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VII. évfolyam 5. szám (7. Jahrgang Nr. 5.) h A  Z St.Gallen — Erscheint monatlich 1975 május 1. ®

Drága bokor édes bimbót virágoztál (íz. 11,1)
Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál, 
Mert a földre fényességet, vigaszt hoztál. 
Boldogságot harmatoztál,
Drága bokor, édes bimbót virágoztál.

Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója, 
Helyrehoztad, üdvösségünk ringató ja, 
Amikor az angyalszóra,
Alázattal mondtad: «Isten szolgálója.®

Bűnösöknek boldogságos menedéke,
Keseredett, beteg szívek édessége,
Légy az árvák segítsége,
Ellenségtől biztos, boldog égi béke.

Boldog, aki téged szüntelen magasztal, 
Szentté lesz, kit elhalmozol szent malaszttal,
Krisztus olyat megvigasztal,
S vedégségre várja boldog égi asztal.

Esedezik színed előtt Magyarország,
Fáradt kezét segítségért nyújtja hozzád,
Te kezedbe teszi sorsát,
Rabságából, édes mentő, hogy kihoznád.

Előtted sír egész ország könyörögve, 
Hiszen tied századoktól minden rögje. 
István király szent örökje 
Isten után benned bízik mindörökre.

Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért, 
Győzelemmel verje vissza ellenségét. 
Rabságának vesse végét,
Adja neki égen-földön üdvösségét.

Kisdi Benedek egri püspök bőkezű
ségéből 1651-ben — a török hódoltság  
és a reformáció viharaiban — jelent 
meg a CANTUS CATHOLICI, az első 
hang jegyes énekeskönyv  az egész m a
gyar zenetörténetben. Ez az idézett ős
régi M ária-énekünk is benne van a 
kötetben.

A  magas m űvészi ízléssel átdolgo
zott szöveget SÍK SÁNDOR hagyta  
ránk.

Képünk Fra Angelico műve

A Z  EU R Ó PA I MAGYAR K A T O L IK U SO K  L A P JA
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Győzők és legyőzőitek
A  győző hosszútávon áldozatává vá

lik  a legyőzöttnek. A  görög példa sza
bálynak mondható. A z  inváziós Róma 
a hellén agyiorma csapdájába került. 
A z erős germánok meg a leigázott Ita- 
lia civilizációjának a bűvkörébe szorul
tak s általa a kereszténység  első kor
szakába is. A  barbárok a haldokló ku l
túra hódoltjaivá váltak. A  katonai és 
politikai leigázásra a m eghódítottak  
visszavágnak. Akarva, nem  akarva a 
szellem  síkján s itt a lovak számában 
vagy a harcikocsikban erősebbek ma
radnak vesztesek. A történelem  kém iai 
cserebomlásában a ké t elleniéi új elem 
mé, néppé liatalodik. Am i örök volt a 
levertben, továbbél. A  nyerserő meg  
beléje öltözik. A z  elbukottban m egrok
kant regenerációs ereje, de az elfog
lalás és behódolás összeütközésében, 
akárcsak 2 halott csillag egymásba ro
hanásából új fén y  villám lik föl. H ogy  
az ön tvény  jól sikerüljön, ahhoz nagy  
meleg szükséges s lehetőleg ne rövid  
idő alatt történjék.

A  perzsa sah dicsekedett, hogy 3 ezer 
éves írásos történelm ükben négy de
kadens koruk volt. De négy feltámadá
suk  is. Am ikor a m ongolok rombolva  
és gyilko lva  rájuk telepedtek, nem  m e
nekü lhettek  a perzsa civilizációtól. Ké
sőbb Indiát is elfoglalva m agukkal v it
ték  az adoptált m űvészetet is, szanaszét 
szórva a bámulatos építészeti elem eket 
is. A z angolok jö ttéig  a hindu udvar 
hivatalos nye lvü l a perzsát használta. 
A z arab hódítók is fö lem észtődtek az 
idő kohójában.

A  reneszánsz fölébe kereked ik  a k ö 
zépkornak. A  föltám asztott pogány gö
rög világ győz a kim erült, áléit, széteső  
gótikán. De M ichelangelo «Utolsó íté 
leten és Raifaello Madonnái keresztény  
alkotások. A  teremteni már nem  tudó, 
a többé már nem  hajtóerő csak maga 
alá gyűri a győztest. M ert legyengült, 
ajtót nyito tt egy győzőnek, lehetőséget 
adott neki — ám, hogy fölébe kereked
jék . M indkettő  felfrissül. A z  egyik  a 
vitalitást hozza, a m ásik a kész  tartal
mat adja.

A  laicizmus is, korunk elvilágiasodása, 
am ely ma teljes erővel tobzódik, nem  
tud m egm enekülni attól, akit legyőz. 
A zaz a gyökeres tagadásban, a gúnyo- 
ros vagy dühös leteperésben már benne 
van a végzete.

A  kereszténység  különös ábrázata a 
történelem nek. A könyvtárak, szobor

gyű jtem ények , tem plom tipusok, festő
modorok, szerzetesrendek, társadalmi 
kasztok, népszokások az ablakok, ame
lyekbő l kinéz. Krisztus és egy könyv , az 
evangélium , az Ige és üzenete alakot 
ölt az em berek cselekedeteiben. Tulaj
donképpen csak minősülése tette ink
nek. A kárm ilyen  korban, földrészen  
m egélhető. A  különféleségekben vala
m i állandó. M iként az é le tnedvek fe 
szítik  a rügyeket a szőlővesszőn vagy  
gránátalmaágon, úgy bomlott elő a vas
századokból vagy sápadozik hitetlenné  
vált napjainkon.

A z  ellenség ezt a feszültséget törek
szik  behelyettesíteni: existencialista, 
marxista, materialista stb. «evangéli- 
umokból». M indig vakm eiően  és dog
m atikusan és az elsöprés erejével, ü d 
vö t ígérve, m ely  e világban van és a 
dolgozó munkájából születik. A  hori
zontális messianizmusa a kom m unizm us  
győzelm éből adódik. A  haladás a m eg
váltás. A z  új eszkatológia a történelmi 
jövőben  rajzolódik ki. A  jóléti társadal
makban meghal a fölösleges Isten. Szo
rongva hallgatjuk próféciájukat, de é- 
rezzük, hogy szavaik csak papírmasék, 
pótkávés, nem  igazi megoldások.

Belülről is feszengenek az apokrif 
evangélisták. Hű, m ilyen  magabiztosak. 
M ásként kezd ik  értelm ezni a 2000 éves  
patinás tételeket. Isten-, Krisztus-, k i
nyilatkoztatás-nélküli, karitász in téz
m énnyé emberiesült kereszténységről 
handabandáznak. A z  aggiornamento tán 
nem  a dekadencia jele? Lerántják a kö z
ízléshez azt, amihez föl kellene em el
kedni.

A  vak, mert nem  látja a napot, bár 
m elegszik m ellette, mégis gyűlöli, mert 
fényétő l m eg van fosztva. K eresztény  
hagyom ányok morzsáiból élünk és har
colunk ellene. M int az elmerülő Péter 
apostol levegő után kapkodunk. E lvesz
tettük  lelk i egyensúlyunkat s rem ény- 
telenkedünk, hogy a 20 évszázadnak be- 
alkonyodott. Tatár-vész, törökdúlás 
alatt érezhette íg y  magát a magyar. 
R eszketünk és elfelejtünk utána gondol
ni, hogy nem  az eszm ét teperték le, 
csak a képviselő i devalválódtak. A  
megvalósítás mondott csődöt.

Senki se éhes annyira a szabadságra, 
m int a rab, akit szöges drótok közö tt 
tartanak. A z  eszm e közel van újjászü
letéséhez, ha éhesen áhítják. A  legyő
zőitekből, kolostortalanokból, k iv e r tek 
ből, tem plom tól eltiltottakból, elalélt és 
meghazudtoltakból, félholtakból fog fel
törni a vágy. Szipogva kérdezi a k iha

lásra ítélt, aggastyán apáca: hol tévesz
te ttük  el? A z  «elfújta a szél» form ák m i
att aggódik, holott magában hordja már 
a jövő  ígéretét. A  győzelem  a tarsolyá
ban, mert igazán éli az ideált, ha nem  
is úgy, ahogy fiatal korában elképzelte  
öregségét. A  82 éves szakácsnővér, aki 
úgy forgolódik, mintha 22 éves volna. 
A  fátyolos mosónő, aki gépei morgása 
közibe szent énekeket dudol. A  fárad
hatatlan portás este 11-ig millió blőd 
ügyet intéz. A  főnöknő szolgál, cellájá
ba bújva, névtelenül stoppol, m int a kö 
zépkori íróbarát, az ötödik. Félvakon  
tányérokat és csészéket tologat s le lk i
ism eretim  dalást érez, ha e lfe le jte tte  a 
sótartót, akinek fiatal kezéből ezrek  
nevelődtek. «Cicákat» üldöz a tükör
tiszta folyosókon a hetedik. A  nyolca
dik félbéna, mert másra tőle nem  telik, 
porolgatja a falon a képeket. N em  holt 
le lkek  ők. Cselekvő Ige ereje dolgozik  
bennük. A z  átutazó turista szem e m eg
akad rajtuk s hogy elgondolkodik: a 
győzelem  jelen tkezése  ez.

O lykor megsajnálnak, m iért csinálok 
1' arte sacrat. A  cinikusabbak perverzül 
hunyorognak: nem  volna-e érdemesebb  
pl. neoobszcenizm us cim ke alatt csik
landós tém ákkal törődni? Először bot
rány a Vatikán tövében, aztán kapkod
nák képeim et. N agyképűen  mit vála
szolhatnék: nem a mának, hanem a hol
napért fáradozom.

1974 szeptem ber 29. nem csak a fes
tőknek lesz valam ikor em legetett nap
ja. M oszkva peremén, a végső perifé
riákon, egy park szomszédságában fek 
vő nyílt m ezőn a nem  irányvonalas m ű
vészek  kiállítást rendeztek. A nnyi vá 
rakozás, türelem, nélkülözés árán és 
után az első szabad m egnyilatkozás: 
direkt kapcsolat a közönséggel. Szana
szét szórt állványokon, a szabad ég a- 
latt, katalógus engedélye nélkül. A  
szellem  világa túl éli Sztálint is s corro- 
ziója év tizedek  em beröltők után lassan 
szétm állasztja a legvadabb terrorural
mat is. Ott, ahol a szocialista realizmus 
a harmincas é v ek  óta kötelező, m int a 
politika csatlósa és kiszolgáló eszköze, 
ahol mást gondolni merni is, csak a 
lé lek  kamráiban lehetett. De a parázs 
izzo tt a hamu alatt. A  kizártságban, az 
átnevelő kényszertáborokban, a bolon
dokházában, amint a dróthálók mögött 
hazája felé fordulva szabadulásról re
m ényked ik  a rab. A hol a festők  uniója  
gyökerében fo jto tt el m indent. Ahol 
absztrakt azt jelentette: antiszovjet, de
kadens, reakciós teppista. Olasznak hi
ába bizonygatom  -— elképzelhetetlen  
neki —- hogy nem  kaphat festéket, aki 
nincs benne a festő szakszervezetben. 
Semmi segítség sincs a nem  beszerve
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Bizonytalanságok a Zsinat utánzett m űvésznek. A z  elfojtott vágy még  
él 50 év  után is. A  szellem , m int a gyö
kér szétlöki a kőfalakat is. A  történe
lem nem  egy-két em beröltővel mér.

Két héttel előbb buldózerekkel gázol
ták szét az összehordott anyagot. Letar
tóztatások. A  világ-közvélem ény fölhá- 
borodása miatt 14 nap m úlva nagy kö 
zönség jelenlétében csak m egnyílott a 
tárlat. A  megrothadt mag kikéit.

Tavaly decemberben indult útnak  
Kontinent címen egy meglepő havilap. 
Szerkesztő je a különös sorsú M axim ov  
1932-ben született. A  háború után 12 
éveskén t sihederré tették  életkörülm é
nyei. Apja  politikai börtönviselt, majd 
a fronton m int katona elesett. A z  ön
állóságra kényszerü lt ifjú sok m inden
be belekapott és belekóstolt. Egyre ne
hezebben súlyosodon rá az élet iskolá
jának tanítása. Arra a kérdésre, mikor 
kezdett kéte lkedn i a bolsevista rend
szerben, azt válaszolta: eleinte azt h it
tem, hogy a törvénytelen  túlkapások a 
hibásak. M ajd hosszú reflexiók után rá
ébredtem a m arxizm us csődjére és k e 
reszténnyé lettem . Hogyan? Erről nem  
akar nyilatkozni, mert annyira benső 
m agánügyének tartja, ami nem  való a 
nyilvánosság elé. Pascal mondta, hogy  
hisz azoknak a tanúknak, akik  enged
ték, hogy lenyakazzák őket. N ek i a ta
núságtevője egy pap, akit a fogságban 
kiszólíto ttak rabtársai közül s egy őr 
elvezette  valami vizenyős helyre s m eg
parancsolta, hogy mehet. A  pap m egér
tette, hogy a halál órája van itt. N é 
hány percig im ádkozott, majd elindult. 
Hátulról végzett vele  a beléje eresztett 
golyósorozat.

A  zárdában nevelődött rokokó finom 
ságú apáca-lelkület mellett, m ilyen ele
mi erejű hite lehet, mint a faltörőkos. 
Kiemeli, hogy nem  akar senkinek se 
hasznot hajtani. N em  akar politikai har
cot folytatni. Hisz elege volt belőle. 
N em  akar se antikomm unista lenni. 
Hogy nyugatra került, szeretnék apró
pénzre váltani. M ert a kapitalizm ust se 
fogadja el. Fantaszta? M indenesetre  
más m élységű lelkiség az, am elyik k e 
serű tapasztalatok közben gazdagodva 
egy új fölfogását érlelte k i a történe
lem nek. N em  hiába nagyobb az öröm a 
megtérő fölött. Manapság a fegyverek, 
robbantások, gyilkolások között a lélek  
erejével jönni talán rem énytelen eset? 
Szerény válasza rá: «ha rem énytelen is 
az ilyen vállalkozás mostanság — m é
giscsak küzdeni kell, ha másért nem, 
legalább a saját lelkünkért».

PROKOP PÉTER

Ezen a címen tarto tta  meg a M agyar 
Pax Romana Mozgalom 17. kongresszu
sát a Lyon m elletti Francheville-ben, 
amely azért is figyelmet érdemel, m ert 
ez volt az első alkalom, hogy a Katoli
kus M agyar Egyetemi Mozgalom m in
den év húsvét hetében m egrendezett 
összejövetele francia földön ülésezett.

A kongresszus m árcius 31-én, húsvét
hétfőn este 8 órakor Veni Sanctéval 
kezdődött, am elynek hom iliáját Dr. Bé
kés Gellért OSB, a római San Anselmo 
Egyetem tanára, a M agyar Pax Romana 
Mozgalom főlelkésze tarto tta, am elyben 
azt fejtegette, hogy a h it az isteni szóra 
adott emberi válasz. Kedden és szerdán 
Dr. A lszeghy Zoltán  S. J., a római Gre- 
goriana dogm atikatanára két előadás
ban a mai teológia és az in tézm ényesí
tett kereszténység  problém áit ism ertet
te. Kedden délután a kongresszus részt
vevői m egtekintették Lyon nevezetes
ségeit. Szerdán délután András Imre
S. J., a bécsi M agyar Egyházszocioló
giai Intézet igazgatója, a magyar eg y
ház zsinat utáni helyzetéről beszélt. 
Csütörtökön András Károly, tudom á
nyos kutató  (München) a keresztény  
politika  kérdéseiről értekezett. Délután 
a résztvevők borkóstolóval egybekö
tö tt k irándulást tettek  Beaujolaisba. 
Csütörtökön Somfai Béla S. J., a kana
dai W illowdale-i egyetem  tanára  ta r
to tt előadást a katolikus erkölcstan v i
tatott tételeiről. M ajd Lökkös Antal 
(Genf) és M onoszlay Dezső (Bécs) iro
dalmi est keretében olvastak fel m ű
veikből.

A magasszínvonalú, de mégis közért
hető előadások anyagát a résztvevők 
négy m unkacsoportban értékelték  ki és 
v ita tták  meg, am elynek eredm ényéről 
azután a m unkacsoportok vezetői szá
m oltak be a plénum előtt. Szombaton 
egy érdekes ankéton  m agyar lelkipász
torok tettek  fel kérdéseket híveikhez 
és azok lelkipásztoraikhoz. E konfrontá- 
lódás a lelkipásztori m unka elm élyíté
sét szolgálta és jelentősen hozzájárult a 
kölcsönös bizalom m egterem téséhez. E 
tanulm ányi hét legbensőségesebb ese
m énye volt a m agyar nyelven bem uta
to tt és népénekekkel kísért esti szent
mise, am elyet a jelenlevő papok kon- 
celebráltak. A hom iliákat pedig válta
kozva Békés és Somfai professzorok 
tartották.

A kongresszus záróaktusa a hálaadó 
szentmise volt, am elyet Mgr. Ancel 
segédpüspök pontifikált a távollevő 
Renard bíborosnak, Lyon érsekének és 
G a 11 i a prím ásának képviseletében. 
Francianyelvű hom iliájában lelkes sza
vakkal em lékezett meg a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszusról, amikor

örökké szívébe zárta  Szt. István népét, 
amely egy évezreden át a keresztény
ség és nyugat védelm ezője volt. M ajd 
Tamás apostolról beszélt, aki szintén 
m egzavart keresztény volt, de végül 
Jézusban mégis felism erte az Istenem 
bert, aki m egtestesülésével, halálával 
és feltám adásával m éltóságot adott az 
emberi szem élyiségnek. Ezért a hit fon
tosságát hangsúlyozta, amely lelki éle
tünk alapja és üdvözítő ereje.

A Te Deum után  m eghitt szeretetla- 
kom ára gyűltek össze a résztvevők és 
találkoztak a lyoni m agyar egyházköz
ség tagjaival.

A kongresszuson több mint százöt
venen, nagyobbrészt fiatalok, vettek  
részt, tizenegy országból, még tengeren
túlról is, hogy hitük  fényében közösen 
keressék a kivezető u tat a zsinat utáni 
bizonytalanságból és így m egoldást ta 
láljanak problém áikra.

A v iták  a pluralizmus és a kölcsönös 
m egbecsülés jegyében folytak és ez a 
bizalom és baráti légkör hozzájárult 
ahhoz, hogy a lényeges kérdésekben 
közös nevezőre ju to ttak: az örök igaz
ságokat sikerült a mai kor követelm é
nyeinek és feltételeinek megfelelően 
megfogalmazniok, vagy  legalábbis ezt 
a célt megközelíteniök.

A Kongresszussal, annak program já
val a helybeli sajtó (Echo, Le Progrés, 
Figaro, Derniére H eure Lyonnaise) is 
több cikkben foglalkozott és ezt az al
kalm at használta fel arra, hogy öröm
mel jelentse be M indszenty bíboros m á
jusi franciaországi látogatását. A kon
gresszuson az Európai M agyar Evangé
liumi Ifjúsági Konferencia is képvisel
tette  m agát Pósfay G yörgyné  szem élyé
ben, aki köszöntötte a kongresszust. 
Űgyhogy e tanulm ányi hé t m éltán ne
vezhető a hontalanságban élő keresz
tény  világnézetű m agyarok, sőt az össz- 
m agyarság jelentős esem ényének.

IKVAY LÁSZLÓ

MAGYAR NŐVÉREK EURÓPAI 
LELKIGYAKORLATA

Ideje:
1975 július 1 és 10. között.

Helye:
Villers-la-Ville-ben Brüsszeltől 40 km- 
re (jó vonat összeköttetés), az örök
imádók lelkigyakorlatos házában. 

Jelentkezés:
Június 20-ig bezárólag P.M atyasovich  
Henriknél, Blijde Inkomst Strasse 18, 
B - 3000 Leuven, vagy Rácz Marianna 
nővérnél, Bloemendalstr. 30, Vaals (L) 
Nederland.
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Mindszenty József

E ML É KI R A T A I M
Előző számunkban, az em lékiratok alapján, közö ltük  a püspöki kar mem o

randumát a korm ányhoz az iskolai hitoktatás védelm ében. A  most következő  
rész közli a memorandum befejező indoklását. Ezután a bíboros kö n yvén ek  
további fejezeteiből veszünk  szem elvényeket: hogyan m utatta meg a magyar 
társadalom a M ária-év alatt a kom m unizm ussal szem beni felfogását; hogyan  
m ozdult m eg a társadalom az iskolák érdekében; hogyan eszelte k i a Rákosi- 
rendszer az ún. pócspetri gyilkosságot.

A nagy hajsza megindulása
. .  . Nem zetünk fennm aradása érdeké

ben, gazdasági és erkölcsi felem elkedé
sünk biztosításáért ragaszkodunk tehát 
a kötelező vallásos hitoktatáshoz. Ra
gaszkodunk úgy, m int ahogy az orvo
sok ragaszkodnak a kötelező himlőol
táshoz. Nem akarjuk, hogy az erkölcsi 
fertőző gócpontok elszaporodjanak. Ne 
m ondják ezzel szemben, hogy a vallá
sos nevelés ellenére is vannak  gonosz
tevők és terjed  az erköcstelenség. M ert 
az orvosok erőlködése ellenére is van
nak betegségek és lábra kapnak időn
ként a járványok. De ahogyan ez a kö
rülm ény csak fokozza az orvosi tevé
kenység szükségességét a testnek gyen
geségeivel szemben, hasonlóképp az 
erkölcsi bajoknak és bűnöknek szapo
rodása csak fokozza a vallásos nevelés 
szükségességét.

Félünk, hogy a kötelező hitoktatás 
m egszüntetése esetén m ajd éppen az 
annyira óvott lelkiism ereti szabadság 
megcsúfolásával fognak nyom ást gya
korolni híveink egyes csoportjaira, ta 
lán a legszegényebbekre, hogy gyer
m ekeiket a hitoktatástó l elvonják. Ez
zel csak még szegényebbekké teszik 
m ajd azokat, k iket m egfosztanak embe
ri m éltóságuk tudatátó l és vigaszuk for
rásától . . .

(M indszentynek és a magyar püspöki 
karnak ez a szívós ellenállása és érve
lése meghozta gyüm ölcsét. A z  1947-es 
korm ánykoalíció egyelőre meghátrált. 
A  bíboros emlékiratai erről a kö v e tk e 
zőket írják:)

A fakultatív  h itoktatás és az egysé
ges iskolai tankönyvek bevezetésének 
tervé t végülis le kelle tt venni a napi
rendről. Az egyház és az ország népé
nek ellenállása m egm utatta, hogy az 
ősi valláshoz való ragaszkodás m élyen 
gyökerezik a m agyar nemzet lelkében. 
Rákosi belátta, hogy az egyház győzött. 
És ekkor képm utató nyilatkozatot te tt 
arról, hogy nem a kom munisták, hanem  
a Kisgazdapárt ve te tte  fel a h itoktatás 
m egszüntetésének a tervét . . . Csak

hogy Rákosinak ez a nyilatkozata már 
a közben k iírt nem zetgyűlési választás 
nyitányához tartozott és fondorlatos 
képm utatást re jte tt magában.

(Rákosi M átyás fondorlatossága ez 
volt: az 1947-es választás előtt úgy tün
tette fel, mintha a polgári párt, a kisgaz
dapárt erőltetné a vallásellenes terve
ket, a kom m unista párt pedig inkább

Szombathelyen első beszédem et a 
férfiakhoz intéztem. Többek között eze
ket mondottam: «Ha van valami, amire 
m ost szükségünk van, úgy az a katoli
kus férfiak tisztánlátása és akaiatv ilá- 
gának ereje. Szép, ha az ifjúság imád
kozik; szép, ha a jám bor nő áhítatosan 
imádkozik; de legszebb látvány az, mi
kor a m agyar apák, m eglett férfiak 
im ádkoznak és tesznek vallom ást az 
igaz h it m e lle tt . . . »  Szóltam a Szom
bathely  főterén egybegyűlt százezer fő
nyi zarándoktöm eg fiataljaihoz is. V i
gyázzon a m agyar ifjúság — m ondot
tam — m ert az ingoványok nagyon sű- 
rűek a m agyar földön. Ezt nem csak 
Dunántúl ifjúságának mondom Boldog- 
asszonyunk évében, hanem  mondom az 
egész m agyar ifjúságnak úgy, hogy ért
senek belőle a szülők, a nevelők és min
den felelős is.

A püspöki kar a ján latára  a lelkipász
torok népes zarándokcsoportokkal ke
resték  fel az ősi M ária-kegyhelyeket. 
Három m egható adatra emlékszem az
1947-es év nyaráról: augusztus 15-én az 
ország kegyhelyeire másfél-millió em
ber, szeptem ber 8-án pedig 1 millió 768 
ezer hívő zarándokolt el; és ez utóbbi 
alkalommal 112.000-en járu ltak  a szent
áldozáshoz. Szeptember 14-én magam 
vezettem  100.000 fővárosi férfi zarán
doklatát M áriarem etére. A 14 kilom é
teres u tat gyalog te ttük  meg. A szent
m isét és szentbeszédet is én m ondot
tam ..  . Szeptem ber 20-án, az egri Má- 
ria-napok díszgyűlésén 120.000 zarán-

védené az egyházat. Rákosi ekkor elő
szeretettel fényképezte tte  magát ka to 
likus papokkal. Ennek és a választási 
visszaélések ellenére a kom m unista  
párt még m indig csak 22 %-ot kapott. 
De a négy  koalíciós párt b lokkja  fele tt 
ekkor már Rákosi M átyás uralkodott 
és a bíboros megjegyzi:)

A z  új nem zetgyűlés így vált engedel
mes szervévé és eszközévé a kommu
nisták  diktatórikus és gyarm atosító tö 
rekvéseinek.

(A z új parlament tehát nem  tükrözte  
M agyarország népének, a lakosság  
többségének az igazi gondolkodását. A  
nép igazi felfogása később m egnyilvá
nult a püspöki kar által rendezett M á
ria-év nünnepségein. M indszenty szék 
városába, Esztergomba, 60.000 zarándok  
sereglett össze j i  Boldogasszony-év  
megnyitására. Augusztus 17-én a cson
grádi Mária-napokon 70.000 zarándok  
gyű lt egybe. Szom bathely főterén
100.000 ember tolongott, amikor m eg
érkezett M indszenty bíboros, aki em lék
irataiban így em lékezik:)

dók előtt, szintén a m agyar m últ é rté
keiről beszéltem. O któberben Buda
pesten rendeztük meg a nemzeti M ária- 
kongresszus nagygyűléseit, külön az 
ifjúságnak, a m unkásságnak, az egyház- 
községi képviselőknek és a szülőknek. 
Az ifjúság gyűlésén 150.000-en, a m un
kásság Golgota-téri ájtatosságán 80.000- 
en és a kongresszus d í s z g y ű l é s é n  
250.000-en vettek  r é s z t . . .

A szentév program jának a m egvaló
sítása a téli és az őszi hónapokban a 
pébániai élet keretében folyt tovább. A 
következő év tavaszán aztán az ország 
különböző vidékein más-más városok 
rendeztek újabb M ária-napokat. 1948 
április 18-án Sátoraljaújhelyen 50.000- 
en, április 25-én Gyulán 80.000-en, m á
jus 2-án M árianosztrán 10.000-en; május 
9-én Törökszentm iklóson 22.000-en, m á
jus 23-án M akón 85.000-en gyűltek ösz- 
sze a N agyasszony tiszteletére, m ajd 
pedig június 6-án M áriagyüdön 150.000- 
en sereglettek  egybe . . .

. .  . így a sokféleképpen sanyargatott 
népünk a vallásban keresett és talált 
m ost vigasztalást. Impozáns zarándok
latokból m erített erőt, ugyanakkor e 
több-tízezres és sokszor száz-ezres se
regszem léken nyíltan  tanúsította, hogy 
elu tasítja  a m arxista m aterializm ust, és 
ragaszkodik az ősi keresztény alapok
hoz az állami és társadalm i életben is.

(A  kom m unista párt, am ely a válasz
tásokon még durva törvény telenségek-

A Boldogasszony-év ünnepségei
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kel és csalással is csak 22 százalékot 
tudott szerezni, fé ltéken y  elképedéssel 
látta a h ívőknek  ezt a népszavazással

A kom m unisták . . . zavarták  és aka
dályozták a nagyszabású ünnepséget, 
ahol csak lehetett, hatósági intézkedé
sekkel és rendőrségi erőszakoskodások
kal. A  zarándokoknak sokszor vasúti 
jegyeket sem adtak ki, csökkentették a 
szerelvények és a vasúti kocsik számát; 
hogy lovaskocsit se vehessenek igény
be a M ária-napokra igyekvő hívek, 
egyes helyeken a hatóságok «lószem- 
léket» rendeltek el. M ásutt lefoglalták 
a teherautókat. Az is előfordult, hogy 
járványos betegségekre hivatkozva 
egy-egy vidéken hatóságilag m egtiltot
tak  m inden közlekedést. Az ünnepségek 
színhelyén hirtelen  m egszűnt az áram- 
és vízszolgáltatás; m egtiltották m ikro
fonok és hangszórók felállítását; a sza
badtéri oltárok közelében trak torokat 
járattak , hogy azok zöreje zavarja  a 
szentm isét és a szen tbeszédeket. . .  1948 
m ájus 13-án a rendőrséggel szétveret
ték  a Sziklakápolnánál a Fatimai-kör- 
m enetet. Celldömölkön pedig felvonul
tato tt karhatalm i alakulatok a templom
ba igyekvő zarándokokat feltartóztat
ták  és kím életlenül szétverték.

(1947 végén  és 48 elején a rendszer 
m egindította a kam pányt az iskolák el
vételére. A  hivatalos indoklás a való 
tényekke l ellenkező képtelen  állítás 
volt, hogy az egyház által igazgatott 
isko lák színvonala és módszere «elma- 
radott». Erre az állításra püspöki kör
levé l válaszolt, többek közö tt ezeket 
írva:)

A  m agyar oktatás- és nevelésügy te 
rén az állam nak akadna elég tenniva
lója, a katolikus iskolák érintetlenül- 
hagyásával is. Az analfabétizmus, az 
iskolakerülés, a serdülőifjúság züllése, 
a tanítók nélkül álló iskolák, a nagy 
távolságok, a tanterm ek hiánya, a láb
beli- és ruha-hiány ugyancsak kim erí
tene egy három éves kultú rtervet is . . .

. . .  Ha elhanyagoltságról van szó, bő
ven akad teendő azon a téren, ahol az 
állam versenytárs nélkül áll: az egye
tem eken. Itt a m iniszter ú r tá rja  fel az 
oktatás nagym érvű lehanyatlását, mi
nőségi, katasztrofális lezüllését. Orvosi, 
mérnöki okleveleinket m ár nem fogad
ják  el külföldön. Egy reakciósnak éppen 
nem bélyegezhető egyetem i tanár 
m ondja a parlam entben, hogy «az egye
temi kiképzés egy bűnös tréfa alacsony

felérő m egnyilatkozását. M indszenty  
erről emlékirataiban a kö ve tkező ke t  
mondja:)

(A  püspöki kar 1948 június 15-én a 
kultuszm iniszterhez írott levélben tilta
kozott a zaklatások ellen és az a lkot
m ányban biztosított vallásszabadságra 
hivatkozva  orvoslást követelt. A  zakla
tások azonban tovább fo lytak. De a la
kosságot ezzel nem  sikerült m egfélem 
líteni. A z  úr napi körm eneteken például 
a falvakban és a városokban 2 millió
356.000 hívő  ve tt részt. Budapesten, a 
Bazilika előtti téren, az egykori buda
pesti Eucharisztikus Világkongresszus 
em lékünnepélyén negyed-m illió ember 
gyűlt össze, hogy meghallgassa XlI.Pius 
pápa rádióüzenetét. — M indszenty vég 
ső számadása:)

Azon az országos triduumon, am elyet 
a Boldogasszony évében Krisztus k irá ly  
ünnepe előtt tartottunk, 3 millió 218.000 
hivő járu lt a szentáldozáshoz. Amikor 
a szentévet h ivatalosan 1948 decem ber 
8 -án bezártuk, m egállapítást nyert, 
hogy a M ária-év ünnepségein és zarán
doklatain összesen 4 millió 600 hívő 
ve tt részt.

n ívójára süllyedt. Az egyetem i ifjúság 
a legsötétebb, kétségbeejtő  nyom orban 
sínylődik® . . .

. . .  Amint korábban, az iskolai kö te
lező vallásoktatás eltörlésére te tt k ísér
let idején, úgy m ost a hitvallásos isko
lák  állam osításának a terve ellen is 
szinte az egész ország tiltakozott. Az 
egyház félhivatalos lapja, a M agyar 
Kurir 1948 június 7-én 300, június 10-én 
257, és június 13-án 350 várost és falut 
sorolt fel, am elynek lakói levélben vagy 
táviratilag  követelték  a m inisztertől a 
hitvallásos iskolák elleni tám adások be
szüntetését és állam osításuk tervének  
a napirendről való levételét.

(M indszenty bíboros emlékiratai ezu
tán elm ondják az annak idején az egész 
országot megrázó híres esetet, a pócs- 
petri gyilkosságot, annak kom m unista  
sajtó által m egham isított történetét, — 
úgy, ahogy az a valóságban történt:)

A  kom munisták utasíto tták  az irányí
tásuk alatt álló községi és városi Nem 
zeti Bizottságokat, hogy határozati fel
iratokban kérjék  a korm ánytól az egy
házi tanintézetek állam osítását. M ivel 
ezeket a feliratokat a lakosság tudta, és

beleegyezése nélkül terjeszte tték  fel, a 
szülők szövetsége tiltakozott a tö rvény
telen  eljárás ellen. A korm ány a szülők 
fellépését «fasiszta» izgatásnak nyilvá
n íto tta  és u tasíto tta  a politikai rendőr
séget, hogy járjon  el az «izgatók» és 
«felbujtók» ellen. E feszült légkörből 
terem tette  elő az államvédelmi rendőr
ség a pócspetri «gyilkosságot».

Ebben a községben június 3-án este 
a Nem zeti Bizottság a korm ányzat által 
kívánt feliratot tárgyalta, miközben a 
h ívek litánián vettek  részt a templom
ban. Az ájtatosság u tán  a templomi 
közönség a tanácsház elé vonult, hogy 
m egtudja, m ilyen határozatot hoztak a 
bizottság tagjai az ő nevükben. M egje
lent a rendőrség is, de a tömeg tovább
ra is k itarto tt követelése m ellett: halla
ni akarta  a határozat szövegét. Később 
a rendőrök puskatussal próbálták  szét
oszlatni a népet, s az egyik rendőr, a 
félrehúzódó em berekre sújtva, a föld
höz csapódó és elsülő fegyverével ön
m agát lőtte meg.

M ásnap levelet kaptam  O rtutay  kul
tuszm inisztertől, am elyben a pócspetri 
«gyilkosságról» — a tények  teljes elfer
dítésével — így tájékoztatott, idézünk: 
«Pócspetriben történt, hogy a h ívek a 
templomból kijőve m egrohanták a köz
ségházát, a Nemzeti Bizottságot. A tün 
tetések  során m egöltek egy rendőrt és 
ke tten  súlyosan m egsebesültek. A köz
ség papja, akinek provokációs beszé
dére tö rtén tek  m indezek az esem ények, 
megszökött.® — Ezeket írta  O rtutay  mi
niszter, a propaganda pedig arról szólt, 
hogy a katolikus egyház részéről «de- 
mokrácia-ellenes® agitáció folyik és a 
tám asztott nyugtalanságért a püspöki 
karnak  kell viselnie a felelősséget. Pócs- 
petriben le tartóztattak  28 személyt, a- 
k ik közül hetet rögtönítélő bíróság elé 
állítottak. A  községi im ok, Királyfalvi 
M iklós — m ondotta a hivatalos h írve
rés — «beismerte», hogy ő ölte meg a 
rendőrt és Asztalos János plébános is 
m egvallotta, hogy ő «bujtotta» fel Ki- 
rályfalvyt a gyilkosságra. A  két fővád
lo ttat halálra  ítélték. Az úgynevezett 
«gyilkost» kivégezték, de a plébános 
büntetését m egkegyelm ezéssel á tvá l
toztatták  életfogytig tartó  fegyházbün
tetésre.

A fentiekhez hozzá kell tennünk a 
következőket.

Az esem ény után a falu lakosságát 
napokra elzárták a külvilágtól. A jelen
volt tanúkat elném ították. Az egri Á l
talános Érseki H elynökség vizsgálatra 
k iküldött m egbízottait a napokig lezárt 
faluba a karhatalom  nem  engedte be. 
A  «justizmord» végrehajtása teljes volt.

Mindszenty bíboros tiltakozásai

Támadás az iskolák ellen
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A magyar egyház két millió hívét veszítette el
-  írja Cserháti püspök a Vigiliában

egyházügyi funkcionárius feljegyzései
ből, jelentéseiből valók. Van-e kato li
kus plébánia az országban, ahol ilyen 
pontos naplót vezetnek az egyházköz
ség m unkájáról?

Folyik a harc védekezés nélkül

Mgr. Casaroli mondotta, hogy a va
tikáni keleti politikáról lehet vitatkoz
ni, hiszen ez nem dogma, nem hittétel. 
Sőt kritika tárgya, ami gyakran hasz
nos is. Casaroli érsek  ezt a kijelentést 
a Firenze-i La Nazione  című újság fő- 
szerkesztőjének, Ettore Della Giovan- 
nanak tette, am ikor ez nyilatkozatot 
kért tőle a V atikán keleti politikájáról. 
A továbbiak során az érsek három  pont
ban foglalta össze a vatikáni keleti po
litika lényegét: 1) hiszünk tetteink  he
lyes voltában, 2) emberileg m inden le
hetőt m egteszünk annak érdekében, 
hogy eljárásunkból kitűnjék, mi na
gyon kom olyan vesszük feladatainkat, 
3) és ha arra gondolunk, hogy tévedünk, 
akkor a pápával együtt tévedünk.

A kom m unisták a keleti politikát tá 
volról sem veszik olyan kom olyan, mint 
a V atikán szeretné. Ellenkezőleg, arra 
használják ki nem egyszer a Rómával 
való tárgyalási viszonyt, hogy M agyar- 
országon cinikus módon tovább szerve
zik az Egyház kiirtását. N éhány héttel 
ezelőtt, m árcius 29-én az Élet és iroda
lom  című lapban érdekes cikk jelent 
meg. Címe szándékosan vagy véletle
nül VI. Pál pápa jelm ondata: «Isten ne
vében®. Ehhez hasonló írás m agyar lap
ban még nem láto tt napvilágot. Több
ször írtunk róla, hogy a rendszer a v á 
rosokban, le a járás székheilyekig tönk
rete tte  a h itoktatást. Sorvasztja a vallá
sos életet. Nos az em lített cikk feltárja, 
hogyan szervezik meg most a vidék, a 
falu elleni hadjáratot.

M inden falu tanácsházán külön h iva
talnok figyeli a papok m ozgását és az 
egyházközségi életet. H ivatalos neve: 
az egyházügyek funkcionáriusa. Ez pon
tos feljegyzést készít m inden mozgás- 
gásról, lelkipásztori tervről, h itok tatás
ról, bérm álásról, körm enetről stb. Az 
Elet és irodalom  m unkatársa, Berkovits 
György, felkereste a Budapest környé
ki, hitéletükről közism ert falvakat. Szó- 
baállt néhány járókelővel, de az igazi 
felvilágosítást a tanácsházán az egyház
ügyek funkcionáriusától kapta. Ez elő
vette  hivatalos feljegyzéseit és a cikk
író jelzi, hogy ezekből idézi a követ
kezőket:

«A hívők Budakeszin  résztvesznek a 
parképítésben, az egyházközség ötezer 
forintot fizetett községfejlesztésre . . .  A 
katolikus egyház szeretné bevezetni a 
családlátogatást és a szűkkörű, házi 
miséket, egy-egy háznál e se te n k én t. . .

Egy alkalommal beat-zenésm isét is ta r
to ttak  a római katolikus templomban.®

Apad vagy nő a körmeneten résztvevők  
száma?

A községi vezetők feljegyzéseiben 
nemcsak a tények, adatok érdekesek — 
írja  a cikk — hanem  a fogalmazás m ód
ja  is, ezért idézi ismét: «A 150-ből 40 
gyerek jelentkezett első áldozásra Bu
daörsön, a káplán családlátogatásra jár, 
de jól lep le z i. . . »

Érden hét plébánia, illetve lelkészség 
van, a katolikus papok száma tíz, m in
den plébánia m ellett 12-30 tagú egyház- 
községi képviselő tevékenykedik, mind 
öregek . . .  A papok rendszeresen járnak  
családokhoz, pénzzel segítik azokat a 
gyerekeket, akik egyházi szertartáso
kon, pédlául tem etéseken, a kórusban 
én ek e ln ek . . .

Nagyon öreg és súlyos beteg a pap 
Nagykovácsiban, ezért kevesen vesz
nek részt a körm eneteken . . .  N éhány 
adat: Két helyen tarto ttak  körm enetet 
Biatorbágyon. Vagy 180 nő, 100 gyer
mek, és körülbelül 90 férfi ve tt részt, a 
létszám  nem csökken, legfeljebb a fia
talok jönnek el kevesebben. Pátyon  90- 
en jelen tek  meg a körm eneten, pedig a 
pap nem szervezte. Budaörsön 1972-ben 
100-an, 1971-ben 500-an haladtak a kör
m enetben, m ert akkor sokan jö ttek  kül
földről, Nyugatném etországból és ez a 
helyi rokonokat «felbuzdította». Pilis- 
szentivánon  400-an vettek  részt a kör
meneten, sokkal kevesebben, m int aze
lőtt . . .  a pap nem a g itá lt . . .

összefoglalva az adatokat: 1972-ben 
a v irágvasárnapi körm enetben körül
belül kilencezren vettek  részt a já rás
ban, ez a lakosság nyolc százaléka. 
(1971-ben még ezerrel többen m entek 
el.) A legtöbb községben tehát csökkent 
a körm enetezők száma, de N agyková
csiban, Tárnokon és Érden növekedett. 
A körm enetben a nők aránya ötven
százalékos és hetven százalék az ötven 
évesnél idősebbek aránya . . .

Sokszor prédikál tartós békéért a pap 
Solymáron. Az nem m egnyugtató, hogy 
a kántor volt jezsuita szerzetes, aki ál
lam ellenes izgatás m iatt nemrég ült, az 
egyházi adó beszedését végzi, s így 
évente egyszer-kétszer m inden család
nál megfordul. T-én a papok kapcsolat
ban állnak a kitelepítettekkel, azoktól 
kapnak pénzt . . .  a parókia udvarán 
m egengedik, hogy a gyerekek focizza
nak, sőt uzsonnát is adnak nekik . . . »

Ezek az idézetek kivétel nélkül mind 
a helyi községi tanácsházán működő

M iért ez az évek óta folyó aprólékos 
ellenőrzés, m ely figyelemmel kíséri a 
pap m inden lépését, az egyházközség 
hitéletét, .kim utatást készít a körm ene
tekről, a hitélet kopásáról, itt-ott a biz
tató  jelenségekről stb. Feltünteti, hogy 
m elyik faluban sikerült a papot m egfé
lem líteni és a hitélet elm élyítésétől 
visszatartani. A tüzetes ellenőrzés nem 
csak azért folyik, hogy a párt képet 
alkosson m agának a vallási élet alaku
lásáról, hanem, hogy felm érje az eddigi 
egyházellenes politika m ódszereinek 
eredm ényeit és új m ódszereket dolgoz
zanak ki az elnyom ás fokozására. Ezt 
az Élet és irodalom  cikke röviden így 
jelzi: «Folyik a harc.»

A harc azonban egyoldalú, m ert csak 
az állam gépezetet kezében tartó  párt 
támad. Az Egyháznak nincs m ódjában 
védekezni. A vatikáni politika a dialo- 
gizáló egyház híve. A dialógus érde
kében a Szentszék hallgat a kommunis
ta  korm ányzatok egyházromboló m un
kájáról. A korm ányzattal folytatott tá r
gyalások során kijelölt és kinevezett új 
püspökök szintén hallgatnak, illetve ha 
m egszólalnak állami parancsra úgy nyi
latkoznak, m intha a m agyar egyház 
szabad lenne. A budapesti egyházpoli
tika teljesen átveszi a m oszkvai egyház- 
politikát és a m agyar katolikus egyhá
zat ugyanarra a megalázó szerepre 
kényszeríti, m int am elyet M oszkva az 
orosz ortodox egyháznak szánt. M agyar 
katolikus körökben sokan és egyre 
többen kérdezik: lehet-e ezt a szerepet 
vállalni anélkül, hogy az Egyház el ne 
veszítse hitelét?

Cserháti József pécsi m egyéspüspök 
a Vigilia áprilisi szám ában írt cikkében 
jelzi, hogy egyesek szerint a m agyar 
egyház eddig m integy kétmillió h ívét 
veszítette el. A püspök ennek ellenére 
úgy ír a jövőről, m intha az egyház 
m egtalálta volna a helyét a szocializ
musban, beilleszkedett volna a p lu ra
lista társadalom ba, m elynek vezetője a 
kom m unista párt biztosítaná szabad k i
bontakozását. Ez a cikk teljesen fedi a 
moszkvai pátriárka, Pimen finnországi 
nyilatkozatát, aki azt m ondotta az ú j
ságírók kérdésére: az állam és egyház 
viszonya a Szovjetunióban normális.

FÁBIÁN KÁROLY
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Ausztriai magyarvonatkozásű kegyhelyek
A zarándoklások szent helyeknek 

egyenként vagy töm egekben való imád- 
ságos fölkeresése; alapja m aga az em
beri term észet, am ely ünneplő lélekkel 
szeret ellátogatni kim agasló emberi 
nagyságok m űködésének színterére, a- 
zok sírjához vagy nagy esem ények szín
helyeire. A kereszténység főleg Jézus 
példáját követve s az ószövetségi tem p
lom látogatások em lékére ú jíto tta  föl a 
búcsújárásokat és hogy ezek hitvalló s 
bűnbánati tartalm át növelje, a neve
sebb szenthélyek fölkeresését búcsúk
kal látta  el, innen a búcsújárás elneve
zés. (A búcsú a m ár m egbocsátott bűnök 
után visszamaradó, ideigtartó bünteté
sek elengedése a szentgyónáson kívül. 
Feltétele: a súlyos bűntől való m entes
ség s a kijelölt jó te ttek  elvégzése.)

Egyházunk újkori életében leginkább 
a M ária-kegyhelyek felé irányulnak a 
búcsújárások. Tudjuk, hogy ezek a he
lyek olyan templomok vagy kápolnák, 
ahol M áriának képe vagy szobra körül 
feltűnő im am eghallgatások történ tek  s 
ezért ide a vallásos hívek különös áhí
tatta l zarándokolnak.

Mária-kegyhelyek

a világ m inden katolikus vagy kato li
kus-m últú országában vannak. A ne- 
m esjellemű, nagy M ária-tisztelő Ester
házy Pál nádor egyik nagyszabású 
könyvében kora  egyházának 1200 bú- 
csújáróhelyét ism erteti. A történelm i 
M agyarország terü letén  20 olyan na
gyobb kegyhelyet ismerünk, am elyek 
évszázadokon át nevezetességük m iatt 
nem is csak a katolikus m agyarok száz
ezreit vonzották, de az ország határán  
túl élő m ásnyelvű híveket is. Az osz
trák-m agyar kapcsolatok vallási téren  
abban is m utatkoznak, hogy osztrák 
katolikusok számos m agyar zarándok- 
helyet ism ertek és ezek em lékeit tem p
lom aikban s egyebütt is tisztelték. Ök 
is, a m agyarok is a búcsújárás fáradal
mait, im ás-énekes áh íta tá t vállalva, a 
szív törvényét követték: lelkiségük- 
kultúrájuk  s napi életük vezérlő csilla
gává M áriát tették , akit m egkülönböz
te te tt tisztelet-szeretet övezett elődeik, 
népeik hívő fiai-leányai részéről. A  za
rándokok nem csak hálát adnak a kegy
helyeken, hanem  azért is könyörögnek, 
hogy M ária közbenjárása adjon a  csa
ládnak, falunak-városnak, az egész or
szágnak áldást, békét, egészséget, az 
Egyháznak pedig küldetése sikeres be
töltését.

És ha  m ost kegyhelyeket említünk, 
talán  békésebb idők imádságos emlékei 
újulnak meg lelkűnkben, am ikor elza

rándokolva egy kedves szentélybe, lel
kileg felfrissülve s M ária pártfogásába 
ve te tt nagyobb bizalommal térünk haza.

A bécskörnyéki Mariabrunn

Gizella m agyar királynéhoz kapcsoló
dik a főváros 14. kerületébe tartozó s 
a vidék kim utahatóan lergégibb zarán
dokhelye. A  templom főoltárán álló, 
140 cm magas M ária-szobor az egyházi 
év ünnepköreinek m egfelelően állandó
an díszes ruhát visel; a hársfából fara
gott szobor sokszázéves, viszontagságos 
sorsa ellenére sem korhad. Szt. István 
királyunk neje, szt. H enrik ném et-ró
mai császár nővére, Gizella, uralkodó 
férje halála u tán  Bécsben időzve, eny
hülést keresett lázas betegségére; a bé
csi erdő ú tja it járva, m egszom jazott és 
k ísérete az egyik forrásból vizet m erít
ve M ária-szobrot fedezett fel, am elynek 
tiszteletére a m eggyógyult királyné fa
kápolnát építtetett. A  szobor később a 
tem plom oslovagok közeli templomába, 
m ajd innen a W eidlingau-i plébánia- 
templomba került. A Frigyes császár és 
M átyás k irályunk közti háborúskodá
sok során az em lített templom leégett, 
de a szob©r sértetlen  m aradt, m ire a 
m agyar harcosok azt a Gizella-forrásba 
vetették. 20 évig nem tudtak róla, amíg 
M iksa, a későbbi császár győzelmet 
kérve, álm ában kapott intésre a bécs
környéki forrásban kutatva, a m ásod
szor ugyanott m egtalált szobor tiszte
letére  kápolnát em eltetett, am elyet 
1639-ben a mai barokk-tem plom  válto tt 
föl. Az ágostonrendiek gondozására bí
zott kegyhely értékeit a török csapatok 
elől biztonságba helyezték, de száz év 
után  (1784) II. József könyörtelen  rend
feloszlató parancsára a templomot v i
lági papok vették  át. A  feloszlatás nagy 
feltűnést keltett, m ert az esztelen re 
formok enyhítésére Bécsbe látogató s a 
m agyar püspöki kartól is k ísért VI. Pius 
pápa a császártól e kegytem plom  fő
oltára és M ária-szobra előtt ve tt búcsút, 
azt remélve, hogy az uralkodó m érsékli 
romboló terveit.

A  hangulatos kegytem plom  oldalká
polnáiban s folyosóin elhelyezett votiv- 
táblák a zarándokhely keresettségére 
m utatnak. Az értékes o ltárral felszerelt 
és stílusosan kiképzett gyóntatókápol- 
na  hat nagy olajfestm énye a kegyhely  
keletkezésének s fennm aradásának je 
leneteit örökítik meg.

A  templom m ellett álló, kú ttá  áta la
k íto tt eredeti forráson a kegyszobor k i
csinyített m ása látható, a kú t előfalán 
pedig a Gizella nevét is fölemlítő felírás 
a forrás eredetére utal.

A  kegyhely történetét nem csak levél
tárak  adatai és gazdag irodalmi feldol
gozások őrizték meg.

A bécsi Fogadalmi-templom (Votivkirche)

főoltára köré épült s folyosóval elvá
lasztott ún. kápolnakoszorú falfestmé
nyein Joseí M. Trenkwald, Ausztria- 
M agyarország m inden ún. koronatarto
m ányának legalább egy híres kegyhe
lyét örökítette meg. Az 1889-ben elké
szült, egyedülálló M ária-képciklus ab
lakszerű m ezőket tö lt ki, az ábrázolások 
m agvát pedig azok a legendás-történel
mi jelenetek  adják, am elyek az illető 
kegyhelyre jellem zőek. M ariabrunn is 
szerepel a falfestm ények között, nem 
ugyan a Gizella-motivum feldolgozásá
ban, hanem  M iksa ábrázolásával.

A  templom em lített kegyhely-ciklu- 
sában egyéb magyar vonatkozások  is 
szerepelnek. Csak utalnunk lehet a bel
városi Him melpfortgasse-kolostorra, a- 
m ely III. Béla leánya, Konstancia ala
pítása volt ( 1230); Ágnes királyné,
III. Endre özvegye 1320-ban m agyar 
prem ontrei apácákat telepített oda. A 
legenda egy, szolgálatát m egúnt s t it
kon a világba té rt apácát említ, aki tá 
vozása előtt a ház kulcsait a közeli 
M ária-szobor lábához helyezi, de távol
létében csodás módon az Isten  A nyja 
helyettesíti. A  vonatkozó falfestmény 
a bűnbánóan visszatérő nővért a m eny- 
nyei portás előtt ábrázolja. Az eredeti 
M ária-szobor a szt. István-dóm ban áll. 
A m agyaroknak oly kedves Mária-cell 
alapítása jelenetén  kívül örömmel fe
dezzük föl három országosan ismert 
M ária-kegyhelyünknek a képét.

(Folytatjuk)

BÉCS.
Ft. Dobay Sándor belgiumi főlelkész 

tarto tta  Neuw aldeggben a zártlelkigya- 
korlato tt márc. 21 - 23-ig. Egyszerű és 
közvetlen szavai szívből fakadtak és 
érezhető volt, hogy imádságból szület
tek  és az is k ísérte őket. A kár a pogány 
misszióról, akár az egyéni m egtérésről, 
akár az Űr Jézus iránti odaadásról szólt, 
m indig érezte a hallgató, hogy amit 
Dobay atya mond és követel, azt saját 
maga is intenzíven gyakorolta. A  részt
vevők annyira beleélték m agukat a 
lelkigyakorlat gondolatvilágába, hogy 
szinte egy nagy «lelkicsalád» benyom á
sát keltették . A  lelkigyakorlat eredm é
nyét, sikerét hűen kefejezi az a tény, 
hogy a legtöbb résztvevő szívesen ven
né, ha 1976-ban is Dobay atya tartaná 
a lelkigyakorlatot.
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Amikor M indszenty bíboros ezután 
m egjelent a gép ajtajában, a hatalm as 
tömeg szűnni nem akaró tapssal kö
szöntötte, a m agyarok pedig zászlóikat 
lengtették  feléje s úgy éljenezték. M a
gyarruhás lányok virágcsokrot nyú jto t
tak  át a főpásztornak, aki sok m agyar 
gyermek, lányok és fiúcserkészek sor
fala között ment be a repülőtér díszter
mébe.

A bíboros látható m eghatottsággal 
köszöntötte az ünneplő töm eget s köz Az ünnepély megnyitása előtti percek a Magyar Házban

Mindszenty bíboros Dél-Amerikában testvérien  bensőséges volt. A látogatók 
sorában ott volt Caldeio  volt állam el
nök is.

Az ünnepélyes m agyar fogadtatás a 
M agyar Házban zajlott le. (Ez a toron
tói m ellett a legszebb m agyar ház, amit 
eddig láttam.) Szép volt a m űsor és a 
fogadásnál m egható jelenetek  játszód
tak le.

A látogatás legkiem elkedőbb mozza
nata kétségkívül a nagymise volt a ka- 
tedrálisban. Ez április 12-én d. e. 10 óra
kor kezdődött. M indszenty prím ással 
m integy százan koncelebráltak, köztük- 
sok püspök és vezetőállású papok az 
egész országból. A hívek zsúfolásig 
m egtöltötték a templomot s többezren 
a térén  szorongtak. A  bevonuló m agyar 
bíborost a székesegyházban szűnni nem 
akaró taps fogadta. A sekrestyében fel
sorakozó papok pedig percekig tartó  
tapssal ünnepelték. Tüntető taps volt 
ez, amely annak az egyházfejedelem nek 
szólt, aki mindent, az é le tét is kockáz
ta tta  Krisztusért, az evangélium ért, egy 
kicsi, de általuk nagyrabecsült m agyar 
nemzet és az egész em beriség szabad
ságáért. A főpapi szentm iséről — gon
dolom — mindenki elm élyedve tért ha
za. Azt hiszem, nem felejtik  el annak 
ünnepi hangulatát sem a caracasi érsek, 
sem a jelenlévő venéz püspökök és pa
pok, amíg élnek. A nép nagy figyelem 
mel hallgatta M indszenty beszédét, m e
lyet Ruzsik Vilmos fordított spanyolra. 
A szentm isét és a beszédet műbolygó 
bekapcsolásával másfél órán át közve
títe tték  a televíziós állomások direkt 
adásban.

Természetes a sajtó is lelkesen fogad
ta  és ünnepelte a m agyar bíboros láto
gatását. Venezuéla vezető lapja, az

Amint jelentettük, M indszenty bíbo
ros április 8-án indult el délam erikai 
lelkipásztori ú tjára. Ú tját m egszakította 
Londonban, ahol Heenan  bíboros ven 
dége volt s ezt az alkalm at használta

A  bíboros megérkezik Caracasba

íe l a londoni rádió, hogy hosszabb be
szélgetést folytasson a bíborossal em
lékiratairó l s a m agyarországi egyházi 
helyzetről.

Április 9-én érkezett m eg Venezué- 
Iába. Caracásban a repülőtéren többez
res tömeg várt rá, élükön Mgr. Jósé A li 
Lebrún Moratinos caracasi érsekkel, két 
püspökkel és a korm ány több képvise
lőjével. A bíborost hozó repülőgép az 
ún. kékterem  elé gördült s am ikor k i
nyílt az ajtaja, az egyházi és világi ve
zetők felszálltak a gépre, hogy ott üd
vözöljék és köszöntsék magas vendé
güket.

tűk legm elegebben a m agyarokat. Az 
ú jságírók és fotóriporterek áttörték  a 
kordont, mire a hatalm as m agyar cso
port körülfogta a bíborost. Valaki el
kezdte énekelni a m agyar h im nuszt. .. 
A hatást nem lehet leírni. Láttam a he
lyi egyházi és világi vezetők arcán a 
csodálkozást: erre a nagy lelkes töm eg
re és erre a szeretet-m egnyilvánulásra 
nem szám ítottak. Itt a m agyar haza sze- 
retete és a m agyar haza iránti honvágy 
vált szinte m egfoghatóan érezhetővé. 
Ezt a bíboros-prímás m egérkezése, je 
lenléte válto tta  ki, akiben valóságban 
m egszemélyesült ez a hatalm as érzés. 
A venezuélaiak erre m egjegyezték: 
M indszenty nem csak a tiétek, hanem 
a m iénk is, az egész világé, m ert ő je 
lenti a bátorságot, az emberiességet, a 
szabadságot és h itet m indnyájunknak. 
Ez kidom borodott azáltal is, hogy a m a
gyarokkal együtt ott voltak a téren  a 
lengyelek, az ukránok (metropolitájuk- 
kal) és a litvánok is.

Az üdvözlő beszédek az állam elnök
nek fenntarto tt terem ben hangzottak el. 
A  bíboros rövid latin  válaszát spanyol
ra  fordították. U tána motorbiciklis ren
dőrök vezették  az autókaravánt a bí
boros lakására a szemináriumba, az út- 
szélen álló ezrek ünneplése közepette. 
S azóta is rendőrök gondoskodnak a 
biztonságáról és teszik szabaddá a bí
boros kocsija szám ára az u tat a forgal
mas fővárosban. M ásnap itt te ttek  láto
gatást M indszenty bíborosnál a 81 éves 
caracasi bíboros-érsek, Jose Humberto 
Quintero  és az új pápai nuncius, Mgr. 
Juan Mariani, aki pár nappal előbb fog
lalta  el ezt a fontos diplomáciai helyet. 
A látogatás felejthetetlenül kedves és

\
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Universal első oldalon közli M indszenty 
egészoldalas képét ezzel a  felírással: 
«Venezuéla köszönti M indszenty bíbo
rost, az Istenbe ve te tt hit, az ateista, 
elnyom ást hozó kom m unizm us elleni 
küzdelem  jelképét. Isten hozta M ind
szen ty  kardinálist! — A  keresztény  
Venezuéla m egtisztelve érzi magát, 
hogy M i n d s z e n t y  bíboros íöldjére  
lépett.»

A  la p  e z u tá n  te r je d e lm e s e n  is m e r te t
te  a  m a g y a r  p r ím á s  é le té t, k ü z d e lm é t 
és  fo g sá g á t. E m lé k e z te te tt  1956-ra, a  
m a g y a r  s z a b a d sá g h a rc  fe le j th e te t le n  
n a p ja ira  és a  sz o v je t e ln y o m á s  b o rz a l
m a ira . M in d en  m ás lap , (a g y é r  k o m m u 
n is ta  s a j tó t  k iv é v e ) , m in t az  El Nazio- 
nal, a La Religion, az El M undo, a  rá d ió  
és te le v íz ió  m in d e n  n a p  n y o m o n  k ö v e ti  
a  b íb o ro s  lá to g a tá s á n a k  e se m é n y e it. 
Sok  fé n y k é p  je le n ik  m eg  a fo g a d á so k 
ró l és az is te n tis z te le te k rő l és á lla n d ó a n  
id éz ik  e m lé k ira ta it.

V e n e z u é láb ó l á p rilis  21-én  re p ü lü n k  
B ogo tába , K o lu m b ia  fő v á ro sá b a . C sak  
a h ó n a p  v é g é n  té rü n k  v issz a  a b é c s i 
P ázm án eu m b a .

HARANGOZÓ FERENC

Szülők tízparancsolata
1. Szoktasd hozzá gyerekeidé* azzal, 

hogy magad is őszinte vagy hozzá
juk, hogy mindig az igazat m ondják  
és mindenben becsületesek és m eg
bízhatók legyenek!

2. N e k íván j tőlük olyasmit, ami.- J k o 
ruknál és erejüknél fogva  n ő it k é 
pesek!

3. Gondoskodj róla, hogy gyerekeid  ne 
legyenek  tanúi csúnya családi je le 
ne teknek  és kétértelm ű beszélgeté
seknek  felnő ttek  között. Tévedsz, ha 
azt gondolod, hogy «hiszen kicsik  
még, úgysem  értik meg!»

4. N eveld  arra őket, hogy kérés nélkül 
is segítsenek és k iérdem eljék bizal
madat!

5. Legyen gondod rá, hogy ne unatkoz
zanak és ne tudják, hogy m ivel csap
ják agyon idejüket!

6. Tanítsd meg arra őket, hogy tiszte
lettudók legyenek  veletek , de m á
sokkal szem ben is és hogy m egis

m erjék  és m egbecsüljék az életet és 
annak értékeit!

7. A  testi fen y íték  ne legyen azonnal 
a végső argumentum! Gondolj arra, 
hogy gyerekeid  értelmes lén yek  és 
hogy jószóval és érveléssel is lehet 
rájuk hatni!

8. Ha büntetsz, büntess úgy, hogy  
m ondd m eg n ek ik  a büntetés okát. 
Tanítsd m eg őket arra, hogy maguk  
legyenek  bírák önmaguk felett!

9. N e vedd el önbizalmukat, ha nem  
sikerül n ek ik  valami. N e szidd és ne 
nevesd  k i őket, ha bátortalanok és 
fé lénkek!

10. Viszont önbizalmat és bátorságot 
oltasz beléjük, ha látják, hogy ér
deklődői gondjaik, nehézségeik, ter
ve ik  és titka ik  iránt és kész vagy  
kivenn i a részed belőlük. Á llj m el
lettük, hogy problémáikat m egismer
jé k  és meg is oldják!

MEGYESI AN D RÁS
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Tutajúttól
1910 óta, m ikor a legéletrevalóbb 

m agyar ifjúsági mozgalom, a cserkészet 
bontogatni kezdte szárnyait, ké t v ilág
háború és annak pusztító következm é
nyei tizeldelték meg nem zetünket és 
annak nemesebb m egnyilatkozásait. Is
tenítélet zúgott végig a vén Európán és 
Isten csodája, hogy a világgá kergetett 
m agyarság nehéz körülm ényeinek te r
m őtalajából is k inőtt a 20-ik századi 
társadalm i életünk e valam ennyiünk 
előtt kedves virága: a cserkészet.

A  65-ik cserkész jubileum ot a legdi
namikusabb szabadföldi m agyar város, 
a kanadai Toronto határában  rendezik 
1975 augusztusában. Ez alkalomból nem 
árt egy kis visszapillantást tennünk, 
m ielőtt a nagyszabásúnak ígérkező ju 
bileumi tábor néhány kim agasló esem é
nyéből ízelítőt nyújtanánk. Tesszük ezt 
m ár azért is, m ert az Óhazában a cser
készet m indenkinek szívügye volt — 
különösen a szegénysorsú városi ifjú
ságé, am ely a cserkészet révén  nem 
csupán élvezhette nyári táborozásokon 
a szabad term észetet, hanem  középosz
tálybeli és vagyonosabb családok gyer
m ekeivel egyenrangúan a táborokban 
testvérként érvényesíthette  tehetségét.

M agyarországon a nyugateurópai or
szágokkal úgyszólván egyidejűleg ala
kultak  meg az első csapatok. Izsóf 
Alajos hittanár, a «Zászlónk» szerkesz
tője volt az egyik leghatékonyabb kez
deményező, aki a huszártisztből gyula- 
fehérvári püspökké em elkedett M ajláth 
Gusztáv Károly anyagi tám ogatását is 
kiérdem elte. A p iaristák  híres gimná
ziumában Sik Sándor, a Regnum M aria- 
num diák-központban Shvoy Lajos, a 
reform átusoknál Révész Á rpád gimná
ziumi igazgató, az evangélikusoknál 
(ahol a kom pjuter-kiagyaló Neum ann 
János, a nem zetközileg elism ert Teller 
Ede stb. atom tudósok egész sora nevel
kedett) Raffay Sándor püspök volt a 
cserkészet fő m entora.

A  Felvidék legrom antikusabb folyó
ján, a Vág örvényes vizén tu ta jon  a 
Dunáig leereszkedve, az első m agyar 
cserkészek egy csapásra m agukra von
ták  az akkor m ég történelm i nagyságá
ban tündöklő M agyarország közfigyel
mét. M inden iskolás cserkész szeretett 
volna lenni. Szünidőben a m agyar tá ja 
kat felkeresni, azok népével m egismer
kedni, pa jták  szénapadlásán aludva 
szebb jövőről álmodni, vasárnaponként 
eldugottan szerénykedő kis falvak la 
kóival fohászkodni a M indenhatóhoz; 
eggyé forrni a falvak, tanyák, bányák 
és kohók drága m agyar népével. Ez volt 
az álmuk.

A világháború kitörése kom oly pró-

- Torontóig
bára tette  a m agyar cserkészeket. Se
beket kötöztek, «szanitéckedtek», kü l
dönc szerepre vállalkoztak. A kórháza
kat látogató cserkészek a súlyosabban 
sebesült honvédek családjai részére le 
velet írtak, a lábadozó katonákat szó
rakoztatták, derűt varázsoltak a háború 
áldozatai közé.

Az ország feldarabolásával a meg
szállott területekről kiüldözött m agyar 
családok ifjúsága szívvel-lélekkel csat
lakozott a cserkészmozgalomhoz, m ely 
a  ké t világháború között v irágkorát 
élte. A  társadalom  vezetőrétege, az elő
adó m űvészek legjobbjai álltak egymás 
után  a mozgalom mellé; úgy annyira, 
hogy a 25-ik évfordulót Budapest pa ti
nás Nemzeti Színházában, a m agyar szó 
tem plom ában tarto tták  a legkiválóbb 
«sztár»-ok önkéntes közrem űködésével. 
A  nyugati országokban nem volt nép
szerűbb m agyar «kultúrexport», m int a 
m agyar cserkészet. Nem csak a Gilwell 
nemzetközi vezetőképző táboron tűn tek  
ki a m agyarok, hanem  az angliai nagy 
Jam boree első helyein szerepeltek, v e r
senyző csónakosaink pedig Bátori Jó 
zsef A tya vezetése alatt m aguk m ögött 
hagyták a tengeri nagyhatalm ak ver
senycsapatait.

H árshegy cserkészparkja méltó aka
dém iája volt a m agyar «teenager»-ek 
term észetszeretetre, életre  nevelésének. 
Az 1933-as, valóban világraszóló Gö- 
döllő-i Jam boree m egrendezője, a föld
rajztudós, korm ányelnök és nemzeti 
m ártír Teleki Pál rendszeresen m egje
lent ott, hogy szem élyesen irányítsa 
cserkészmozgalmunk fejlesztését. Ilyen 
élm ények után  csoda-e, hogy a m ásodik 
világháború után, a m enekült táborok
ban egym ásra talá lt «Sasok» 30 évvel 
ezelőtt a legnehezebb körülm ények kö 
zött újból m egkezdték a szervezést. 
Ma m ár négy világrész m enekült m a
gyar cserkészetéről beszélhetünk. Mi 
több, Buffalo körzetében a 100 holdas 
Sík Sándor cserkészpark szolgálja a 
mozgalmat, m elyet m éltán em legetnek 
«Űj Hárshegy* becenévvel!

A  cserkészet illetékes vezetői úgy 
döntöttek, hogy a 65-ik, s egyben 30-ik 
jubileum i tábort Torontóban rendezik, 
s ezáltal az ottani m agyar élettel m eg
ism erkedhessenek a távolabbról (Euró
pa, Délamerika, Ausztrália) érkező m a
gyar cserkésztestvéreink. A 10 napra 
tervezett nagytábor m indenegyes nap
jára  nem zetünk ezeréves történelm ének 
egy-egy kimagasló vezéralak ját teszi 
meg a rendezőség m intaképül. Első per
sze az országalapító Szent István  király, 
aki «Admonitiones» címen olyan ural- 
kodási irányelveket hagyott Imre fiára,

amit bárm ely m odern ország a 20-ik 
században is alkotm ányként fogadhat
na el. A torontoi Jam boree m ásodik 
napja a lovagkor legendás alakja, Szent 
László k irályunk felé fordul. A harm a
dik napon pedig a Thüringiában 24 éves 
korában elhunyt árpádházi Szent Erzsé
bet, a v ilágtörténelem Jegelső  szegény
kórházának koldussorba taszított ma
gasztos alak ja szerepel.

A  4-ik, 5-ik és 6-ik nap világviszony
latban is m úlhatatlan szolgálatot te tt 
hadvezéreink, diplom atáink teljesítm é
nyeire h ív ja  fel a figyelmet. Ha sok 
helyütt meg is feledkeztek eredetéről, 
a déli harangszó m indenütt a törökverő 
Hunyadi János N ándorfehérvár-i diada
lá t hirdeti. Bocskai István  a vallássza
badság harcosa, m ajd az életveszélyes 
feladatok m egoldásában m éltó utóda, 
Bethlen Gábor fejedelem  a ritka ifjúsá
gi eszménykép, — m ár azért is, m ert 
Hollandia és A nglia legjobb főiskoláin 
tan ítta tta  a tehetséges m agyar diákokat.

A Jam boree utolsó négy napján  a 
m agyar h itélet történelm i nagyságainak 
életpéldáját fogják m aguk elé tűzni a 
cserkészfiúk és cserkészlányok. A  gyö
nyörű m agyarsággal prédikáló Páz
m ány Péter a róla elnevezett tudomány- 
egyetem ünk alapítója képviseli a múl
tat. Három hitterjesztő társa  azonban 
a m egpróbáltatásokkal súlyos m agyar 
je len  apostola: a hallgatásra kárhozta
to tt Ravasz László reform átus püspök, 
a kom m unisták által m eghurcolt Ordass 
Lajos evangélikus főpásztor és a 10-ik 
napon m aga a m ártír M indszenty József 
bíboros hercegprím ás, aki a cserkészet
nek szóval és tette l tám ogatója.

M ialatt nemzeti színeink és a külön
böző országok lobogói alatt a reggeli 
sorakozótól az esti tábortűz u táni imáig 
sürgés-forgás, építés, tanulás lesz a na
pi m unkarend, — innen is onnan is fel
hangzik m ajd egy-egy hazai táj népé
nek danája. Csík, Háromszék, U dvar
hely: a tőlünk legmesszebb, kettős já 
rom alatt nyögő testvéreinkért, Erdély- 
országért szól az ének. A  lányok tábo
rából Nógrád, H eves és Gömör: a pa- 
lócság kél m ajd Ontario tisztásain élet
re. A  kiscserkészeket Kiskunságba és 
Hajduföldre varázsolja  vissza a tábor. 
Bihart és Bácsot a festői népviseletű 
Kalocsa kultúrközponttal az apróbb le
ánycserkészek fogják képviselni.

M ár régóta nem m agyar parto t mos 
a sziklaorm okra épült várak  között ka
nyargó Vág — de Toronto «sem egé
szen  m agyar m é g . . . »  Sok verejték, 
sok munka, még több áldozat volt a 
m agyar cserkészet «ára» a világháború 
előtti tu ta jú ttó l a 65 - 35 évfordulót ün
neplő kanadai világtáborig; de ma is 
csillog szívet-lelket derítő gyönyörű
séggel a m agyar cserkész-liliom!
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Életem legsikeresebb vizsgája
Nem akárm ilyen vizsga volt. A leg

kiválóbb diák, vagy  még egy tö rténe
lem tanár is elbukott volna azon.

1942-ben Kolozsváron voltunk együtt 
m enekülésem  előtt u to ljára  édesanyám 
mal. H ivatásom  kö tö tt oda s anyám  el
jö tt Csíkból, hogy meglátogasson. A k
kor M agyarországhoz tartozott Kolozs
vár, a Székelyfölddel együtt. Az 1940-es 
bécsi döntés hozta a változást; öröm
mel és nagy lendülettel folyt ebben az 
országrészben is akkor az építő munka.

De édesanyám  anyai szívével előre 
m egérezte, hogy a háború, m elybe mi 
is belesodródtunk, reánk zúdítja m ajd 
a pokol m inden gyötrelm ét, s mi ketten  
hosszú időre, esetleg örökre elszaka
dunk egymástól. Egészen nyíltan  be
szélt: «Azért jöttem  hozzád, édes fiam, 
hogy még egyszer lássalak s elbúcsúz
zunk egymástól, m ert lehet, hogy nem 
éljük túl a felénk közeledő veszedel
met; hiszen máris folyik katonáink v é 
re az orosz fronton.»

Csak pár kellem es napot tö ltöttünk 
együtt. Édesanyám at h ív ták  vissza a 
családi gondok Csíkba. A vasútállom á
son búcsúztunk el könnyek közt egy
mástól. A  gyorsvonat ablakából is köny- 
nyes szemmel lobogtatta felém fehér 
keszkenőjét, amíg el nem nyelte a fehér 
jelenséget a vonattal együtt a szemem 
előtt becsukódó nyárvégi láthatár.

Két év m úlva csakugyan elérte  ha
zánkat a rettenetes katasztrófa: a szov
je t haderő Románián keresztül beözön
lött Erdélybe. M agyarország mozgósí
tott. Én is m egkaptam  a behívót, s m int 
egyházi szem élynek kórházi beosztást 
adtak. Aztán szeptem ber végén pa
rancsra a kórházat vonatra  rak tuk  s 
m enekítettük nyugat felé. Tordán volt 
ugyanis m ár az ellenség és alacsony 
berepüléssel lőni kezdte Kolozsvárt.

Előbb az ország belsejében kaptunk 
m enedéket, de onnan végül is a Ném et 
Birodalomba vezényelt bennünket a pa
rancsnokság, «hogy a tűzvonalból k i
m entsük kórházunk sebesültjeit és fel
szerelését*.

1945 tavaszán a Harz-hegységben, 
Clausthall-Zellerfeld közelében ért ben
nünket a háború vége. O nnan Rómába 
vágytam , hogy m eglássam  az ö rö k v á 
rost. Kalandos utazás után, szeptem ber
ben elértem  Rómát. O ttm aradtam  fö- 
lötteseim  óhajára, hogy folytassam  a 
szülőföldön m egkezdett egyházi h iva
tást. A kkor még nem sejtettem , hogy 
m ajd csak 25 év m úlva láthatom  ú jra 
szülőföldemet és édesanyám at, azokkal 
a szeretteim mel együtt, akik tú lélték  a 
háborút, s az arra következő tengersok 
szen v ed ést. . .

A hatvanas évek m ásodik felében 
V eronka húgomtól szomorú levelet kap
tam  otthonról: édesanyánk nagyon le
gyengült, ágyban fekvő súlyos beteg. 
Szinte naphosszat sírdogálva em leget és 
azt ism ételgeti, hogy meg kell halnia 
anélkül, hogy még egyszer az életben 
láthatna engem. A húgom azt kérte, ha 
egy mód van rá, m enjek haza, m ielőtt 
édesanyánk meghal. Ök közben azzal 
fogják vigasztalni édesanyánkat, hogy 
én m ár útban vagyok hazafelé . . .

Csak m enekült útlevelem  volt, a 
«Titre de Voyage pour Etrangers». El
mentem vele a római román konzulá
tusra, hogy vízumot szerezzek rá. M a
gam se hittem, hogy m egadják, de nagy 
m eglepetésem re a konzul részvétet m u
tato tt irántam  s azonnal m egadta a be
utazási engedélyt, méghozzá díjm ente
sen. M ásnap m ár Bukarestben voltam  
a román TAROM-mal. A  repülőtérről 
siettem  a vasútállom ásra és a legköze
lebbi gyors röpített Csíkba súlyos be
teg  anyám  felé.

Sok-sok izgalommal járó  hosszú utam  
célját végre elértem, haza érkeztem  a 
szülői házhoz. Előre nem se jte tt ünnepi 
fogadtatásban volt részem: V irágdísz
ben pom pázqtt a kaputól a ház belse
jéig  minden. Testvéreim  és a közeli ro
konság, édesanyám  betegágya köré ko
szorúba töm örülve, m egható lelkesedés
sel fogadtak. Édesanyám  azonban csak 
hideg, gyanakvó tek in tettel nézett fe
lém, s nem engedett közel magához, ne
hogy megcsókoljam. A  nem várt kelle
m etlen csalódást h irtelen  m ély csend 
követte. M indnyájunknak arcán meg
fagyott a mosoly . . .

Amint később kiderült, édesanyám  
nem hitte  el, hogy valóban én vagyok 
Alajos fia, akit Itáliából hazaengedtek. 
O lyan gyanúja támadt, hogy testvéreim  
összebeszéltek s valakit felbíztattak, 
hogy színészi ügyességgel játsza meg 
hazaérkezésem et anyánk vigasztalásá
ra. Ez a gyanú tette  olyan m erevvé, v e 
lem szemben . . .

Rövid idő m úlva aztán m egtörte ő 
maga a kínos csendet; m indnyájunk 
m eglepetésére így szólott remegő han
gon: «Ha csakugyan te vagy az én pap
fiam, felelj nekem  a következő kérdé
seimre: Kicsi korodban, m ikor testvé
reiddel együtt hancúroztatok nagy lár
mával, hogyan szidott le benneteket 
nagymam átok? Mi volt olyankor a sza- 
vajárása?»

Rövid gondolkozás u tán  így feleltem: 
Nagym am a olyankor összeverte a két 
ku jak ját (öklét) s im igyen rivalgott 
reánk: «K utyagyilkosteringette haszon
talan  kölykeit; ebben a helyben elő

veszem  a fűzfavesszőt!* S csak megfe
nyegetett, de soha se vert meg minket.

«No jól van — m ondta kis enyhülés
sel, m ajd így folytatta: «Most felelj a 
m ásodik kérdésem re is: M ilyen volt a 
színe s mi volt a neve annak a nyerges 
lovunknak, am elyen édesapád — Isten 
nyugasztalja — hivatalba já r t a község
házára?*

Szép sötét pej ló volt és ’Csinos'-nak 
hívtuk — feleltem. Erre m ég jobban 
m egenyhült és szomorú arcáról egy rö
vidke mosoly is elröppent. A ztán m e
gint kom olyra változott és ezeket m on
dotta: Ha meg tudsz felelni a harm adik 
kérdésem re is, akkor elhiszem, hogy te 
vagy az én Alajos fiam, akit 25 eszten
dővel ezelőtt láttam  utoljára, Kolozs
váron, sugár, fiatal-em berként, akire te 
egyáltalán nem hasonlítasz. Visszaem- 
lékszel-e kétéves korodra, s meg tu 
dod-e nekem  mondani, ki volt lzidór?»

Szerencsére jól emlékszem m a is 
Izidorra s így válaszoltam  édesanyám 
nak, a körülálló rokonság nagy k íván
csisága közben: Bánffyhunyad közelé
ben, K alotaszentkirályon, a szomszé
dunkban lakott Izidor, egy félkegyelmű, 
csúnya kinézésű, sovány legény, aki 
nyálát folyton szotyogtatta. Azért fél
tem annyira tőle, m ert ha szerét e jt
hette, ölébe kapott, összevissza csókolt 
s közben jól benyálazott. Ez 1916-ban 
volt, amikor mi Csíkból oda m enekül
tünk a románok hirtelen betörése miatt, 
akik sem legességet em legettek s köz
ben hátbatám adták M agyarországot. A 
m egijedt néppel együtt, mi is elm ene
kültünk s egy évig laktunk Kalotaszent
királyon. Ott ism ertem  meg Izidort! Két 
éves voltam  akkor.

A  harm adik válasz u tán  eloszlott é- 
desanyám  m inden gyanúja, öröm köny- 
nyekett hullatott, magához intett, meg
ölelt, m egcsókolt s így szólt: «Édes fi
am, most m ár nem bánom, ha m eghalok 
is, hogy amíg idehaza vagy, eltem et
hess engem.* M ire én nagy ragaszko
dással és tele rem énnyel m egjegyez
tem: Nem gyászolni, hanem  örülni és 
ünnepelni jö ttem  . . .

A viszontlátás változást hozott édes
anyám  egészségi állapotában: m egjött 
az étvágya, napról-napra erősödött, pár 
nap m úlva felkelt az ágyból s járni kez
dett. M ikor m ár jól b írta a járást, arra  
kért, m enjünk el együtt hálát adni Csík- 
somlyóra, (26 km távolságra van tő 
lünk). Boldogan teljesítettem  kérését s 
elvittem  a kegyhelyre az öcsém kocsi
ján. M élységes hálát m ondtunk a Szűz
anyának s Szentfiának a viszontlátás 
nagy ajándékáért. A zután még hat évig 
élt, nyugodt, boldog öregségben mind
nyájunk kim ondhatatlan örömére.

DR. KURKÓ ALAJOS
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Ez California
«Heuréka!» («Megtaláltam!») — kiál

to tt fel Archim edes, a Kr. e. 3. század 
nagy görög tudósa Siracusában, amikor 
a folyadékba m ártott test súlyvesztesé
gének törvényét felfedezte.

Huszonegy évszázaddal később ez a 
k iáltás lett nemzeti jelszavává Califor
m ának, m ert 1848 elején  a Sacramento 
folyó egyik ágában vízimalom építése 
közben váratlanul nagym ennyiségű a- 
ranyat találtak.

A dús aranytartalm ú hom ok híre 
gyorsan elterjedt az USA állam aiban 
és m egindult az aranyláz. Kalandorok 
ezreit vonzotta oda a gyors m eggazda
godás vágya és Sacramento, a szegé
nyes kis farm ertelep gyors fejlődésnek 
indult. O tt szerezte m illióinak nagyré
szét Schliemann Henrik, a nagynevű 
ném et régész is, aki később tró jai ása
tásaival lett az aegaei ku ltúra világhí
rű  felfedezője.

California eredetileg egy m esebeli 
ország neve, egy eszményi földi paradi
csomé. M a azonban m ár csak a nevében 
őrzi a rom antikus múltat. Területe négy 
és félszer nagyobb, mint a mai Csonka- 
m agyarországé, pedig csak egyike az 
USA ötven állam ának, nem is a leg
nagyobb, m ert területileg Alaszka és 
Texas jóval felülmúlják. Ennek az é- 
szak-déli irányban hosszan elnyúló 
partvidéknek a zord téltől az örök nyá
rig sokféle a klím ája, de változatos a 
földrajzi adottsága is.

Itt van  ugyanis sajátságos véletlen 
folytán egymás közelében az USA leg
m agasabb és legm élyebb pontja: a 4833 
m éter magas M ount W hitney a  Seguoia 
Nemzeti Parkban, nem messze tőle pe
dig a 94 m éter m élyen a tengerszint 
alatt terül el a H alálvölgy egyik la
pálya.

1850 óta California az USA egyik tag 
állama, egyben húszmilliót m eghaladó 
lakosságával, m elyből másfél millió a 
néger, az ötven állam között a legné
pesebb. Részben a nagym értékű term é
szetes szaporodás, részben meg a  világ 
m inden részéből ide sereglő bevándor
lók gyors ütem ben növelik a lakosság 
létszám át. Idei adatok szerint a külföl
dön születettek közül hatvanezer szü
le te tt M agyarországon . . .  Az utolsó öt
ven év alatt m ajdnem  hatszorosára nö
vekedett California lakossága.

Sacramento, a szép kis főváros, há
romszázezres lakosságával csak azért 
jelentékeny, m ert ott lakik az állam 
korm ányzója. Sokkal nagyobb jelen tő 
sége van, világviszonylatban is, Los 
Angelesnek, am ely hétm illiós lakossá
gával New York és Chicago után  az 
USA legnépesebb városa, egyben a

nyugati rész legfontosabb ipari és k e 
reskedelm i gócpontja. A barakktelep
ből gyors ütem ben világvárossá növe
kedett m etropolisban nem ju thattak  
szóhoz a várostervezési és városszépé
szeti szempontok. M ivel nincs múltja, 
nincsenek történelm i hangulatú terei, 
u tcái és épületei sem. Ezerhatszáz tem p
loma, kétszáznál több parkja, középü
letei és tudom ányos intézm ényei elle
nére is száraz, üzleties jellegű, sivárul 
józan nemzetközi nagyváros, semmi 
egyéb. Röviden: nem  szép város. Egy
ben azonban mégis vezet: a bűnözési 
statisztikában.

Hollywood, a Los Angelessel egybe
épült filmváros sem nyú jt látnivalót az 
ormótlan, hangárszerű filmstúdiókon 
kívül. A  valóban érdekes látnivalók tá 
volabb vannak, köztük elsősorban Dis- 
neyland, a fantasztikus mesebirodalom, 
valam int a régi A m erika rom antikus 
v ilágát felidéző Knott's Berry Farm. 
Páratlanul szép a Caprira em lékeztető 
Santa Catalina sziget is, bölényeivel és 
a partjain  sütkérező szelíd fókáival. A 
m agasabb m űvészeti igényű turistának  
a v ilághírű H ungtington G allery és 
Huntington Library nyújt feledhetetlen 
élm ényt, de sok kiváló m űvet őriznek 
a különböző múzeumok is. Távolabb, a 
tengerpart egyik dom bján em elkedik a 
híres üvegkápolna, lenn, az óriási víz
parti akvárium ban pedig M arineland 
ezernyi élő csodája nyűgözi le a láto
gatót. A  környéken mindenfelé zöldéi
nek szép narancs- és citrom -ültetvé
nyek, sőt délen, a forró éghajlatú  v i
dékeken dúsan term ő datolyapálm a-er- 
dők varázsolnak afrikai légkört Cali- 
fom iába.

A földrengés gyakori. Legutóbb 1971 
februárjában végzett nagy pusztítást 
Délcalifom iában, ha tvanöt halálos ál
dozattal. Kisebb rengések szinte min
dennaposak. M ásik súlyos term észeti 
adottság az esőtlenség. Előfordul Dél- 
Californiában, hogy egy év is eltelik 
egy csepp eső nélkül. Az eső h iányát 
m esterséges öntözés pótolja.

Eddig Délcaliforniáról szóltunk, de 
meg kell em lékeznünk az északi rész
ről is, m ely term észeti szépségekben 
jóval gazdagabb a délinél. O tt terü l el, 
egy-egy m agyar várm egyényi területen  
a v ilághírű Yosem ite-völgy és közelé
ben a Sequoia Nemzeti Park. A jenkik 
tudvalevőleg m indenben egyedülállót 
igyekeznek produkálni. Itt a term észet 
is segítségükre jött: a Sequoia Parkban 
egy mammutfenyő törzsén büszke feli
rat hirdeti, hogy az a világ legöregebb 
élőfája: 4600 éves, tehát egyidős a leg
régibb egyiptom i p iram isokkal. . .  Sőt

ugyanott van a világ legm agasabb fája 
is: egy 123 m éter m agasra felnyúló 
óriásfenyő. Kedvelt kirándulóhely a 
M ojave-sivatag fantasztikus kísértet- 
földje is, a h írhedt em lékű Halál-völgy- 
gyel. A pusztaságokon él egy farkas
féle ragadozó, a coyote, az erdőségek
ben pedig nagy barna m edvék tanyáz
nak. Az elhagyottabb terü leteken  gya
kori a csörgőkígyó.

Észak-California legszebb városa az 
élénk és kulturált San Francisco. 1906- 
ban földrengés és tűzvész pusztította el, 
de azután gyorsan újjáépült. Európai 
jellegű, forgalmas utcáin elegáns üzle
tek  sorakoznak, a környék pedig e lra
gadó. A San Francisco-öböl és a M onte- 
rey-félsziget szépségei m inden évszak
ban ezrével vonzzák a turistákat, per
sze m ajdnem  kizárólag am erikaiakat, 
m ert az európai tu risták  zsebe nem b ír
ja  el az ottani magas árakat.

San Franciscóban a kis ferencrendi 
misszióstempom első láncszem e annak 
a huszonegy spanyol missziós telepből 
álló sorozatnak, amely az óceánparton 
végig, le egészen San Diegoig ma is 
büszke hirdetője a koloniális idők ro
m antikus hősi korszakának.

M agyar híressége is van  Californiá- 
nak. A  m últ század m ásodik felében 
Sonomában telepedett le honfitársunk, 
H araszthy Ágoston. M ivel ott a ta la jt 
szőlőm űvelésre kiválóan alkalm asnak 
találta, Tokajból sokezer szőlővesszőt 
hozatott Sonomába és nagykiterjedésű 
szőlőtelepet létesített a szűz talajon. 
Utódai tovább fejlesztették a szőlésze
te t és rem ek boruk ma is «Tokay» né
ven kerül piacra.

Rövid californiai beszám olónk nem 
lenne teljes, ha  nem em lékeznénk meg 
a délcalifom iai Pasadena városban é- 
venkén t m egrendezett világhírű  ú jévi 
rózsaparádéról.

A m esés szépségű virágos m enet Pa
sadena főútvonalán, kilenc kilom éteres 
távon vonul végig, reggeltől délig. A 
felvonulást látni kívánó lakosság, m int
egy másfél milliós tömeg (!), m ár előző 
este elfoglalja helyét a ké t járdaszegé
lyen s ott tölti az éjszakát, hogy ne csak 
televízión, hanem  a valóságban is lássa 
a páratlanul pompás felvonulást. (Azon 
a délelőttön m integy nyolcvanötm illió 
am erikai ü lt a televízió előtt.)

ö tv en h é t m otorvontatású díszkocsi, 
kétszáz ló és lovas vonult fel, huszon
két fúvós-zenekar harsogott a m enet
ben, m elyben fantasztikus szépségében 
pom pázott az ezernyi rózsa, gladiolus, 
szekfű, orchidea, kamélia, gardénia és 
egyéb virág. Az első d íjat G eorgia á l
lam nyerte  «Colonial Dream» nevű dísz-
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Gyöngyszemek
Harsányi Lajos:

A R A N Y V I R A G

Sűrű arannyal fes te ttek  a festők. 
Fejedre tűztek  égő csillagot,
Pedig belül a szivedben lakott 
A  csillagos ég maga, mindenestől.

Tested aranyból vert virágnak mondja  
A  trubadúr ajkán a lovagének,
Pedig voltál Isten  nagy ligetének  
Egyetlen élő földi liliomja.

Oszlopsor nem  övezte  ősi házad. 
K icsiny v iskó  volt. Csupa szent alázat, 
M ely falairól a díszt m ind lehányja.

Rózsa he lye tt kertedben édes borsó. 
M erengve nézted. Kis kezedben korsó  ... 
Istennek voltál egyetlen  leánya.

M ájust, Szűz M ária kedves hónapját 
köszöntjük itt a m agyar költészet egyik 
bájos M ária-versével, H arsányi Lajos 
szonettjével. A költő, aki 1883-ban szü
le te tt és éppen húsz évvel ezelőtt, 1955- 
ben halt meg, rábapatonai plébános, 
m ajd győri kanonok volt, a századelőn 
kezdődő katolikus reneszánsznak Sik 
Sándor és Mécs László m ellett a har
m adik kim agasló költője. Indulásakor 
Ady szimbolizmusa és nyelvi m odora 
nyom ta bélyegét költészetére am ely fo
kozatosan fejlődött aztán egyéni, saját 
jelképrendszerű, m eleghangú 'katolikus 
lírává'. H arsányi Lajos szemléltető, é r
zékletes kolorista-költő, ki palettá ján  
kedvvel keveri a pom pás-bíbort és ne
héz-aranyt, vagy  bűnbánat-lilát, a litu r
gia színeit. Erendendően nemes, tiszta 
lélek, bukolikus hangulatok, az áldott 
falusi béke poétája. Az élet szépségét 
hirdette, m ely m éltó Terem tőjéhez. A

kocsijával, m elyet ké t fehér ló húzott, 
oszlopokon nyugvó pergola alatt. (Per
sze mindez jól re jte tt kerekekre volt 
szerelve és az egészet autó vontatta.)

Az idei rózsaparádé volt a nyolcvan
hatodik. Szépségben és ötletességben 
m inden eddigit felülmúlt. A felvonulók 
káprázatosán pazar luxust fejtettek  ki. 
Szerepelt ott indián főnök lóháton, a 
philadelphiai «Liberty-bell» virágözön- 
ben, «Az erdő lovagja* rom antikus kö 
rítéssel, spanyol misszió harangtom yá- 
nak m odellje élő szerzetessel és még 
sok egyéb. A m erika kerek  pecsétjé t 
óriási m éretben virágokból form álták 
ki, ötvenezer fehér és piros szekfű, v a 
lam int hetvenhatezer kék búzavirág 
felhasználásával.

California m indennapi életéről más 
alkalommal szólunk.

BÍRÓ BÉLA

irodalmunkból
Hanságról, a Fertő nádasairól írt versei 
a m agyar táj költészetet m egejtő színek
kel, új felfedezéssel gazdagították. De 
ez a szelíd pap, bár igazában m indvégig 
(dicsérőleg mondom:) «falusi» m aradt, 
a vallásos tém ák m ellett a m agyar lét 
kínzó problém áival is v iaskodott s bá t
ran  emelt szót háborúk és d ik tatúrák  
rém ségei ellen. («Jönnek a barbárok» 
c. nagyhatású, váteszi versét tőle hal
lottam  először a Pesti V igadóban egy 
katolikus nagygyűlésen, azt hiszem, 
1932-ben.)

Katolikum és m agyarság H arsányi 
Lajosban egytőről fakadt; élm ényvilá
ga, gondolkodása, képzeletjárása egya
rán t a Dunántúlhoz kötik, a katolikus 
pannón-tájba m élyeszti gyökereit. Itt 
közölt verse is példa rá: az ő M áriája 
a vetem ényes kertben, korsóval a k e 
zében — ahogyan az utolsó strófában 
m egjelenik — lehetne egy falusi m a
gyar lány  gyöngéden m egrajzolt alak
ja  is.

SZAMOSI JÓZSEF

Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:
Sokola Sándor, S. A ndrás és H orváth 
Ju lianna fia, 1975 márc. 15-én, Bécsben 

Kövér Katalin, K.Gábor és V irág Ágnes 
leánya, 1975 ápr. 13-án, Bécsben 

Németországban:
Piffkó Tamás Zoltán, Piffkó András és 

Vincze Jud it fia, 1975 m ájus 25-én, 
M ünchenben 

Timár M árkus, Tímár Gábor és Kudlek 
M ária fia, 1975 febr. 18-án, M ünchen 

Körösi Bianca, Körösi László és Kalmár 
Ju lianna leánya, 1975 április 12-én, 
Karlsruheban

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Ausztriában:
Kozák Á rpád és P lainer Ilona Klára, 

1975 márc. 16-án, Traiskirchenben

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Raditsch Josefa, 85 éves, 1975 febr. 25., 

Bécsben
Kornhoffer Erzsébet szül. Petrovits,

96 éves, 1975 márc. 16-án, Bécsben 
Németországban:
Csóka Jánosné szül. Schuln M ária, 79 é. *■

1975 márc. 10-én, Beratzhausen-ben 
Hoembergné szül. M ihajlovics M ária, 

76 éves, 1975 ápr. 9-én, M ünchenben

Kramli Ferencné szül. Takács Teréz, 
79 éves, 1975 ápr. 11-én, M ünchenben 

Czupy Bálint, 74 éves, 1975 ápr. 17-én, 
M ünchenben 

USA-ban:
Ráth Józsefné szül. N yáregyházi N yáry 
Olga, 75 éves, Oaklyn-ban

f  FT. DR. BOROSKA ISTVÁN

életének 62-ik évében Bécsben elhunyt, 
1975 márc. 19-én. Selm ecbányán szüle
te tt 1914 jan. 15-én. M int az esztergomi 
egyházm egye tag ja  teológiai tanulm á
nyait a budapesti Pázmány Péter tudo
m ányegyetem en végezte. Fiatal éveiben 
h ittanár volt Léván a gimnáziumban és 
tanítóképzőben, m ajd a 2. világháború 
idején Budapesten a N otre Dame de 
Sión intézetben. Egyetem isták lelkésze 
is volt. A  háború után  a gyerm ekek és 
diákok segélyakcióit szervezte és v e 
zette. 1965-től a Caritas Internationalis 
m eghívására nála dolgozott itt Bécsben 
1970-ig. Rövid ideig kisegítő káplán 
a bécsi A ltlerchenfeld-i plébánián, m ajd 
káplán Gersthof-ban. M indezen a vá l
tozatos beosztásokban ugyanez a m ély 
felelősségtudat és önzetlen segítőkész
ség vezette. De igazi lelki nagysága s 
m élységes h ite  évekig tartó  súlyos be
tegsége folyam án nyilvánult meg s szol
gált környezetének épülésére. Amit h ir
detett, azt élte is. 1975 m árcius 19-én, 
Szent József ünnepén, az esti órákban 
szólította el az Űr hű szolgáját hosszú 
napok súlyos szenvedése u tán  itt Bécs
ben. Tíznél több m agyar és nagyszám ú 
osztrák pap és hívő kísérte utolsó ú t
jára  ápr. 2-án a Gersthof-i tem etőben. 
A beszentelést a bécsi belvárosi püs
pökvikárius, J. Zeininger végezte s 
m egható meleg szavakkal búcsúztatta. 
Az engesztelő gyászm isét a Gersthof-i 
plébánia-tem plom ban M indszenty bíbo
ros úr végezte.

Dr. Boroska István követte  az Űr h í
vását, é letét az Egyház és a lelkek szol
gálatában áldozta fel, ezért az Űr le
gyen jutalm azója.

F I G Y E L E M !

Mindszenty József bíboros, amint előző 
számunkban már jelentettük, május 2-án a 
skandináviai államokban élő magyarok 
meglátogatására indul.

Útja főbb állomásait már jeleztük, rész
letes programért forduljanak olvasóink a 
helyi lelkészségekhez vagy a rendező bi
zottságokhoz.

Ugyancsak felhívjuk franciaországi olva
sóink figyelmét arra, hogy a bíboros úr a 
már jelzett időben, május 24-én érkezik 
Párizsba. Innen kiindulva más magyar köz
pontokat is meglátogat. Részletes progra
mért a helyi lelkészségekhez forduljanak.
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Az első világháború nyomában
Láncút. Az első világháború előtt 

piszkos kis galiciai m ezővároska volt a 
Bécs-Lemberg-i vasútvonal mentén. La
kosságának kilencven százaléka zsidó 
volt. A  város szélén, óriás francia park
ban a Potocki grófok reneszánsz kasté
lya állott, úgy em legették akkoriban 
mint «Galicia Versailles»-át. A városka 
másik szélén, a huszárlaktanyában a 
cs. és kir. 11-es huszárezred állomáso
zott. A főtéren a Danilovics szálló volt 
a város m értani központja. O tt kulm i
nált az élete.

Ebbe a kis galiciai garnizonba helyez
ték  apám at 1913-ban. Kis gyerek voltam 
még. Szüleim villát béreltek  a városka 
egyik kertes részében, engem a helybe
li lengyel iskolába Írattak. A villa tu 
lajdonosa a kedves Löwy bácsi volt (fe
leségének nevére m ár nem emlekszem). 
Az iskolaköteles kis leányka játszó tár
sam lett, Löwy néni segített a háztar
tást berendezni, lassan m egindult az 
élet. A nyárra  ősz jött, az őszt a szigo
rú lengyel tél követte.

A  szarajevói m erénylet, m ajd a rá
következő mozgósítás véget ve te tt a 
többé kevésbé gondtalan, sokszor szi
dott, de alapjában véve mégis csak szép 
életnek. 1914 július 30-án a lovashad
osztály riadóparancsot kapott, augusz
tus 1-én a 11-es huszárezred, piros nad
rágban, attilában, panyókára ve te tt 
m entében, csákóval, ú tnak indult az 
orosz frontra. «Visszajövünk, mire le
hullanak a levelek . . . »  — mondották.

Anyámmal septiben m indent becso
magoltunk, ami bőröndbe fért, a többit 
visszahagytuk, hisz «mire lehullanak a 
levelek*, úgyis visszajövünk. Felültünk 
a zsúfolt Lemberg-W ien-i vonatra  s e l
indultunk hazafelé. Ennek m ost van 
hatvan  éve.

Régi vágyam  volt viszontlátni a kis 
galiciai városkát, a kaszárnyát, ahon
nan olyan szomorúan hallatszott ki a 
takarodó, régi házunkat, a környéket, 
a vasú tra  vivő hosszú jegenyesort. Nem 
került erre sor csak 1974 nyarán.

A vonat reggel indul a bécsi Pra- 
terstern  állomásról Csehszlovákián át. 
A kétszeri be- és kiutazási vizűm költ
sége több m int a cseh vonalon a vasúti 
jegy. Félelmetes, villanyáram m al töltött 
drótakadály és őrtornyok sorfala között 
gördül be a vonat Breclav (Lundenburg) 
határállom ásra. O tt a továbbutazókat 
egy aluljárón átkísérik  egy m ásik pe
ronra, ahova m ajd befut a Budapest- 
Varsó-i ún. «Pannonia expresszvonat». 
Ezen idő alatt a határőrök  le nem v e 
szik szem üket az A usztriából jövő kis 
létszám ú utasokról. Egy kék MÁV ko
csiban kapunk helyet. Alig volt utas.

M ár esteledett, amikor befutottunk 
Zebrzydowice lengyel határállom ásra. 
A vám őrök tüntetően lengyelül szólí
to ttak  meg és lengyelül tettek  fel k é r
déseket.

Kattowice állomáson csak lengyel 
feliratok igazítják az u tasokat úbta. Á t
m entünk tehát a Krakkót jelző aluljárón 
s többen ott várakoztunk az ún. «Polo- 
nia expresszre». Az utasok egyszerre 
m egindulnak vissza az aluljáróba. 
Hangszóró m ondta be, hogy a vonat 
nem a harm adik, hanem  a kilencedik 
vágányra érkezik. Ha egy úr, látva té 
továzásunkat nem igazit útba, talán  még 
ma is ott állnék a Polonia expressz pe
ronján.

Az étkezőkocsi m egint tele volt sö
röző fiatalem berekkel. Sehol Európában 
annyi söröző fiatalem bert nem láttam  
m int Cseh- és Lengyelországban. Több
ször szerettem  volna megkérdezni, hogy 
ezek vajon nem járnak  iskolába, vagy 
nem dolgoznak, hogy ráérnek órákon 
át sörözni? Hely persze itt sem volt, a 
p incér azonban kezembe nyom ott egy 
lengyel étlapot s m ikor látta, hogy nem 
értem, szárnycsapást utánzó m ozdulat
tal azt mondta, — legalább is úgy ér
tettem  — hogy csak «kikeriki» van, de 
arra is várni kell.

Krakkó, az ősi város sok szép tem p
lomával, a W avel kastéllyal ma is el
bűvöl m inden látogatót. A  festői M ária 
templom előtt százakra menő tömeg 
hömpölyög, végzi esti sétáját, özönlik 
a templomba, vagy ki a templomból. 
Á hítattal lépünk be az ének és orgona
szótól hangos templomba. Kifelé indul
va egy idősebb, őszhajú, egykor jobb 
időket láto tt úriem ber csatlakozik hoz
zánk. Kitűnő franciasággal magyarázza: 
«Az oltárt, amely előtt álltak, és amely 
Európa egyik legszebb gótikus oltára,
— a ném etek elhurcolták N ürenbergbe. 
Csak 1946-ban került vissza a helyére.» 
Kiléptünk a szép nagy térre, m egkér
deztem, inna-e velünk egy kávét. «Mi 
tetszett önöknek  legjobban Lengyel- 
országban*? — kérdezte. Lengyelor
szágnak csak elenyésző kis részét lá t
tam, — válaszoltam , de ahol jártam , 
mindenhol m eglepett és jóleső érzéssel 
tö ltö tt el a lengyel nép ragaszkodása 
vallási életéhez.

Krakkóból a «Karpaty expresszel» in
dultunk Lancutba. H atvan évi távoliét 
után nem könnyű egy városban eliga
zodni, ahol méghozzá két világháború 
ütközetei tomboltak. Mégis, •— a város
ba vezető hosszú jegenyesor nem vál
tozott, a Potocki kastély is áll, gyönyö
rűen renoválva, m úzeumnak berendez

ve. Utolsó ura egynéhány éve halt meg 
Párizsban. A  kastély  különben a kö r
nyék egyik látványossága. Százával ö- 
zönlenek ide turisták, diákok. A főteret 
is megismerem. A kkoriban be lehetett 
látni az egész teret. A ném etek fásítot
ták, a lengyelek ún. prom enádot léte
sítettek, padokkal, virágágyakkal, kis 
fagylaltbódékkal. Én csak olyannak lá 
tom, m int 60 évvel ezelőtt. Az egykori 
szálló épülete is áll.

M ost m eg kellene találni a kaszár
nyát — gondoltam. Hogy m ernék m eg
kérdezni járókelőt, még hozzá fényké
pező géppel a vállamon, hogy hol a 
kaszárnya? Ki hinné el nekem, hogy 
lancuti utam  egyedüli célja, gyerm ek
korom színhelyének felkutatása? Egy 
pádon ülő, m egint csak idősebb úr m el
lé telepedtem  le s valahogy kialakult 
egy dialógus. Papírt, ceruzát vettem  elő 
és leírtam  az 1914-es évszámot, m utat
ván, hogy abban az évben én itt «ma- 
linki» voltam, apám pedig, — most egy 
csákót próbáltam  papírra vetni, itt volt 
garnizonban. A rcán m intha végigsuhan
tak  volna élm ényeinek emlékei. Kor
társak  voltunk, — ő valam ivel idősebb
— m egértettük egymást. M egm utatta a 
kaszárnya felé vezető u tat anélkül, 
hogy erre m egkértem  volna.

A lak tanya is a régi. O lyan mint m in
den lovassági laktanya volt az egykori 
osztrák-m agyar m onarchiában. Lengyel 
katonák a lakói. Az istállók garázsul 
szolgálnak, a gyakorlótéren nem lova
golnak, gépkocsikkal gyakorlatoznak. 
Sokáig álltam  a kaszárnya előtt. Innen 
indultak el a «vazsi» huszárok a nagy 
háborúba, ahonnan legtöbbjük nem jö tt 
vissza. Gondolatokban elm erülve indul
tam el egykori házunk felé, am elyet 
ugyancsak m egkím éltek az idők v iha
rai. Tornácáról be lehetett látni a «Reit- 
schulba», m ert m agyarul is úgy mond
ták  akkor, hogy Reitschul'. Az ablak
ból egy nő és egy férfi hajolt ki, k íván
csian szem léltek mint idegent, m ert hát 
m egismerik az idegent m ár csak öltö
zékéről is. Nem érte tték  bizonyára, mi 
nézni való van az ő házukon. Meg fény
képezni való? Kis idő m úlva fiatal asz- 
szonyka lép hozzám, úgy véltem, azt 
kérdezte, kit vagy mit keresek? Kedve
sen, m osolyogva kérdezte. A ztán vala
mivel idősebb férfi lépett hozzánk, b i
zonyára ő is útba k ívánt igazítani. M in
den szláv nyelven a vasútállom ás «sta- 
nica». Azt mondtam tehát, stanica. Szin
te egyszerre m utattak  arra  a jegenyesor 
felé, hogy csak m enjek arra, ott lesz a 
stanica, a vasútállom ás. Elindultam a 
jegenyesoron, m elynek végén 60 évvel 
ezelőtt eltűnt szemeim elől az utolsó 
huszárcsákó.

WIMPFFEN IVÁN
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H I R D E T E S E K
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük a Gaz
dasági Bizottságon át beküldeni:

8 München 81, Oberíöhringerstr. 40.
A nyomda a Gazdasági Bizottság megkerü
lésével nem fogad el hirdetést!

TÉTÉNY —
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502

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 náchsten  
Preisliste gültig
Kartonvételnél üvegenként 20 fillér 
árengedmény.

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

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!
Wilhejm Divy
Áll. vizsgázott törvényszéki hivatalos 
fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50.

KÖLTÖZKÖDÉSNÉL VEGYE IGÉNYBE
árban-szolgálatban kedvező cégemet. 
Költségeit előnyére számolom, csoma
goláshoz ládákat kölcsönzők ruhának 
stb. sőt el is adhatom.
Luft János költözködési cég,
München 40, Hamburgerstr. 42.
Tel. 3511337.

SZŐKE FIATALEMBER, 27 ÉVES,
175 cm magas «Rajnai hajós», jó ke
resettel ezúton keres ism eretséget há
zasság céljából, hozzáillő nővel. A 
gyerekeket nagyon szeretem. Olyanok 
írjanak, akik sok szeretetre  vágynak, 
mint én. Leveleket «Sok boldogság» 
jeligére kérem  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

DIŐSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

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

«TAVASZI MAGYARNÓTA ESTÉLY»
A MUSICA HUNGARICA és a MÜNCHENI 

MAGYAR EGYLET 
1975 máj. 25-én, vasárnap 20 órai kezdettel 

tánccal egybekötött estét rendez a 
«Gaststatte Hirschau»-ban 

(Englische Garten) 
Közreműködnek:

Lakatos Tóni és cigányzenekara 
Vayda János dalénekes 
Papp Valéria dalénekesnő 
Tánczenét a 'Házi együttes' szolgál
tatja.

Asztalfoglalás, felvilágosítás:
MUSICA HUNGARICA 
8 München 40, Agnesstr. 45.
Tel. (089) 180-911.

40 ÉVES, 180 CM MAGAS, BARNA, 
k om oly , független férfi, építőipari 
tech n ik u s k eresi hozzá illő , irodalm at,
zenét szerető és társadalm i problém ák 
iránt érdeklődő hum ánus nő ism eret
ségét. Leveleket «Megértés» jeligére 
kér az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

SZERETNÉM MEGOSZTANI
szeretetem et és jó m agyaros konyhá
m at korban és intelligenciában hason
ló m agyar honfitársammal. 48 éves

Bécsben élő könyvelőnő vagyok. V á
laszt fényképpel ellátva «Szerefeí» je 
ligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

«HÁZ BURGENLANDBAN»
jeligére a Fertő-tó közelében ház k i
adó. Leveleket az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

JÓMEGJELENÉSÜ, FÜGGETLEN,
172 cm magas, értelmiségi, 50-es hölgy 
finomérzésű, jókedélyű, irodalmat, ze
nét, utazást kedvelő, hozzáillő férfivel 
ezúton keresi ism eretségét. Bővebbet 
m agáról az esetleges válasz után ad. 
Fényképes leveleket 'Nem  jó egyedül' 
jeligére vár az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

TITKÁRNŐKET KERESÜNK !

A vasfüggöny mögötti országok ka
tolikus egyházainak és híveinek lelki 
és anyagi támogatását szervező «Ost- 
priesterhilfe» irodai munkaerőket ke
res: 2 francia-német-angol, 1 holland,
1 spanyol-olasz és 2 német tökéletes 
gyors- és gépíró hajadon titkárnőket. 
A nyelvek között esetleges kombináció 
lehetséges. A  fenti nyelvtudás melett 
a magyar nyelv ismerete nem akadály.

Fizetés a német tarifa szerint. Át
meneti lakás közvetítése lehetséges. 
Belépési határidő: 1975 szeptember 15. 
Nyugatnémetországban, D - 624 König- 
stein/Taunus, Haus dér Begegnung. 
Pályázatokat rövid életrajzzal «Ost- 
priesterhilfe» B -3180 Westerlo, Post- 
bus 1, címre «Bewerbung» m egjegy
zéssel kérünk.

Könyvújdonság:
Az összes magyar kutyafajtáról még sohasem jelent meg összefoglaló mü. Ezt a hi
ányt pótolja egy nem szárazan tudományos kiadású, hanem meleghangú, élményt- 
adó és ismeretterjesztő könyv,

Bu^ády Tibor MAGYAR KUTYAFAJTÁK című munkája.

A könyv tanácsadással, kutyás novellákkal kedves ajándék és értékes olvasmány. 
A kötet 123 kutyaképet tartamaz művésznyomásban. Ára 25.— DM (díszkötésben 
30.— DM.) Megrendelhető: T. Buzády, 7547-WILDBAD, Peter Liebig W eg 34. BRD.

Megjelent a Gulag magyarul!
Oroszból fordította: Szente Imre

Alekszander Szolzsenyicin Nobel-díjas orosz író, a szovjet kommunizmust lelep
lező, világhíres művét

a NEMZETŐR- DANUBIA NYOMDA

adta ki. Az 532 oldalas könyv ára színes fedőlappal csak 30.— DM, vagy annak 
megfelelő valuta. Okvetlen rendelje meg!
Megrendehető: Nemzetőr, D-8-München 34. Postfach 70.
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Az ajándék
A z asztalon már ott gőzölgött az illa

tos kávé, a vázákban m indenütt virág. 
M inden kész a vendégvárásra.

Ősz fejével izgatottan lesett k i a füg
göny mögül. Várt. Várta a régen elment 
lányát és az unokát, akit m ég nem is 
ismert.

M égegyszer végig ellenőrzött mindent, 
aztán m egpihent az ajándéknál. Igen, 
az ajándék, az ő fé ltve  őrzött kincsei, 
a kö nyvek . Hosszas gondolkodás után  
válogatta k i őket. H ogy a szívéhez nőt
tek! Talán kicsit fáj is m egválni tőlük, 
de át kell adnia, m int versenyzőnek a 
stafétabotot. Töltsék ezután az unokája  
le lkét szépséggel, örömmel, vigasszal. 
Hadd tanulja meg belőlük, hogy vágya
inkat fékezn i kell, mert hiszen

A m ennyit a szív  felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Ó, ha fáradtan jö tt haza, hányszor 

érezte át Arany szavainak igazát:
Itt enyelgő k is családom  
Közt van csak az én világom.

Igen, s a fészekrakás első éveiben  
Petőfi szavaiból tanulta meg, m ilyennek  
kell lennie:

És egy szem élyben te 
vagy m inden nékem , 
lányom, anyám, húgom, 
szeretőm, hitvesem .

Ábrándozásaiból a motor hangja ri

asztotta íel. M egérkeztek! Boldog üd
vözlés, felszabadító könnyek!

Es az unoka!
«Öh, eszem  a lelked, de szép vagy! 

Szakasztott az anyádra ütöttél! M ajd 
belőled is olyan tüzrőlpattant m enyecs
ke  lesz!» A  csodálkozó gyerm ekszem ek
ből ve tte  csak észre, hogy a k islány  
nem érti a beszédét. Lánya kényszere
detten, zavartan m entegetődzött. «Tud- 
ja mama, sok a munka, nincs időnk ma
gyarul tanítani. M eg aztán az iskola . . .»

A  döbbent csendet csak  a papírzörgés 
törte meg. A  kislány az ajándékot bon
togatta. A ztán  forgatta a lapokat, képe
ket keresett benne, majd enyhén titkolt 
csalódással az asztalra visszatette. Jól
nevelt kedvességgel megsimogatta a 
bársonykötést, de a szépen m egtanított 
köszönöm  bizonytalanul csengett ajkán.

A  nagymama agyában rémítő gondo
latok kergetőztek. Istenem, mi lesz! Ö 
még él, s az új generáció már nem  érti 
a magyar beszédet! S talán így vannak  
a többiek is szanaszét a nagyvilágban! 
De talán még nem késő! Talán m ég le
hetne tenni valamit! Hiszen m eg kell, 
hogy értse m inden magyar azt a szót, 
hogy r e n d ü l e t l e n ü l !

. . . S míg agyában kétségbeesetten  
m entőötletet keresett, csak az látszott, 
hogy remegő kezekke l szeli a foszlós 
kalácsot, s mintha az öröm könnyek a 
szem éből gyanús szaporán gördülnének.

BÁTKY MÁRIA

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z É letünk 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 terjesztő je a lapnak.
Európán kívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
A z előfizetés tengerentúlra is 
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valuta 
Egyes szám ára  1.20 svájci frank.

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

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

Szentévi magyar zarándoklat
A magyarok a szabad világból szentévi római zarándoklatukat 1975 auguzstus 

16 - 20 között rendezik meg. Az utazást és szállást az egyes országok és terüle
tek csoportjai maguk intézik.

A zarándoklat tartama alatt a Magyar Katolikus Misszió lelkészi irodája köz
vetítő, elirányító és felvilágosító szolgálatot tart a különböző magyar csoportok 
és egyének között. Címe: I - 00193 Roma, Via della Conciliazione 44. Tel. (00396) -
56 13 58. A zarándoklat alatt a következő magyar közös rendezvényeket tervezzük:

Augusztus 16-án este 19 órakor
a Szent István Zarándokházban a világ minden tájáról érkezett magyar zarán

dokok köszöntése, ismerkedési est, majd Szent István-ájtatosság. A zarándokház 
címe: 1-00151 Roma, Via dél Casaletto 481. Tel. 53 73 319.

Augusztus 17-én este
ünnepi szentmisét tartunk a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére, (a szentmise 

helyét majd közöljük).
Augusztus 19-én reggel 8.30 órakor

ünnepi szentmise Szent István első szent királyunk tiszteletére a Lateráni ba
zilika főoltáránál. A főpapi szentmisét Poletti bíboros, Róma vicariusa és a laterá
ni bazilika főpapja mondja. Szentmise után megkoszorúzzuk a bazilikában lévő  
Szilveszter pápa emlékművét, majd a lateráni egyetem  dísztermében Szent István 
díszünnepséget tartunk. Az ünnepi beszédet Msgr. Közi Horváth József tartja.

Augusztus 20-án pápai kihallgatás.
A fenti rendezvényeken kívül az egyes csoportok maguk osztják be a bazili

kák, katakombák és egyéb nevezetességek megtekintését.
Az egyes zarándokcsoportok legkésőbb Rómába érkezésükkor jelentsék címü

ket a központi római magyar zarándokirodátía: Roma Via della Conciliazione 44.


