állott és kikerülhetetlen  bizonytalansá
gi helyzetet a h ívek és teológusok kö
rében, és egyúttal rám utatni a m egol
dás lehetőségeire. E cél elérésére a ren
dezők — anélkül, hogy teljességre tö 
rekednének — n é h á n y  jellegzetes 
tárgykört k ívánnak szóhoz juttatni, 
m indenekelőtt azokat, am elyek a viták  
középpontjába kerültek.
A kongresszus programjából:

A lszeghy Zoltán SJ, a dogm atika ta 
nára a római Gregorianán: M iért kelt 
zavart a hívőben a mai teológia? — A z

közlemények
in tézm ényesíte tt kereszténység  problé
mái.

András Károly  tudom ányos kutató, 
M ünchen: Van-e katolikus társadalom- 
tan és politika?

Somfai Béla SJ, a m orálteológia ta 
nára, W illow dale/Toronto:A  katolikus  
erkölcstan v ita to tt tételei.

András Imre SJ, a bécsi M agyar Egy
házszociológiai Intézet igazgatója: M a
gyarországi egyház a Zsinat után.

A nkét: lelkipásztorok kritikus kérdé
sei a hívekhez — hívek kritikus kérdé
sei a lelkipásztorokhoz.

Továbbá: irodalmi est.
További bővebb felvilágosítást szíve

sen ad a KMEM főtitkársága: 
Oberföhringer Str. 40,
D - 8000 M ünchen 81,
T.: 089/98 85 74

SZOLZSENYICIN KÖNYVE 
MEGJELENT MAGYAR NYELVEN

A Nobel-díjas író, A rchipelag Gulag 
című híres műve fordítási jogát a «Nem- 
zetőr» kapta meg. A 600 oldalas könyv 
m egjelent a Danubia-Nyomdában. Aki 
a könyvet eredetiben ismeri, tudja, m i
lyen nehéz feladatra vállalkozott a for
dítással Szente Imre, Helsinkiben élő 
honfitársunk. A kiadó szerint kitűnő 
m unkát végzett.

M iért éppen ezt a köstyvet választot
ta  a kiadó Szolzsenyicin sok híres köny
ve közül fordításra? — Azért, m ert ép
pen ez az a könyve, amely m egcáfolha
tatlan  bizonyítékokkal és könyörtelen 
nyíltsággal tárja  az orosz bolsevizmus 
em bertelenségét a világ szine elé, u ra 
lomra ju tása  első pillanatától napjaink
ig. Ezt a m élyen gondolkodó, finoman 
analizáló, népét rajongva szerető m a
tem atika-fizika tanárt és írót, aki a m á
sodik világháborút m int tiszt harcolta  
végig, m ert kritizálni m erte a rendszert, 
a legsötétebb Sztálin-i időkben, 1948- 
ban, 8 évi kényszertáborra ítélték. Itt 
sa já t testén  tapasztalja  m eg és lelke 
m élyéig átéli azokat a borzalm akat, m e
lyeken millió és millió szerencsétlen 
orosz, ukrán, balti, a Szovjet birodalom 
népei, Európa összes legázolt nemzetei, 
a távol-kelet népei átm entek, (15-20 
m illióra becsülik a számukat), míg örök
re el nem nyelte őket az orosz bányák 
mélye, a szibériai őserdők, a sarkvidék 
tundrái és Közép-Ázsia kősivatagjai. Az 
ú t csak odáig vezetett a legtöbbnél, 
vissza m ár nem . .. «Azok, akik m élyen 
m egtapasztalták ezeket a borzalm akat, 
a sírban többé el nem mondhatják.* 
Ezeknek az örökre elném ult m illióknak 
akar a hangja lenni Szolzsenyicin a még

szabad világ lelkiism eretéhez; hátha 
m eghallja, amíg nem  késő.

Szolzsenyicin szerint a bolsevista 
rendszer azért em bertelen és káros, 
m ert egy kisebbségi párt fegyveres te r
ro rjára  épült, am ely hatalm i őrületében, 
a világtörténelem  legvéresebb polgár- 
háborújában letört m inden ellenállást, 
m inden isteni és emberi tö rvényi lábbal 
tiport és m ost a m ásodik világháború 
után, sajnos, nyugati segítséggel is v i
láguralom ra tör.

Szolzsenyicin végigvezet a bolse
vista igazságszolgáltatás borzalmain. 
Mint egy rém látom ásban végigvonul
ta tja  az olvasó szeme előtt a szörnyű 
megsemmisítő táborok ezreit. Szemta
núk százait beszélteti a legpontosabb 
személyi és helyi adatokkal és mégis 
csak ízelítőt adhat, ahogy m aga mond
ja: az egészet, a leglényegesebbet nem 
fogja elmondani soha senki, m ert el
m ondhatatlan.

A k ö n y v  ára 30.— DM, vagy annak 
m egfelelő idegen valuta. M egrendelhe
tő a «Nemzetőrnél»,

8 M ünchen 34, Postfach 70. 
Postscheck: M ünchen Nr. 175-275.

H ARAN G O ZÓ  FERENC

DR. PAPP GÁBOR 60 ÉVES

Dr. Papp Gáborról 60. születésnapján 
pár sorban azt kell elm ondanunk, hogy 
nehéz emigráns sorsa ellenére kiválóan 
felnevelte négy gyerm ekét, és kitűnően 
iskoláztatta is őket. Emellett az am eri
kai robotban talá lt annyi időt és erőt, 
hogy hétvégi m agyar iskolákat szervez
zen, foglalkozik a m agyar cserkészifjú
sággal, m egszervezte a M agyar Iskola
barátok  Klubját; mindenhol ott van, a- 
hol igazi m agyar ügyről van  szó. És a- 
mivel kevés m agyar édesapa dicseked
hetik, m agyar szíve tűzétől lángot fo
gott a felesége, s a lányai is: a miden- 
napi kenyérkereset és házim unka m el
le tt m agyar iskolát, m agyar cserkész- 
csapatot vezetnek, szinte versenyezve 
édesapjukkal.

Dr. Papp G ábornak szívügye lett Burg- 
Kastl, az egyetlen m agyar gimnázium 
szabad földön. A m erikában nem csak 
legfőbb erkölcsi támaszunk, szervezőnk, 
de a m egboldogult Gámán Imre mellett, 
legnagyobb anyagi tám aszunk is. — 
Á ldja meg az Isten érte! (Dr. H. F.)

NAGYBÖJTI TRIDUUM
a) Lausanneban m árcius 8-9-én,
b) Genfben m árcius 7-én és 9-én,,
c) Yverdon-ban m árcius 9-én. 

N agyböjti szónok: P. Bóday Jenő  
jezsuita  m isszionárius Leuven-ből.
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A Magyar Cserkészet 65 éves
Ism ét egy cserkész Jubileum i Évhez 

érkeztünk. 65 évve l ezelőtt bontakozott 
k i nálunk a cserkész-mozgalom és az 
évek  folyamán bámulatos eredm énnyel 
és é lm ényekkel gazdagította az ifjúsá
got. Sajnos, az 1945. évi orosz megszál
lás beszüntette  a magyar cserkészetet 
hazánkban és százezrek m enekü ltje ivel 
sokan kerü ltek  nyugatra. A  m enekült- 
táborokban a cserkészek egymásra ta
láltak és az akkori igen mostoha viszo
n yo k  ellenére fo ly ta tták az otthon ab
bahagyott magyar cserkészetet, m ely  
immár 30 éven át szerte az egész vilá
gon eredm ényesen m űködött.

M ost, amikor 65 év  esem ényeire gon
dolok, szeretnék ezek közül néhányat 
feleleveníteni. ■

Évszázadunk elején az akkori egyet
len magyar ifjúsági lap, a «Zászlónk», 
közölt folyamatosan híreket a Baden 
Powel angol tábornok által m egindított 
cserkészmozgalomról. Ifjúságunk ke z 
dettől fogva látta, hogy ez egy neki 
való mozgalom. A z  idősebb generáció 
azonban idegenszerűnek tartotta. A z  is
ko lák féltek, hogy a cserkészet eltereli 
az ifjúságot a tanulástól. A  szü lők pe
dig fé lte tték  gyerm ekeiket a sátor-tá
borozástól. Ilyen  hangulatban indult 
meg nálunk néhány igen lelkes fiatal 
vezető  által a cserkészm unka.

A z  első megkapó nagy cserkész ese
m ény vo lt az 1913. évi «Vági tutajút» 
és az 1921. évi Tapolca-környéki Bala
toni közös nagytábor, m elynek  25 cser
készcsapatból vo ltak résztvevői, a n yu 
gati várm egyékből.

Én akkor a szom bathelyi 48. sz. Rá
kóczi tanonc-cserkész csapatnak vo l
tam parancsnoka, és szervezője  a kö 
zös tábornak.

Ezt m egelőzően nagy élm ényünk volt, 
hogy az 1914-18. évi első világháború  
idején, amikor a cserkésztisztek zöm e  
hadbavonult, m ilyen  nagyszerűen v e 
ze tték  a fiatal cserkész segédtisztek és 
őrsvezetők a cserkészm unkát. Legna
gyobb bánatunkra azonban a háború 
után e lveszte ttük  az ország kétharm a
dát és így  az ottani legjobb cserkész- 
csapatainkkal is. (Pozsony, Nyitra, Kas
sa, Kolozsvár, M arosvásárhely, Arad, 
Szabadka, Zombor, Ú jvidék stb.)

E lkeseredésünkben igen jól estek  ne
kü n k  Gr. Teleki Pál m iniszterelnök ve 
lünk érző, bátorító szavai. Titokban arra 
gondoltunk, hogy ilyen  Főcserkész ke l
lene nekünk. Egy szép napon három  
cserkész  — felbátorítva  — elm ent hoz
zá és felkérte  főcserkésznek. Válasza 
az volt: «Fiuk, elfogadom, de csak ak
kor, ha én is megálltam a cserkészpró
bákat, elvégeztem  az őrsvezetői és tisz

ti-tábort.» íg y  is történt és örömünk ha
tártalan volt. A z  első és átütő nagy  
eredm ényt a Kanderstegi V ilágkonfe
rencián érte el, ahol javaslatára elha
tározták és keresztü lvitték , hogy m in
den országban alakíthat a kisebbség  
cserkészcsapatot. Így  a fent említett, 
elveszettnek  hitt cserkész-csapataink 
folyta thatták a cserkészm unkát s ennek  
köszönhető, hogy az egész világon za
vartalanul folyhat cserkészm unkánk.

N agy jelentőségű volt az 1924. évi 
Dániai Világjamboree, ahol verseny
csapatunk A m erika és Anglia után az 
első helyezést érte el. M ost már gon
dolhattunk arra is, hogy m egrendezzük  
a már évek  óta tervezett N em zeti N agy
tábort 10 ezer magyar és ezer külföldi 
cserkész számára a Szunyogszigeten. 
N eki is lá ttunk a munkának, de a tábor
nyitás előtt egy héttel a dunai árvíz 
elöntötte a szigetet és elsodorta összes 
berenáezéseinket. Már a lemondás előtt 
álltunk, amikor Teleki főcserkészünk  
kijelen tette , hogy «nem azért vagyunk  
cserkészek, hogy ne tudnánk egy hét 
alatt a tábort a közeli — bár csupasz — 
M egyeri-dom bokon megtartani egysze
rű eszközökkel, amit m indenki meg fog 
érteni.»

Már m ost m indenki ke ttőzö tt erővel
fogott a munkához. Ezekben a napok
ban ezer cserkésszel többen je len tkez
tek  a táborba és olyan megható nagy  
támogatást kaptunk mindenhonnan, 
hogy a tábor után m egvásárolhattuk a 
N agy Sándor-utcai székházunkat, a 
Hárshegyen cserkészparkot és a Fővá
rostól kapott telkeken  állandó jellegű  
vitorlázó repülőtábort a Hármashatár- 
hegyen, míg a Szunyogszigeten vizi- 
cserkész telepet rendeztünk be.

N agy élm ényünk vo lt az 1929 évi an
gol Birkenheast Jamboree, ahol ünne
pelhettük Baden Powel lordságra em e
lését és k ik iá lto ttuk  világ-főcserkész- 
nek. A  magyarság nagy barátja: Lord 
Rothermer pedig m eghívta a 950 fős 
magyar csapatot egy hétre Londonba. 
19 autóbusszal jártuk a várost és kör
n yéké t és végül egy bámulatos tűzijá
tékkal búcsúzott tőlünk az angol nép. 
Utolsó szám ként kigyulladt az égen a 
fénybetűk  tüze  «Igazságot M agyaror
szá g n a k . M ind a 950 magyar cserkész 
pedig egy ezüst karkötő órát kapott 
tőle emlékül.

M ost már az egész világ ism ert ben
nünket és ennek köszönhetjük, hogy az 
1931 évi Badeni Világkonferencia ne
kü n k  íté lte  oda tz Gödöllői Világjam 
boree m egszervezését. Ez is nagy m eg
becsülést hozott számunkra. Ebben az 
időben kétezer külföldi lap írt rólunk,

öt uralkodó fe jezte  k i köszönetét cser
késze inknek  a nagy örömet és élm ényt 
jelentő jamboree-ért. Sorra kap tuk  a 
m eghívásokat egyes  országok nem zeti 
táboraiba és nagyobb megm ozdulásaik
ra. Így jártunk Dániában, ahol a királyi 
pár is fogadott bennünket, — Svédor
szágban, az Ingarő szigeten megtartott 
rowermoot után a trónörökös «garden- 
party»-jára kaptunk meghívást, részt
ve ttü n k  a lengyel nem zeti nagytábor
ban, a berlini nagy cserkész hadijáté
kon, sőt a milánói nagy ballila sereg
szem lén, és 40 zászló szentelési ünne
pére is m eghívtak bennünket.

A z  1937. évi Holland Vogelenzangi 
világjamboree vo lt az utolsó, m elyen  
még zavartalanul résztvettünk  és egy  
magyar aratóm enettel szerepeltünk.

Különösen ki kell emelnem a Buda
pesten m egtartott XXV III. nem zetközi 
Eucharisztikus Kongresszust, ahol a kb. 
egy milliós tömeg-m egmozdulások so
rán, a rendezésben és ellátásban 5000 
magyar cserkész teljesített szolgálatot. 
Ezért XII. Pius pápa külön is k ife jezte  
elismerését.

M ajd azonban reánkszakadt a II. v i
lágháború és gyászba borított bennün
ke t Gr. Teleki Pál főcserkészünk hir
telen halála, ami pótolhatatlan veszte 
ségünk volt. A  MCSSZ. javaslatára az 
államfő engem neveze tt k i Főcserkész
nek. Ebben a minőségben még végig
járhattam a közben felszabadult Erdély, 
Felvidék és D élvidék területén lévő  
cserkészcsapatokat, de a II. világháború  
során újból megszállás alá kerültek.

C serkészetünk nagy erejét mutatta, 
hogy a már em lített m enekült-táborok
ban cserkészeink fo ly ta tták az otthon  
abbahagyott cserkészm unkát. A z  1947. 
évi altöttingi nagy magyar Zarándok
lat alkalmával kb. 200 cserkész fogadal
mat újított. Passauban megalakulhatott 
a Teleki Pál cserkész m unkaközösség, 
m ely  később C serkészszövetséggé ala
ku lt át, m elynek  élén az akkori fiatal 
cserkésztisztek, «hontalan sasok» álltak 
munkába, akik  ma 30 év  elmúltával, 
m ég mindig változatlan erővel m űköd
nek  cserkészetünk élén. Cserkészhá
zak, otthonok, parkok létesültek, javá
ban fo ly ik  a továbbképzés, hétvégi ma
gyar iskolák, érettségi vizsgálatok, kü l
földi utak, közös nagy táborok stb. 
M indszenty bíboros hercegprímásunk  
nagy jelentőségű útjai során m egnyug
vással és elismeréssel ve tte  tudomásul 
ezt a magyarm entő m unkát.

Biztosra veszem , ha M agyarország  
egyszer ism ét szabad és független lesz, 
cserkészeink ism ét az élen haladnak 
majd a m indenki által annyira várt er
kölcsi világrend kialakításában.

A dja  a jó Isten, hogy így  legyen!

vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc
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Az egyház a rendszer rabságában
A V atikán öt m egyéspüspököt, egy 

apostoli korm ányzót és három  segéd
püspököt nevezett ki M agyarországon. 
A püspöki kar m egállapodást írt alá a 
rendszerrel a templomi hitoktatás sza
bályozására. Ezek voltak  a fontosabb 
hírek, am elyek a hazai és külföldi köz
vélem ényt foglalkoztatták az elmúlt h e 
tekben. V együk sorra az esem ényeket.

A budapesti korm ányzat egyházpoli
tikáját kifelé a látványos esem ények 
jellemzik. Ezektől várja, hogy külföldön 
jó benyom ást keltsen főleg katolikus 
egyházi körökben és elterelje a figyel
m et az egyház rabszolga helyzetéről és 
a párt romboló m unkájáról. Gondosan 
kiválogatja  azokat a jól képzett, lehe
tőleg külföldön nevelkedett, több nyel
vet beszélő papokat, akiket hol hízel
géssel, hol valam ilyen emberi hibájuk 
leleplezésével messzemenő együttm ű
ködésre kényszerít. M iután éveken át 
meggyőződik lojális m agatartásukról, 
egyre fontosabb egyházi állásokba ju t
ta tja  őket és közülük válogatja  ki a 
püspök jelö lteket is, akiknek kinevezé
séért a V atikánnal folytatott tárgyalá
sok során harcol. A V atikán is elő ter
jeszti a m aga jelöltjeit, akiket úgy  v á 
logat össze,, hogy a rendszer szám ára 
is elfogadhatók legyenek. Tehát a rend
szer a mai viszonyok közt m indenkép
pen előnyben van m ert a tárgyalások 
csak olyanokról folynak, akiket elfo
gadhat, és nem azok kerülnek a jelöltek 
sorába, akiket a Szentszék a legjobbak
nak ta rt a főpásztori h ivatás ellátására.

A  legújabb kinevezések sok tek in tet
ben a rendszer kedvére történtek. M ik
lós Imre m egnyilatkozásaiból kitűnik, 
hogy az Állami Egyházügyi H ivatal 
az új püspöki karral biztosan ta rtja  ke
zében a m agyar egyházat. Az Állami 
Egyházügyi H ivatal elnöke jelen  volt 
m inden m egyéspüspök beik tatásán  és 
beszédet mondott.

Szom bathelyen Dr. Fábián Á rpád új 
m egyéspüspök beik tatását M iklós Imre 
örömmel üdvözölte. Szószerint ezeket 
mondta: «Tisztelt Püspök Űr! öröm m el 
köszöntőm  ö n t  azok között, akiket 
VI. Pál pápa m egyéspüspöknek k ineve
zett. Korm ányunk javaslatára  a Népköz- 
társaság Elnöki Tanácsa szívesen  adta 
hozzájárulását ahhoz, hogy ezután m e
gyéspüspökként korm ányozza a szom
bathelyi egyházmegyét.* (Kát.Szó. 1975. 
febr. 2.) M iklós Imre két kifejezése: 
«örömmel és szívesen* elárulja, hogy 
Fábián Árpád püspökkel a rendszer 
meg van elégedve. Fiatal pap korában 
a váci püspöki irodában, később Rómá
ban a Pápai M agyar Egyházi Intézet

élén te tt sok szolgálatot a korm ányzat
nak és a római kom m unista m agyar kö
vetségnek. Érthető, ha  a rendszer örül, 
hogy elérte püspöki kinevezését.

A veszprém i m egyéspüspök, Kádár 
László beik tatásán  M iklós Imre tartóz
kodott a rendszer érzelm einek tolm á
csolásától, nyilván éreztetni k íván ta  az 
új m egyéspüspökkel, hogy az eddigi 
szolgálatai, jó  kapcsolatai a rendszer
rel, nem ütik  meg azt a m értéket, ami
ért nyilvános elismerés járna. Éppen 
ezért inkább a m agyar egyházi vezetők 
általános m agatartását m éltatta: köröm 
mel üdvözöljük, hogy a m agyar egyhá
zak vezetői reálisan értékelik  viszonya
inkat, aktívan tám ogatják korm ányunk 
politikai törekvéseit. Ez jelentősen elő
segítette és m egkönnyítette, hogy m eg
oldjunk bizonyos kérdéseket, ezek kö
zött az újabb főpapi kinevezésekre is 
sor kerüljön.* (Űj Ember, 1975. febr. 2.)

A  legkem ényebb figyelm eztetés a 
váci megyéspüspök, Endrey M ihály be
ik tatásán hangzott el. Miklós Imre em
lékeztetett arra, hogy m integy 15 éve 
annak, hogy Endrey püspök kivált a h a 
zai egyházpolitikai életből. Az igazság 
kedvéért m eg kell jegyeznünk, hogy 
nem kiválásról van szó, hanem  arról, 
hogy a rendszer előbb lem ondatta és 
u tána Vám osm ikolára száműzte Endrey 
címzetes püspököt, esztergomi apostoli 
delegátust. Budapest azt követelte  a 
delegátustól, hogy több tisztességes pap 
helyébe békepapot nevezzen ki és az 
esztergomi érseki irodát is adja á t a 
békepapoknak. Endrey püspök annak 
idején erre nem volt hajlandó. Kegy- 
vesztett le tt és Vám osm ikolára helyez
ték  1958 októberétől 1963 m ájusáig. Ez 
az idő elég volt arra, hogy a rendszer 
m egtörje őt. U tána visszakerült Buda
pestre. M egengedték neki, hogy néha 
püspöki funkciót végezzen. Egy évvel 
ezelőtt, am ikor a Pápa lete tte  M indszen
ty  bíborost, Endrey Pécsre kerü lt segéd
püspöknek. Január 10-én kapta  a m e
gyéspüspöki kinevezést Vácra. A  nyu
gati sajtó, nem ism ervén a történteket, 
úgy könyvelte el Endrey kinevezését, 
mint Casaroli keleti politikájának je 
lentős sikerét. M iklós Imre azonban, a 
kegyurak kegyura, tisztázta a helyze
tet. A m egyéspüspök beik tatásán  k ije 
lentette: «A m agyar korm ány bizalom 
mal járu lt hozzá* a kinevezéshez. Ez az 
utóbbi, a bizalom, késztet arra, hogy 
még m ondjak valam it — folytatta M ik
lós — tudniillik itthon és határainkon 
kívül is találkozunk olyan vélem énnyel, 
amely más féle, negatív  előjelű rem ény
kedésnek és bizalomnak ad hangot. 
Meggyőződésem, hogy a mi bizalmunk

a helyes és reális, nem pedig azoké, a- 
kik számításból, különböző m eggondo
lásokból felelőtlenül próbálkoznak m a
nipulálni. Sem egyházi téren, sem az 
egyházon kívül nem  kezdődik a reak 
ció rehabilitálási korszaka.* Endrey v á 
laszában kiem elte: ő a m aga részéről 
mindig h itt abban, hogy adott helyzet
ben használni és együttm űködni tud. 
Ebben a tudatban mondja, hogy szem é
lyének ez a lehetőség m ost nagy örö
m et jelent. A  Csanádi új m egyéspüs
pök, U dvardy József beik tatása  csend
ben történt.

Dr. Timkó Imre görögkatolikus m e
gyéspüspök szintén élvezi a rendszer 
bizalmát. Hiszen a békepapi mozgalom
ban kim agasló érdem eket szerzett. K ét
szer tün tették  ki. Először 1969-ben a 
M unka Érdemrend ezüst fokozatát kap
ta  «az állam és egyház közti jó  viszony 
érdekében k ifejtett m unkássága elisme
réséül*. Egy évre rá, 1970-ben m egkap
ta  a «M agyar Békemozgalom kitüntető 
jelvényét*. 1972-ben, am ikor Dudás 
M iklós hajdudorogi görögkatolikus püs
pök halála u tán  átvette  a káptalani 
helynöki tisztet, a békepapok Katolikus 
Szó című lap ja  szerkesztőségi cikkben 
m éltatta  Timkó Imre békepapi tev é 
kenységét: «külföldön is elism erésre 
méltó eredm ényeket ért el . . . Túlzás 
nélkül írhatjuk le: évek óta békemoz
galm unk egyik legsikeresebben m un
kálkodó külföldi 'nagykövete'*.

A Szent István bazilikában a püspök
szentelésen Dr. Pataky Kornél, az új 
győri apostoli kormányzó, címzetes püs
pök m ondott köszönetét a szentelő püs
pöknek, a V atikánnak és a redszernek. 
«Köszönünk m agyar H azánknak és tisz
telt vezetőinek, akik a kinevezésünkhöz 
hozzájárulásukat adták és örömmel 
m ondjuk: szívesen m unkálkodunk az 
élet szépítéséért, együtt m együnk a 
társadalom  m agasabbra em elkedésé
ért.* Ilyen köszönet és hódolat a rend
szer felé püspökszentelésen m ost hang
zott el először m agyar templomban. Ez 
is jelzi a kiszolgáltatottság teljességét.

A legújabb kinevezéseket is beleszá
mítva, M agyarországon 20 felszentelt 
püspök van. Ennyi a ké t háború között 
sem volt egyszerre. A kik otthon közel
ről figyelik a rendszer egyházpolitiká
ját, némi iróniával m ondják: több a 
püspök M agyarországon, m int a h itok
tató. Azt a kérdést is latolgatják, hogy 
a papok és a katolikus értelm iségiek el
idegenednek azoktól a püspököktől, a- 
kik sokkal többet já rnak  az Állami Egy
házügyi H ivatalba, m int kellene. Bírál
ják  a főpásztorokat, hogy a templomi
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Esti dalhitoktatás ügyében olyan messzemenő 
engedm ényeket te ttek  a rendszernek, 
hogy ez bárm ikor lehetetlenné teheti a 
fiatalok vallásoktatását. H iányolják, 
hogy nem teljesíte tték  a szülők jogos 
követelését, hogy a tem plom ban annyi 
h itok tatás legyen, am ennyire szükség 
van  és a rendszer ne szóljon bele ebbe 
a kérdésbe. Az államot és az egyházat 
törvényesen különválasztották. Az ál
lam nak kötelessége a törvényt tisztelet
ben tartan i és nem szólhat bele abba, 
ami a tem plom ban történik. Ehelyett a 
püspöki kar olyan m egállapodást kö
tö tt a korm ányzattal, am ely heti két 
órában állapítja meg a templomi h itok
ta tást és beleegyezett abba, hogy az ál
lam ellenőrizze azt, ugyanúgy m int az 
iskolai h itoktatást. Súlyos hibának ta r t
ják  a szülők és a papok, hogy a  püspö
kök elfogadták azt is, hogy a 6-10 éves 
korig , illetve a 10 éven felüli gyereke
ket egy-egy csoportba sorolják. Ha egy- 
egy csoport létszám a felülm úlja a 35-40 
szem élyt — még egy csoport felállítása 
m egengedett, de több nem. Mi ez, ha 
nem numerus clausus — m ondják a 
szülők és a katolikusok. H ogyan m e
hettek  bele a püspökök ilyen m egálla
podásba?!

A m egállapodást szem előtt tartva, a 
rendszernek annyi interpretációs lehe
tősége van, hogy bárm ikor lehetetlenné 
teheti a templomi hitoktatást, ha  a hely 
zet úgy hozza m agával. E m egállapodást 
keserű  elégedetlenség fogadta odahaza. 
Többen a hitoktatás m egbecstelenítésé- 
ről illetve elárulásáról panaszkodnak. 
Nem kétséges, hogy a püspöki kar né
hány tag ja  ellenezte az ilyen m egálla
podást. Világos szöveget, pontosan 
m eghatározott jogokat k ívánt biztosíta
ni és olyan m egállapodást kötni, am ely 
valóban megfelel az egyház és a szülőit 
igényeinek. De úgy látszik, a püspöki 
kar többsége m egelégedett ezzel a k é 
tesértékű  szerződéssel és ez elég volt 
ahhoz, hogy a püspöki kar nevében el
fogadják azt.

Sokan felteszik a kérdést odahaza: 
hogyan fogja az a püspöki kar m egm en
teni a m agyar egyházat? Beválik-e Ca- 
saroli érsek keleti politikájának egyik 
sokat em legetett elve, m ely szerint a 
V atikán m indent elkövet, hogy püspö
köket nevezzen ki a kom m unista kor- 
m ányzatú országokban, m ert a püspö
kök m entik meg az egyházat. Ahol a 
püspök, ott az Egyház. És ha a püspök 
m agatartásával nem értenek  egyet a 
hívek és a papok? Ha látják, hogy joga
ikat nem tudja vagy nem m eri m egvé
deni? Problém áikat, a velük szemben 
elkövetett jogtalanságokat nem teszi 
szóvá. Vajon használ-e az ilyen m aga
tartás az egyháznak?

FÁBIÁN  KÁRO LY

A  Szerkesztőség és az olvasók részéről 
is felmerült a kívánság, hogy az Életünk 
hozzon minden számban egy-egy gyöngy
szemet a magyar költészet világából.

Ennek a kívánságnak teszünk eleget, a- 
mikor bevezetőnek egy népdalt közlünk.

Népdalnak az olyan dalt, éneket nevez
zük, amelynek a szerzője a nép, tehát való
jában ismeretlen. Főleg ebben a tiszta, egy
szerű, népies tartalmában különbözik az 
ún. műdaltól.

Kevés kis népnek van annyi szép, régi 
népdala, népéneke, nép-balladája mint a 
magyarnak. Erre igazán büszkék lehetünk.

Erdő m ellett estvéledtem , 
Subám fejem  alá tettem , 
ö ssze te ttem  k é t kezem et,
Ügy kértem  jó Istenemet:
Én Istenem, adjál szállást,
Már meguntam a járkálást,

Egy ilyen bújdosó szívéből fakadt ez az 
esti dal, tulajdonképpen esti ima, az erdö- 
széli csillagos ég alat t. . .  «Én Istenem adjál 
szállást, már meguntam a járkálást».

Népdalaink rendszeres gyűjtése az első 
világháború idején kezdődött és Bartók 
Béla, Kodály Zoltán nevéhez fűződik.

Témakörük a magyar ember egész élete, 
annak minden öröme és bánata. Ebből a 
gazdag világból elsőnek egy bújdosó éne
ket hozunk, — mi is tágabb értelemben 
mind bújdosók vagyunk — az Esti dal-t. 
Az ún. «Bújdosó énekek»-ből való a 18. szá
zad első feléből. Amikor 1711-ben a Nagy- 
majtényi síkon «letörött a zászló», Rákóczi 
kurucai a fejedelemmel együtt bújdostak 
ki az országból, vagy szerte a hazában 
rejtőztek.

A  járkálást, a bujdosást,
A z  idegen földön lakást.
Adjon  Isten jó éjszakát,
Küldje hozzám szent angyalát, 
Bátorítsa szívünk álmát,
Adjon  Isten jó éjszakát,
A djon Isten jó éjszakát.

Kodály Zoltán átírta ezt az imádságos 
hangulatú egyszerű dalt vegyes-karra. — 
Ez a népdal nagyon alkalmas altatódal min
den magyar családban. H. F.



14 É L E T Ü N K

A világiak föladata a mai Egyházban
Buliét Gábor, Lausanne-Genf és Fri- 

bourg segédpüspöke a világiak szere
péről, föladatáról a II. V atikáni Zsinat 
és más egyházi nyilatkozatok alapján 
értekezik. Ennek alapján készült ezen 
cikk.

Világinak, latinosan laikusnak az egy
házban azt nevezük, aki sem nem pap, 
sem nem szerzetes vagy apáca. A v i
lágiak elsősorban sajá t hivatásukkal, 
szakm ájukkal, legyen az testi, vagy 
szellemi munka, vannak elfoglalva. 
M indegyik a sa já t foglalkozásában, de 
egyben a sajá t életkörülm ényéiben tá 
jékozott. A  lelkipásztor m űködése pe
dig hézagos marad, ha  a világiak éle
tébe nincs kellő bepillantása.

X. Szent Pius pápa (1903- 1914) je l
m ondata volt: M indent Krisztusban 
megújítani! — Az apostolkodás abban 
áll, hogy ezt képességünk szerint — 
saját m agunk életével kezdve — ipar
kodjunk előmozdítani. A vallásos élet 
nem szorítkozhatik csupán a vasárnapi 
istentiszteleti időre, hanem  Krisztus ta 
nítását m idennapi életünkben iparko
dunk m egvalósítani: im aéletünkben, 
m unkánkban, családi és más közösségi 
életünkben, pihenésünkben, szabadidő 
felhasználásunkban is. — Krisztus tan í
tását kell érvényre ju ttatn i a társadal
mi életben, a közéletben is.

Az ember term észeténél fogva társas 
lény. A rra hivatott, hogy m ásokkal kap
csolatban, különféle közösségekben él
jen. Egymás tevékenységét kiegészít
sék. Szent Pál apostol a korintusiakhoz 
írt első levele 12. fejezetében részlete-

Szivárvány

Cato a művész neve, k inek festménye 
a missziós gondolatról a detroiti (Mi- 
chigan, USA) kiállításon 7.000 dollárt 
eredm ényezett a missziók javára. Isten 
útjai kiszám íthatatlanok . ..

A kép története  egy őszi estén a bé
csi Boltzmanngasse-ban indult. A  Páz- 
m áneum rektorának íróasztala körül 
megint egyszer összeverődött néhány 
ember, ki egypár szóra, ki egy kérésre, 
vagy csak éppen egy Dicsértessék-re. 
Közöttük volt Cato is, aki m agát szeré
nyen m editative paintner-nek mondja. 
Közeledett a m issziósvasárnap. Rektor 
A tya éppen egy cikken dolgozott e té 
máról. («Gondolatok M issziósvasárnap- 
ra», Életünk VI. évf. 10. szám, 1974 okt.) 
így  hát term észetes volt, hogy a beszél
getés is a missziók körül forgott.

Cato m űvészlelkében term ékeny ta 
lajra  hullottak a gondolatok, a cikket

sen kifejti, hogy Krisztus Egyháza ha
sonló az élő testhez, am elynek sok ré
sze van; m indegyik a saját feladatával. 
A fej pedig Krisztus.

A mai kor a dialógusoknak, az esz
m ecseréknek a kora, mindenki hivatott, 
hogy szóhoz jusson a végső tisztázás ér
dekében. Ezért oly örvendetes a v ilá
giak nagy érdeklődése vallási ügyek és 
kérdések iránt.

Vallási és valláserkölcsi kérdésekben 
a végső döntés az apostoloké, Péter ve
zetésével. Ezek utódai pedig a püspö
kök, élükön a pápával.

Az em berek és em bercsoportok közt 
sok a külömbség, más-más a fölfogás, 
a vélem ény. Ezért term észetszerű, hogy 
vélem énybeli külömbségek, sőt ellen
tétek  is m utatkoznak. Az ilyen véle- 
m énykülöm bségeket, sőt ellentéteket 
nem helyes elhallgatni, vagy elpalás
tolni, hanem  bátran  szembe kell velük 
nézni és kellő időben, kellő körülm é
nyek közt őszintén m egvitatni. Enélkül 
valódi eszmecsere, valódi dialógus — 
ami pedig a mai kor követelm énye — 
nem lehetséges. — A középkor skolasz
tikus vitái sokban például szolgálhat
nának.

Az eszm ecserénél fontos a m ásiknak 
m egbecsülése és a gondolatmenetébe, 
fölfogásába való jóindulatú beleélés. 
Teljesen hibás a m ásképp vélekedőnél 
rosszhiszem űséget föltételezni, ami e- 
gyébként a vitát, eszm ecserét ered
m énytelenné tenné.

PFEIFFER MIKLÓS

többször is végigolvasta (fordításban). 
Szeme előtt felm erült a szivárvány, az 
«égi híd» képe, m elyet a missziós m un
ka létesít, hogy a sötétségben tévelygő 
lelkek az égbe — Istenhez találhassa
nak. így jö tt létre  a festm ény a v ilág
missziókról.

December elején volt a kép bem uta
tása a Pázmáneum falai között egy ked
ves, családias kis ünnepség keretében. 
M indnyájunkat m egkapott a sötétkék 
eget a földdel összekötő szivárvány-híd.
S alatta, — égi fényt árasztva m aga kö
rül — barázdát szánt a misszionárius.

A ztán elindult a kép. Hosszú útr,a, a 
tengeren is túlra: a Detroit-i missziós
kiállításra. A m űvész a vé te lára t előre 
felajánlotta a világm issziók javára.

E napokban ért Bécsbe az örvendetes 
h ír, hogy a pázmáneumi íróasztal m el
lől kiindult gondolat Detroitban teljes 
sikert ért el, a kép 7.000 dollárért elkelt
— a missziók javára.

A  Szivárványról levelezőlap nagyság
ban készü lt fénykép  rendelhető 25.— S 
adom ány felajánlása m ellett. A  befolyó  
öszseg egy a Pázmáneum növendéke
kén t 1955-ben végzett tanzaniai m isszi
onárius kezeihez, az ottani katolikus  
misszió támogatására kerül továbbítás
ra. — M egrendelhető a Pázmáneumban: 
Bolzmanngasse 14, A  - 1090 W ien.

DR. GIANONÉ TIBOR

MAGYAR LELKIGYAKORLAT 
NŐVÉREK RÉSZÉRE

A m ár jelzett m agyar lelkigyakorlat 
részletes tudnivalói:
Helye:

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 .

BALATONBOGLÁRON, VÍZHEZ KÖZEL,
nyugodt helyen, privát penzióban: 2 - 
3 - 4 - ágyas szobák kiadók. Hideg, m e
legvíz, fürdőszoba használat, főzési le
hetőség. — Társalgó, udvari tusoló, 
gyerm ekeknek homokozó és hinta. 
Szem élyenként napi 70.— Forintért bé
relhető. Érdeklődni levélben: 'Balaton' 
jeligére lehet az
Életünk Gazdasági Bizottságánál,
8 M ünchen 81, Oberföhringer Str. 40.

A SZENT ISTVÁN ZARÁNDOKHÁZ 
szeretettel várja 

a Szentévben Rómába zarándokló 
magyarokat.

A szentévi forgalom és a lassú postaköz
lekedés miatt kérjük a jelentkezőket, hogy 
jó előre levelezzék le szobakérésüket. Cím: 

Via dél Casaletto, 481 
00151 Roma, Italia 
Tel. 5373319 - 536207

ÜJ MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNELEM

Az elmúlt évben rendezte sajtó alá és 
adta ki Münchenben Prof. Dr. Adriány 
Gábor Hermann Egyed hátrahagyott ma 
gyár egyháztörténelmi kéziratát.

A többszázoldalas kiváló munkát 32.— 
DM ellenében lehet megrendelni:

Verlag Molnár, D - 8 München 90.
Oertlinweg 4.
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H I R D E
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD
hirdetéseket, t azok közlését kérjük  a 
Gazdasági Bizottságon át beküldeni:
8 M ünchen 81, Oberföhringer Str. 40. 
A  nyom da a Gazdasági Bizottság m eg
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.—
Lieíerung per Nachnahme! Csomagkül
dés utánvéttel!
Esetleges viszonteladó kereskedőnek
árengedmény!
Viktor Pál
W ustspezialitáten
D - 7063 Welzheim,
Joh. 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 W ST, Preise ab Láger,
Preise sind bis zűr nachsten  
Preisliste gültig
Kartonvételnél üvegenként 20 fillér 
árengedmény.

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

T É S E K
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

Szolzsenyicin: Gulag Szigetcsoport 
Megjelent! kb. 500 oldal DM 30.—
M indszenty: Erinnerungen

ném et nyelvű kiadás 38.—
(Magyarul egyelőre nem kapható, 
mert a kiadó Kanadából esetleg  
csak később szállít Európába.)
Vándor György: A  rém ület é j

szakája (Rajk perben elítélt
írása) 24.—

Szitnyai: így  rendeltetett 30.—
Gál Gy.S. H onthy H anna élete 19.—
Apón 2755 30 cm 22.—
Vajda János énekel: Ott, ahol zúg 
az a négy folyó, Székely himnusz,
Kis lak áll a nagy Duna mentében, 
Krasznahorka, A csitári hegyek, 
Kossuth Lajos stb. Hazafias és ka
tonadalok.
SGS 1021 30 cm 20.—
Ism ét kapható Solti Károly nagy
szerű lem eze! Szép vagy, gyönyörű 
vagy M agyarország — Sárbogárd, 
Dombovár — Rákóczi m egtérése — 
Álmodó Tiszapart — Csak m égegy- 
szer tudnék haza menni — Kék 
nefelejcs stb.

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 u tán  — árengedmény!
U tánvéttel és csak belfödre  szállí

tunk; 5 kg-on felüli rendeléseknél portó
mentesen.

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

BUDAPESTEN ÉLEK (41),
m egism erkednék sokoldalú, művelt, 
önálló gondolkodású, politikai, gazda
sági, társadalm i problém ák iránt é r
deklődő férfival, aki hasonló gondol
kodású, tevékeny életre  vágyó társat 
keres. «Szabadon lélegezni» jeligére 
kérek  választ az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringer Str. 40.

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

33 ÉVES, JÓMEGJELENÉSÜ, KOMOLY NÖ
11 éves fiával m egism erkedne házas
ság céljából kizárólag komoly, otthont 
szerető, zenét, kirándulást kedvelő 33- 
40 éves, nyugati állampolgársággal 
rendelkező úriem berrel. Fényképes le
velet <(Szerencse» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringer Str. 40.

37/ 168 BARNA, ÉLETVIDÁM,
m inden káros szenvedélytől mentes, 
jó anyagi feltételek m ellett keresem  a 
hasonló adottsággal rendelkező hölgy 
ism eretségét. Leveleket «Szép szőke  
asszony» jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, O berföhringer Str. 40.

53 ÉVES FÜGGETLEN MAGYAR NÖ
keresi korban hozzáillő férfi ism eret
ségét. Utazást, könyveket, régi szép 
nótákat szerető vagyok. Komoly, füg
getlen férfi levelét várom: vEliramlik 
az élet» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, O berföhringer Str. 40.

ÜJ MAGYAR CÉG

Ólom kristály csillárok, m odern antik és 
«Mária Terézia* stíl, kézzel csiszolt 
24 % és 30 % ólom kristály prizmák, lám 
patest bronz, ezüst és 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.
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Rövid
VI. Pál pápa az idei nagyböjti üzene

tében a szegényekkel és a nélkü lözők
kel való őszinte együttérzésre h ívta  fel 
a h ívőket. A z  üzenet a Szentírást idézi, 
am ely szerint «Szegények  mindig lesz
nek köztetek» és em lékeztet, hogy a 
mostani Szen tév  szellem e is szolidari
tást k íván  azokkal, ak ikkel Krisztus 
különösképpen azonosította magát — 
hangzik a pápai üzenet.

A V atikáni Titkos O km ánytárban 
m egnyílt 26 Szentév anyagának emlék- 
kiállítása, am elyet a Pápa szem élyesen 
nyitott meg. Egyik legértékesebb darab
ja  VIII. Bonifác pápa bullája, amellyel 
1300-ban az első Szentévet m egnyitotta. 
A kiállítást a nagyközönség is m egte
kintheti.

Firenzében ugyancsak a Szentév al
kalm ából a világhírű L a u r e n z i a n a  
könyvtár m utatja  be kézirat-gyűjtem é
nyének legértékesebb darabjait. A la
tin, görög és középkori kéziratok (200 
Codices) a M edici család házi könyv
tárából és gyűjtem ényéből származnak.

Chicago térségében 2,5 millió katoli
kus nézhet hamarosan katolikus TV- 
adásokat. A z  érsekség több évig  tartó 
előkészítő és szervező m unka után 4 
millió dollárt áldozott az adóállomás 
felépítésére. A z  új TV-hálózat egyben  
az USA, legmodernebb és legnagyobb  
egyházi kézben lévő T V  állomása lesz.

II. Erzsébet angol királynő nemesi 
rangra emelte, lordnak nevezte ki a 
színesbőrű katolikus politikust, Dr. Dá
vid Pitt-et. Pitt a brit főváros egyik leg
ism ertebb közéleti személyisége. Nagy- 
London tanácsának elnökeként nagy 
érdem eket szerzett a színesbőrűek e- 
gyenrangosításával az angol társada
lomban.

Svédország katolikus egyháza első 
ízben kap anyagi támogatást az állam
tól. A támogatás egy része annak a 12 
millió svéd  korona kö ltségvetési ősz- 
szegnek, am elyet az állam 17 egyház
nak és vallási közösségnek nyújt. A  ka
tolikus egyháznak ebből 1,2 millió k o 
rona jut, ami a m eglévő kiadásoknak  
csupán egy részét fedezi. A  nagy távol
ságok miatt ugyanis igen magas a lel
készek  és szerzetesnők utazási kö ltsé
ge, ha a h íveke t rendszeresen kívánják  
felkeresni.

Bernadette Orlow, Uganda szentszéki 
nagykövete az első női diplom ata a V a
tikánban. A 27 éves néger diplom ata 
missziós iskolában tanult, m ajd felsőbb 
tanulm ányait a kanadai egyetem en 
folytatta. M egbízólevelét nem rég adta 
*t. VI. Pál pápának.

hirek
A z NSZK-ba 1974-ben m indössze kö 

zel 24 ezer ném et települt át. Lengyel 
területről közel 8 ezer, szovjet terület
ről 6 ezer, Romániából ugyancsak közel
8 ezer szem ély. Bár a m unkanélküliség  
és a gazdasági nehézségek őket is sú jt
ják, továbbra is nagy az áttelepülni ó- 
hajiók száma, ami azt jelenti, hogy nem  
anyagi okok miatt k ívánnak az NSZK- 
ba áttelepülni.

A m oszkvai pátriárkátus idei naptára 
több érdekes adatot közöl. M egtudjuk, 
hogy az orosz ortodox egyháznak 70 
millió m egkeresztelt tag ja  van, akik kö 
zül 35 millió nyilvánosan gyakorló hí
vő. Közli mind a 77 ortodox püspök 
fényképét. A SZU-ban jelenleg hét női 
ortodox szerzetes kolostor van még, de 
a szerzetesnők számáról nem >tesz em
lítést. A férfi kolostorok száma valószí
nűleg hat, a legism ertebb a zágorszki, 
M oszkva közelében.

Rómában nemrég kongresszust tar
tottak a «N om ádok evangelizációja»  
címmel. 11 országból püspökök, papok 
és szezetesek ve ttek  részt a nem zetközi 
tanácskozáson és v ita tták  m eg a ván
dorlás és turizmus időszerű problémáit.

Ford am erikai elnök február első he
tét «Az am erikai papság heté»-nek nyil
vánította. Erőszaktól és szenvedésektől 
m egrázkódtatott világunkban Isten 
szolgái a földön közelebb hozhatják 
az em beriséget a Teremtőhöz és egy
máshoz is, — hangzott az elnök megin- 
dokló nyilatkozata.

Kölnben hamvazószerdán m egnyílt az 
Ars Sacra '75 kiállítás, am ely azt is 
dokum entálni akarja, hogy él és alkot 
az egyházi m űvészet napjainkban is. 
300 kiállított mű mutatja be, hogy a fes
tészet, grafika, szobrászat, arany- és 
m ozaikm űvészet, az ablakfestés és dí
szítő m űvészet hogyan áll ma is az egy
ház szolgálatában.

Rómában a jezsuita rend 32-ik Gene
rális Kongregációján a küldöttek nagy 
többséggel úgy határoztak, hogy eltör
lik a végleges fogadalom tételhez eddig 
megszabott 33 éves korhatárt. M int Ró
mában közölték, a végleges fogadalom
tételhez ezentúl elégséges a szerzetben 
eltöltött 10 év és ez a szabályozás ér
vényes a testvérekre  is.

A z Életünk áprilisi száma — tek in te t
tel a húsvéti ünnepekre  — az idén áp
rilis 7-én jelen ik  meg. Ez azt jelenti, 
hogy olvasóink egy héttel később kap
ják  kézhez a következő  számunkat.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z  Életünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z  előfizetési díjat, m ely  
1975 január 1-től 
14.— svájci frank,
vagy annak m egfelelő 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;
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A z előfizetés tengerentúlra is
14.— svájci frank, ha azonban 
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megfelelő más valuta.
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