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VII. évfolyam 7-8. szám (7. Jahrgang Nr. 7-8.) A Z St.Gallen Erscheint monatlich 1975 július - augusztus

Millenniumi zarándoklatunk
Több mint 3000 év története folyik 

itt össze a m odern élet lüktetésével. A 
római birodalom rom jaiban is nagysze
rű emlékei között, m int drágakövek 
ékesítik a várost elmúlt századok tem p
lomai, épületei, m űvészi alkotásai. Köz
tük, m int hömpölygő ár özönlik a sok
színű nép, a tovasikló autók tömege. 
Csodásak a virágos kertek, a művészi 
szökőkutak és a m indent átfogó itáliai 
kék ég. Tagadhatatlan az is, hogy ami
kor az ember a Via Conciliazione-n 
a felsorakozó autóbuszok tömege kö 
zö tt rá p illa n t a S zen t P é te r  b a z ilik á ra , 

m inetennapi é lm é n y b e n  v a n  része ,
m ely egyre inkább hatalm ába keríti, 
m ennél inkább közeledik a hit és tudás 
e rem ekműve felé.

Magyarok a zarándokok között

Április 25-én pénteken, az olasz nem
zeti ünnep alkalmából több m int 100.000 
zarándok töltö tte  meg a Szent Péter te 
ret. A középen felállított alacsony emel
vényről köszöntötte a Szentatya a za
rándokokat. Valam iképpen így vehette  
körül a tömeg Jézust is, am ikor a gali- 
leai dombokon tanított. V asárnap a zsú
folt Szent Péter bazilikában volt a pápai 
nagymise. A rákövetkező szerdán h á 
rom kihallgatás volt. Az új kihallgatási 
terem ben több mint 7.000 ember volt 
jelen: az angol, francia, és spanyol nyel
vet beszélő hívekből. Itt voltak  a Pax 
Romana nemzetközi kongresszus rész
vevői is, valam int a skandináviai lu the
ránus lelkészek családjaikkal. A külön
böző csoportok üdvözlése, a három  
nyelven elm ondott pápai beszéd m ajd 
egy óráig tartott. Befejezésül latin nyel
ven együtt énekeltük az Űr imádságát. 
Ezután a pápa a Szent Péter bazilikába 
vonult. Itt 15.000 olasz várta. O tt volt 
köztük Bánát apostoli korm ányzója, 
Jung Tamás püspökatya is 385 m agyar 
ajkú hívével. Többen is jö ttek  volna, 
de m egakadályozta őket a m egkésett 
mezei munka.

A következő napra esett május 1., 
Szent József, a M unkás ünnepe. A ba
zilika előtti téren állították fel az oltárt. 
A szentmisén, m elyet a pápa m utatott 
be, 30.000 hívő vett részt. Ezen a napon 
érkezett meg a jugoszláviai Bácskából 
800 m agyar és 300 horvát ajkú zarán
dok Zvekanovics M átyás püspök és 36 
papja vezetésével. M ásnapra várták  a 
nagy horvát zarándoklat 10.000 tagját, 
ugyancsak Jugoszláviából. Jö ttek  is 
több mint 200 autóbuszon. M agyaror
szágról szeptem berben várnak  300 za
rándokot. A  külföldön élő m agyarság 
augusztus 16-20 között rendezi szentévi 
zarándoklatát. Ez lesz m egkeresztelke- 
désünk 1000. évfordulójának kimagasló 
eseménye.

Róma vonzóereje

Mi vonzza a kereszténységet Rómá
ba? Mit jelent a szentév? Róma a ke
resztény vértanúk vérétől m egszentelt 
föld. Itt van eltem etve a két Apostolfe
jedelem. «Szent Péter sírját m ár az első 
keresztények is sűrűn látogatták* — ír
ja  P. Bangha az Útikalauzban*. Ez volt 
szám ukra Róma legfőbb szentélye. Itt 
m erítettek  erőt az üldözések idején és 
itt im ádkoztak azokért a h ittestvére
kért, akik börtönben voltak, vagy ép
pen az arénában szenvedtek. Csakha
m ar egész Itáliából jö ttek  ide zarán
dokok, sőt még messze idegen tájakról 
is: Egyptomból, Perzsiából, Afrikából.

Későbbi időkben ehhez járu lt a szent
évi búcsú elnyerésének a rem énye. Mi 
a búcsúnyerés igazi értelme? Tulajdon
képpen kettős: az őszinte m egtérés v á 
gya, m ert ez a feltétel, m ajd pedig az 
elégtétel nyújtás a bűnökért.

A m egtérés gyökeres elfordulást je 
lent m inden tudatos bűntől, a bocsána
tos bűntől is, ugyanakkor pedig őszinte 
Istenhez fordulást az Ür Jézus Krisz
tusban. Ez jelenti az A tya akaratának 
a vállalását, az őszinte keresztény élet
re való törekvést. Ez a m agatartás nyer

kifejezést és kegyelm i m egerősítést a 
szentgyónásban és szentáldozásban. Ez 
csendül ki az előírt imákban: az Apos
toli H itvallásban, az Ür im ádságában s 
az Angyali üdvözletben, m elyet a hívő 
az Egyház szükségleteiért, a Szentatyá
ért és a püspökökért ajánl fel. Elégtétel 
m aga a zarándoklat. Az imádságos hosz- 
szú út, a szent helyek felkeresése.

A magyarság lélekben eggyéforr

Számosán vannak, akik betegek, vagy 
akiket más súlyos okok akadályoznak: 
elfoglaltság, a költségek nagysága, u ta 
zási papírok hiánya. A Szentévi Köz
ponti Bizottság erről is gondoskodott. 
A z ilyen  akadályozott szem élyek  is el
nyerhetik  a Szen tév  gyüm ölcseit, «ha 
lélekben csatlakoznak egy m eghatáro
zott zarándok csoporthoz, imáikat, szen
vedéseiket egyesítik e zarándokcsoport 
bazilikalátogatásával és más szentévi 
gyakorlataival és eleget tesznek az elő
írt feltételeknek.*

Ez az engedm ény különleges jelen tő
séget ad az augusztusi magyar zarán
doklatnak. Ez azt jelenti, hogy akik el
fogadható ok m iatt nem tudnak Rómába 
zarándokolni, de lélekben egyesülnek a 
m agyar zarándokcsoporttal és eleget 
tesznek az előírt feltételeknek, valam i
képpen ők is résztvesznek a közös za
rándoklaton. Tehát augusztus 17-én, a- 
m ikor a Sancta M aria M aggiore bazili
kában imádkozunk és kérjük  a M agya
rok N agyasszonya közbenjárását, vagy 
19-én, amikor a lateráni bazilikában 
tartjuk  a Szent István ünnepi nagym i
sét, a világon szétszórt m agyarság lé
lekben eggyé forr. Így válik  augusztusi 
zarándoklatunk világot átfogó nagy ma
gyar közös ünneppé, m inden m agyar 
találkozásává Isten színe előtt. Vajon 
lehetne-e ennél fenségesebben ünne
pelni m egtérésünk és m egkeresztelte- 
tésünk 1000. évfordulóját és lehetne-e 
m éltóbban zászlót bontani m eghalt p rí
másunk, M indszenty József bíboros 
örökségének továbbvitelére.

P. BÓDAY JENŐ S. J.
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Igaz, jó, szép. Röviden pattannak. Je

len téktelennek látszanak. Azonban, a- 
hogyan az éjjeli lepkék  ke iengenek  az 
udvari lámpa körül, úgy vagyunk elsza- 
kíthatatlanul e három fogalomhoz mag- 
netizálva. Akarva, nem akarva ember
ségünkből kifolyólag magukhoz kö t le 
győzhetetlen  centripetális erejük.

Isten mindent tud: maga az igazság. 
Végtelen jó is: szent. A  rossz össze
egyeztethetetlen  vele. M ichelangelo ál
lítólag rút volt, de Pietat faragott. A  
Teremtő m inden szépség forrása: a 
Szépség. Mi em berek csak darabkákat 
hasogathatunk ki: a legnagyobb tudós 
is csak mécsláng, a m űvész örül, ha 
sikerül neki valami s minden szent érzi 
a maga hiányosságát.

Bocsánatkéréssel kellett volna ke z 
denem, hogy beszem telenkedem  az igaz 
birodalmába. N em  szakem ber módjára, 
csak m int kíváncsi gyerek ólálkodom, 
hogy elcsenjek néhány fölszedett mor
zsát. A  m egrokkant bölcselő, aki év ti
zedeket tépelődött, elolvasott minden  
régi és modern gondolkodót s halála 
előtt fáradtan ejti k i kezéből könyvé t 
és tollát: ignoramus et ignorabimus — 
illetéktelenséggel vádolhat s igaza is 
van, hogy egyáltalán föl m ertem  írni a 
fönti címet. Igazában csak a széphez 
szeretnék eljutni, de mert előtte van az 
igaz és jó, nem játszhattam  m eg a bak
kecskét. Persze csak elfecsegve kon- 
tárkodom, hogy beteljék  az oldal. A  
m űvésznek sokszor feladatokat adnak: 
oldja meg, ahogy tudja. N em  válaszol
ja  meg Pilátusnak «mi az igazság»-át, 
csak szórakoztat. A  gyerek n yű v i ujjai 
közt a tengerpart fövenyé t s örül. íme, 
néhány elcsorgó gondolat.

Hokusai nyilatkozik: «6 éves korom  
óta van az a mániám, hogy a tárgyak 
formáját lerajzoljam. 50 évesen m egje
lentettem  egy csomó rajzot, de azok, 
am elyek 60. évem  előttiek, figyelem re  
se méltók. 63. esztendőm ben értettem  
csak meg az állatok, növények , fák, m a
darak, halak, bogarak igazi term észeti 
struktúráját. K övetkezésképpen, ha 
majd 80 éves leszek, még nagyobb elő
rehaladást fogok elérni. Ha a 90.-et el
érem, hatolok bele a dolgok m isztéri
umába. A  100.-ban kétségen k ívü l cso
dálatos fokozatig érkezem  el. Am ikor  
m eg megérem a 110,-et, vonalaim élők
ké  válnak . . .  65 éves vagyok, hogy  
ezeket írom, a rajzolásnak öreg bolond- 
ja.» Micsoda mohósággal kúszált a vo 
nalak között azért, amit soha le nem  
leplezett. A  megtudás előtt m indnyájan  
m eghalunk.

Ha már Keleten vagyunk, folytassuk

Tokióval. A  francia korm ány a világ
vásárra elrándultatta Mona Lisa-t! A z  
olaszok fájdalmára könnyelm űsködnek  
vele. Érzik, hogy nem  az övéké, csak 
birtokukban van a Párizsban meghalt 
Leonardo hagyatékából Ferenc király  
kezébe vándorolt rem ekm ű. A  japán 
telefonszolgálat a reneszánsz nobildon- 
na csodálóinak meg akarta adni a le 
hetőséget, hogy hallhassák a Gioconda 
hangját. Com putergépnek beadagolták 
a szép signora adatait: mellbőség, nya k
vastagság, arcizomzat, csontszerkezet 
stb. A  válasz öblös althangot jelölt meg. 
Nos, a ferdeszem ű, aki bedobta zseton
ját a telefondobozba, 18 másodpercig 
hallhatta olaszul beszélni a varázslatos 
szépasszony rekonstruált hangját. N em 
csak a fehérek kíváncsiak vagy a sár- 
gabőrűek, de a feke ték  is. Ki tudná el
sorolni: m i m inden kérdést adnak be s 
várják izgalommal a villogó, kattogó  
masina fölvilágosítását.

A z első hallgatódzó ábrázolása 1305- 
ben jelen ik  meg a m űvészettörténetben. 
Giotto Páduában a Capella degli Scro- 
vegni-ben freskózta falra. A z  angyal 
hírül hozza szt. Annának: majd lánykát 
fog kapni, Máriát, aki anyja lesz az 
eljövendő M egváltónak. A  szoba előtti 
padlástól jár óban egy szolgálóleány csa
varja orsójára a megpödört gyapjúfo
nalat. Karja kószán m ered a levegőbe  
s figyelm e se a szálon van, hanem  be
fülel a belső terembe, ahol a csoda fo 
lyik . A z  első hallgatódzó: csillan föl 
szem e a diapozitív vetítőnek, m iközben  
botjával a lány arcára mutat.

A  kíváncsiság a köztudatban a nők  
selejtje. 3-4 öregasszony összedugja c 
fe jé t a ház előtti kispadkán, vagy k i
jövet a litániáról, hogy m egtudja vagy  
közölje  a legfrissebb pletykákat. Ital és 
szivarfüst m ellett — m ondhatom  — a 
férfiak ebben is fölülm úlják a gyengébb  
nemet.

A z  újságíró — korunk szörnyetege  — 
krónikus lázban lohol kikaparni a szen
zációt. M ajd megtoldva, k iszínezve el
sőnek robbantja bele a napilapokat m o
hón faló közönségbe.

M indnyájunkban ott lappang az ős
ösztön: a szimatolás. A  sürgönykaróhoz 
tapadó füllel figyel a vándor: m it búg
hat a szurkos fenyőpózna. A  fülünk  
szétterül, mint a fölfogó antenna: be
gyűjten i értesüléseket. A  sunyi szem  
prédára leső izgalommal rácsap, ami 
rebben. Kimered, hogy túlhasson a ho
rizonton, vagy összeszűkül, hogy a m i
niatűr se osonhasson el észrevétlenül. 
Tapintó kezünk  belenyúl a fa odvába, 
mi lappang a sötétben. Nem  torpan meg 
a Bocca della Verita előtt, hadd tudjuk

m eg az igazat. Orrunkat az üvegnyilás- 
hoz közelítjük. Szagok és illatok is árul
kodnak. Bizony az ember vizslább a 
vizslánál. Ez a vágya buktatta  el: olya
nok  lesztek, m int az Isten, m indentudók.

M inden kócbaba, paprikajancsi, gu
micica sorsa ugyanaz. A  gyerek-tu laj
donos ugyanazzal a mozdulattal belezi 
ki, m int M ichelangelo a fölboncolt hul
lákat. Fűrészpor vagy belek közö tt tur
kálni egyre m egy. Először csak izm ok, 
izülési pontok, csontokra épített ido
m ok, ma már félelm es közelébe ért a 
sejtek, a teremtés titkaihoz. Ember, 
megállj: el ne ronts valamit.

A  bölcselő erénynek tartja, a fejlődés 
ősforrásánál a kérdezést: a miértet, mi 
az oka, mi a célja. Csak m ennyiségi a 
különbség a rendszert felállító geom et
riazseni s a bölcsőjéből a lámpa gömbje  
felé  kapadozó csecsemő között. A z  ösz
tön azonos. A  karácsonyfa díszítést 
kulcslyukon leső su ttyóé s a lazer ha
lálsugarát kém lelő kísérletezőé.

A z  apa iskolába küldi fiát. A z  ABC- 
től s az egyszeregytől m ekkora az út 
Danteig s a differenciál számításig. M i
kor a tanulm ányok befejeződtek, k e z 
dődik csak az igazi hajsza. Nem csak a 
kutatóintézetekben. A  m űvész is holtáig 
keres. A  fausti ember tragédiája, hogy  
le lke  üdvét is eladná a tudásért. Ke
gyetlen  fölfedezés, hogy m inél többet 
tud, csak arra jó, hogy rádöbbenjen: 
m ilyen kevés, amit tud. Egyre nagyobb  
távcsöveket kombinál, hogy elláthatna  
az univerzum  végére. De belekábul a 
fénysebesség évmillióiba. Rég halott 
lesz már, mire választ kaphatna vala
m ely ik  lakott csillagról.

A  kis Pasteur fiatalkori emléke: paj
tását megmarta a vesze tt kutya . N em  
tudta felejteni az eltorzult arcú jajga
tást, ahogyan tüzes vassal égették  a 
harapás sebét. M i lehet az eb nyálában? 
Megtalálta. Mi lehet az ellenmérge? 
Megtalálta. M ekkora szerencse a n y o 
mozóképesség. A z  ember áldottsága. 
Pestis, kolera a múlt emlékei. Hadsereg
nyi orvos figyeli a kém lőcsöveket: rá
bizonyítani a rákra a szem élyazonos
ságát. Lehet, hogy rossz úton keresik. 
Lehet, hogy véletlenül böknek rá. De 
előbb-utóbb iülön fogják. O lykor speci
alistává válik. Szétdarabolja önmagát. 
Egy helyen  fúr s a végén a részletdara
bokat összeadják. Néha haszontalannak  
lá tszik  az erőfeszítés. Hajmeresztő va k
merőségnek. Csak évek  m úlva érik  
haszonná Kolumbus esztelennek tartott 
vállalkozása.

Nyugtalanul. Izgatón. Egyik okról a 
másikra ugorva kergeti, mint gyerek a 
lepkét, az ember az igazságok egyikét.
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Elsőáldozás Genfben

Szentévi magyar zarándoklat
A szabad világ magyarsága szentévi római zarándoklatát 1975 augusztus 16-20 

között rendezi.
Az utazást és szállást az egyes országok és területek csoportjai maguk inté

zik, ill. szervezik.
A  zarándoklat tartama alatt a következő helyeken kaphatunk felvilágosítást:

a.) A Magyar Katolikus Misszió irodájában; címe: 1-00193 Roma, via della Con
ciliazione, 44 — telefon: 06 - 56 13 68, vagy: 06 - 656 13 68.
b.) a Szent István Zarándokházban; címe: I -00151 Roma, Via dél Casaletto, 481 
telefon: 06-53 73 319.

PROGRAM:

Augusztus 16-án este 18 órakor:
A Szent István Zarándokházban a világ minden tájáról érkezett magyar zarán

dokok köszöntése — rövid ájtatosság Szent István tiszteletére — ismerkedési 
est. (A zarándokház címét lásd fent.)

Augusztus 17-én este 18 órakor: 
ünnepélyes nagymise a Santa Maria Maggiore bazilikában Szűz Mária, a Ma
gyarok Nagyasszonya tiszteletére. (Gyülekezés 17.30 órakor a bazilika előcsar
nokában, ahonnan az ún. Szent Kapun át vonulunk a bazilikába.)

Augusztus 18-án délelőtt 10 órakor:
ünnepélyes nagymise a Szent Péter bazilika apszisában levő Katedra-oltárnál. 
(Gyülekezés 9.30 órakor a bazilika előcsarnokában, ahonnan szintén a Szent Ka
pun át vonulunk a bazilikába..)

Augusztus 19-én reggel 8.30 órakor:
ünnepélyes főpapi mise a Lateráni székesegyház pápai-főoltáránál. A szentmise 
főcelebránsa Ugo Poletti bíboros, a pápa római helvnöke. (Gyülekezés reggel 
8 órakor a székesegyház előcsarnokában, ahonnan ez alkalommal is a Szent Ka-

"*puíí'át vonulunk be). — A mise után megkoszorúzzuk a bazilikában levő magyar 
emlékművet, majd a lateráni egyetem nagytermében Szent István díszünnepsé
get tartunk, ünnepi beszédet mond Msgr. Közi Horváth József.

Augusztus 20-án pápai kihallgatáson veszünk részt.
A  fenti rendezvényeken kívül az egyes csoportok maguk osztják be a többi 

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

ket a Magyar Katolikus Misszió irodájában, ill. a Szent István Zarándokházban 
(címük és telefonszámuk mint fent).

F I G Y E L E M ! !  Az «Életünk» májusi számában közölt programban t é v e s  a 
Magyar Katolikus Misszió telefonszáma, tehát a fent közölt számot jegyezzük fel.

Ugyancsak megváltozott az augusztus 16-i programnak az ott közölt időpontja: 
n e m  19, hanem 18 óra!

A  szt. P étei-téien  ablakos tarisznyájá
ból ropogtatja szénáját a szomorú ló. 
Nem  kérdez. Eszik, íölvigyorog s elé
gedett. Csattan az ostor s elindul va
lamerre a m űem lékek között, amerre a 
gyeplő rángatja. A  telehasú ember an
nál éhesebb: az igazságra. A  szavanna  
állatai paradicsomi m egelégedettségben  
vegetálnak. A z  ember szerszámot pat
tint s a haja pattogásából a villám  dör
renéséig jut. Széthasítaná az égboltot: 
mi van mögötte, az anyag mögött.

Keresései közben, az okok során, 
láncszem a láncszemben, a titkos sötét 
barlangokban húzott fonalai mentén, a 
világ alibijét nyom ozván  — izgalmában
— elsóhajtja az A lkotó  nevét. M indegy,

m inek nevezi, bálványnak képzeli, 
rossz képet fest róla, de megleli, ösz-  
tönösen-e, mint a vad népek. O koskod
va, m int a görögök. V agy szívével, mint 
Pascal és a szentek. O lykor ateistásan, 
negatív oldalról, m ég nagyobb feszü lt
séggel: nincs, de hátha. «Lelkem alatt a 
nagy mocsár, e förtelemböl»-ből zokog- 
e föl hozzá. A  teológus hűvösen, kated- 
rálisan. A szónok pátosszal. A  földm ű
ves olyan biztonsággal, ahogy egym ás
ra kö ve tkez ik  a tavasz-nyár-ősz-tél. A  
m isztikus már itt elmerül benne. M in
denkinek m egvan a maga sajátos útja. 
Érzékenyek vagyunk az Istenre.

A  gyerek  já tékkockákból várat épít. 
Lerombolja. Más formákat rak k i belő

Mindszenty bíboros áldásával

Több mint 200 genfi magyar vett részt 
vasárnap június elsején a St. Boniface ká
polnájában három magyar gyermek, Cey- 
Bert Tündi, Cey-Bert Tibor és Linde Katalin 
magyar nyelvű elsőáldozási ünnepségén.

Az esemény annál is inkább megemlí
tendő, mert mind a három elsőáldozó ve
gyes házasságú szülők gyermeke és mind 
a hárman úgy beszélnek magyarul, mintha 
Magyarországon születtek volna.

Az elsőáldozás szertartása egyik legszebb 
és legjobban sikerült magyar mise kereté
ben zajlott le.

Minden dicséret megilleti Rába Lukács 
O.S.P. atyát, aki nagyon sok odaadással és 
szeretettel előkészítette a három gyerme
ket életük nagy eseményére.

Az elsőáldozásnak Mindszenty bíboros 
halhatatlan emléke egy csodálatos és meg
ható keretet adott. Ugyanis Mindszenty 
bíboros szem élyesen ismerte Cey-Bert Tün
dit és Tibort és ez év  márciusában egy a 
szülőknek írt levélen keresztül a gyerme
kekhez szólt és elsőáldozásukra áldását 
küldte.

Az elsőáldozás miséjén nagyszámú genfi 
magyar protestáns is résztvett, válaszolva  
Mindszenty bíboros állandó törekvésére a 
külföldi magyarság egységének megterem
tésében.

Az elsőáldozás miséjét egy családias 
jellegű fogadás követte a St.Boniface plé
bánia dísztermében. N agy sikere volt a 
magyarosízű ételeknek, melyeket igazi ma
gyar szakértelemmel az elzászi származású 
Cey-Bert Edith, két elsőáldozó gyermek 
édesanyja állított össze.

A fogadás alkalmával az elsőáldozó gyer
mekeket a kis nyolcéves Nádas Enikő kö
szöntötte gyermekien szép szavakkal.

( B .G y.)

lük. Néha mi is ott akarjuk hagyni a 
régit, mert többet, újabbat szeretnénk  
kicsikarni a rejtelm es Isten arcából. 
Pozitiven vagy negativen m indenki 
ezen dolgozik. M inden kis igazság ide 
torkollik.

Folytatásul át kell adnom a szót Békés 
Gellért: Istenkeresés című könyvének . 
A  szakem ber ír az emberi nagy kaland
ról: a pro és contra csatákról. «Ponyva- 
regény» izgalmával veze t végig a szel
lem váltakozásain. Lapozunk a m últ
ban, jelenünkben s magunkban, m iköz
ben a szerző barátként beszélget hoz
zánk az Isten-m isztérium  fordulóiról.

PROKOP PÉTER
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Hazánk egyik nagy jótevője boldog XI. Ince pápa
Ebben az évben a katolikus Egyház 

szentévet ünnepel. A  világ  figyelme 
fokozott m értékben Róma felé irányul: 
a szokottnál is sokkal több zarándok és 
turista  keresi fel az ö rö k  Várost. A za
rándokoknak, de még a nem vallásos 
céllal érkezőknek is első célja rendsze
rint a világ legnagyobb temploma: a 
vatikáni Szent Péter bazilika. Ennek a 
hatalm as tem plom nak jobb oldalhajó
jában M ichelangelo Pieta-ját elhagyva 
ham arosan egy m ellékoltárhoz érke
zünk, amely XI. — és XII. Pius pápa 
szobrai között áll. Az oltár lapja alatt 
egy pápa sírja, ra jta  latin  felirat: «Bea- 
tus Innocentius XI Pontifex Maximus — 
Boldog XI. Ince pápa», akinek em lék
nap ját a M agyar Püspöki Kar nagyonis 
m éltányos intézkedése folytán augusz
tus 13-án a liturgiában a m agyar kato 
licizmus is m egünnepli. Éppen ez a 
közeli dátum  teszi időszerűvé, hogy 
megem lékezzünk róla: em lékezetünkbe 
idézzük kimagasló szem élyiségét, nagy 
történelm i szerepét, és kérjük  közben
járását m agyar hazánk szám ára az ak
korihoz hasonló mai súlyos történelm i 
helyzetében.

XI. Ince pápa 1611-ben született az 
északolaszországi Como-ban az Odes- 
calchi családból, m int szüleinek 11 -ik 
gyerm eke. A keresztségben a Benedek 
nevet kapta. Édesanyja az 1630-as pes
tisjárvány áldozata lett. Tanulm ányait 
a jezsuiták  comoi kollégium ában kezd
te, m ajd N ápolyban fejezte be, mint az 
egyházi és világi jog doktora. — Elő
ször a katonai pályát akarta  választani, 
de gyenge egészsége m iatt erre nem 
volt alkalmas. Nápolyi tanulóévei alatt 
egy szentéletű kapucinus volt a lelki
atyja, aki az isteni kegyelem  eszköze 
lett számára. Elhatározta, hogy Istennek 
szenteli magát, celibátusban fog élni és 
jócselekedetek gyakorlása lesz az élet
program ja.

Isten azonban sokkal fontosabb h iva
tást szánt neki. Bár term észeténél fogva 
szerette a visszavonult életet, mégis 
Rómába költözése u tán  ham arosan fel
tűnt életszentségével, főleg alázatossá
gával, egyszerűségével, a szegények 
iránti szeretetével, de ugyanakkor k i
váló képességeivel: okosságával, dip
lomáciai érzékével és szervező készsé
gével. M ár 34 éves korában elnyerte  a 
bíborosi méltóságot, m ajd három  év 
m úlva ferrarai követ, újabb két év múl
va novarai püspök lett. Ekkor: 1650-ben, 
39 éves korában szentelték pappá, s a 
következő évben püspökké.

M int m egyéspüspök főfeladatának te 
kin tette  a papság és a szeminárium 
m egreformálását, s a h itoktatás fellen

dítését. A nagy m ilánói érseket, Borro- 
mei Szent Károlyt tek in tette  példaké
pének, és az ő zsinati konstitucióit akar
ta  egyházm egyéjében is m egvalósítani.
X. Ince pápa és a nép egyaránt a sze
gények aty jának  nevezte.

Eközben aránylag rövid ideig u ral
kodó pápák követték  egym ást Szent 
Péter trónján: X. Ince u tán  VII. Sándor, 
m ajd IX.- és X. Kelemen. A harm inc
éves háború következtében Európában 
bekövetkezett erkölcsi és anyagi süly- 
lyedés az Egyház életében is erősen 
éreztette hatását, annyira, hogy az 
1676-i konklávé alkalm ával egyik bíbo
ros sem m erte vállalni a pápai h ivatal
lal járó felelősséget. Ezért a két hóna
pon át tartó  konklávé végén a kiváló 
képességeiről jól ism ert Odescalchi 
Benedek bíborost választották  meg, aki 
a Xl. Ince nevet vette  fel. Pápasága 13 
éven át tartott. 1689 augusztus 12-én 
halt meg. XII. Pius pápa avatta  boldog
gá 1956-ban.

E rövid megemlékezés keretében  nincs 
lehetőség arra, hogy egyházfői tevé
kenységét kellő részletességgel m éltas
suk. Inkább azt em eljük ki, ami mai ér
telem ben is haladó felfogását m utatja: 
határozottan törekedett a protestánsok
kal való kibékülésre (ha még nem is 
volt szó mai felfogásunk szerinti keresz
tény egységtörekvésről); a missziók 
szervezése és fellendítése érdekében a 
távolból jövő m isszionáriusokkal sze
m élyesen igyekezett találkozni, hogy 
kellő helyzetism eretre tegyen szert; k a 
tolikus egyetem et alapított G uatem alá
ban és M anilában; m inden lehetőséget 
m egragadott, hogy m egszüntesse az af
rikai rabszolgakereskedelm et, és nem 
rajta  múlt, hogy ez akkor még nem si
került; a nepotizmust szigorúan ellenez
te és tiltotta; nagy gyakorlati érzékkel 
rendezte a pápai állam súlyos anyagi 
nehézségeit, főleg a földművelés, ipar 
és kereskedelem  fellendítésével, és szi
gorú takarékosság bevezetésével. Ö 
maga pápa létére is a legszegényeseb
ben élt, pl. az elődei által használt fe
hér reverendákat hordta. Szinte csodá
latos, hogyan tudta ez a gyenge egész
ségű és inkább visszavonult életre ha j
lamos em ber a leggyakorlatibb anyagi 
nehézségeket is megoldani és szinte 
az egész európai diplom áciát irányítani, 
s így Európát a török hódítástól m eg
menteni. Érdekes, hogy m ár fiatal ko
rában, amikor még katonai karrier le
begett szemei előtt, kifejezetten a török 
elleni; küzdelem  a célja. M ost m int pápa 
valósította meg, de egész más szinten 
és más eszközökkel épp akkor, amikor 
IV. M ohamed szultán nagyvezére, Kara

M usztafa hatalm as hadsereggel indult 
Európa m eghódítására, és m ár Bécset 
is körülzárta.

Jórészt a pápai állam anyagi m egerő
sítése tette  lehetővé, hogy a török te r
jeszkedés visszaszorítása érdekében 
olyan hatalm as anyagi áldozatokra volt 
képes: a bajo r fejedelem nek 300.000, 
Lipót császárnak 400.000, Szobieszki len
gyel k irálynak 500.000 forintot küldött. 
Ez a szent pápa ugyanakkor kora leg
nagyobb stratégájának  és diplom atájá
nak bizonyult. M int stratéga felismerte, 
hogy a török hatalom  a lepantói nagy 
vereség után  m ár csak «papírtigris», 
amint ma a kínaiak  mondanák; csak 
arra van szükség, hogy az európai ke
resztény hatalm ak az egymás közti 
ellenségeskedés helyett összefogjanak 
ellene. M int diplom ata el is érte, hogy 
tényleg létre is jö tt a török elleni szö
vetség. Így az egyesült keresztény se
regek szinte m egállás nélkül szabadí
to tták  fel a m egszállt terü leteket egész 
a Balkánig: 1683-ban felm entették Bé
cset, 1684-ben V isegrádot és Vácot, 
1685-ben Érsekújvárt, 1686-ban Budát, 
1688-ban Belgrádot. Ezzel végétért M a
gyarországon a 150 éves török m eg
szállás. A  pápa Bécs felm entésének 
napját, szeptem ber 12-ét a Bold. Szűz 
M ária nevének ünnepévé nyilvánította; 
Buda visszafoglalásának napja: szep
tem ber 2.-a Szent István királyunk em
léknapja lett az egész Egyházban (ma 
ez a liturgikus reform óta augusztus 16, 
a szent k irály  halálának évfordulója 
utáni nap).

Ez a különös és nagy egyéniségű 
pápa tehát életszentsége m ellett egyben 
kitűnő politikus is volt. Nélküle a török 
valószínűleg egész Európát elözönlötte 
volna, s így az egész újkori történelem  
más irányt vett volna. Hogy m ennyire 
ő volt a lelke és m ozgatója a török 
visszaszorításának, azt mi sem bizo
nyítja  jobban, mint az, hogy Szobieszki 
lengyel k irály  szerint a török feletti 
győzelem Isten után  a pápának volt 
köszönhető; V elence konstantinápolyi 
követe szerint pedig a török a pápától 
félt legjobban.

Amikor tehát a római m agyar zarán
dok megáll a Szent Péter bazilikában 
XI. Ince pápa sírja  előtt, hálás szívvel 
gondoljon arra, hogy az üveglap m ögött 
fekvő pápai ruhába öltöztetett szobor 
m agyar hazánk egyik legnagyobb jó 
tevőjének  földi m aradványait zárja m a
gába. Sajnálatos mulasztás, hogy sem 
az «Űtikönyvek» sorozatban m egjelent 
«Itália» c. kötet, sem az ugyancsak 
Budapesten kiadott «Róma» c. útikönyv,
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Casaroli KeSelberlinben
Fischer keletném et külügym iniszter 

m eghívására a Pápa «külügyminisztere» 
Keletberlinbe látogatott és ké t napon 
át a kom m unista rendszer vendégeként 
m egbeszélést fo lytatott időszerű nem 
zetközi problém ákról és a katolikus 
egyház ottani helyzetéről. A  látogatás 
aggodalm at és súlyos k ritikát vá lto tt ki 
ném et katolikus körökben. M iért?

Nem hivatalos kapcsolatok és nem is 
a tárgyalások végett. M inden józanul 
gondolkodó katolikus tudja, hogy a 
V atikán senkit sem utasít vissza, aki 
keresi vele az érintkezést. Az is te r
m észetes, hogy a V atikán m inden tőle 
telhető t megtesz, hogy a vasfüggöny 
m ögötti országokban enyhítse a keresz
tények  helyzetét. Ami m iatt kritikával 
illetik a V atikán keleti politikáját, az 
változatlanul azért van, m ert Róma 
mindeddig kom oly engedm ényeket elő
legezett a kom m unista korm ányzatok
nak anélkül, hogy ezek fejében a rend
szer legalább a saját alkotm ányában k i
látásba helyezett jogokat, így pl. többi 
közt a lelkiism ereti és vallásszabadság 
jogát biztosítaná.

K eletném etországban a katolikusok 
kisebbségben vannak. Az ország 17 mil
lió lakosságából alig másfél millió a ka- 
főTiküs: ö t  egyházm egyét kettészel a 
Nyugat- és Keletném etország közt m eg
vont politikai határ. Így a fuldai, würz- 
burgi, paderboni, osnabrücki és hildes- 
heimi egyházm egyének nagy területe 
esik Keletnémetországba, míg az egy
házm egyék központja N yugatném etor
szágban van. Az illetékes m egyéspüs
pökök a lelkipásztori problém át úgy 
oldották meg, hogy az egyházm egyéjük

sem a «Velencétől Rómáig» c. mini, ú ti
könyv nem említi XI. Ince pápa sírját, 
így  könnyen m egtörténhet, hogy a Ró
m ában járó m agyarok, akik rendszerint 
az em lített könyvek egyikét ta rtják  k e 
zükben, nem is tudják meg, vagy lega
lábbis nem tudatosodik bennük, hogy 
ez a sír m agyar szempontból egész 
Rómában a legjelentősebbek egyike. Az 
«Űtikönyvek» «Budapest» c. kö tete le
galább megemlíti a budai várban levő 
XI. Ince pápa terét, ahol 1936-ban fel
állították (idézzük a könyvből) «a török 
elleni 1634-es szövetséget létrehozó s a 
harcokat anyagilag is nagym értékben 
támogató* pápa szobrát. Bár a té r ne
vét azóta m egváltoztatták, legalább a 
szobor szerencsére ott maradt. így em
lékeztetheti a m agyar népet Európa, és 
benne M agyarország m egm entőjére:
XI. Ince pápára!

P. SALAMON Z. LÁSZLÓ OFMCap.

keleti részébe segédpüspököket kértek  
Rómától és őket bízták meg az elsza
k íto tt részek korm ányzásával. Az or
szág politikai m egoszlása ellenére mind 
a mai napig Nyugat- és Keletném etor
szágnak egyetlen püspöki kara  van, 
mind a nyugati mind a keleti részek 
püspökei tagjai. 1961-ig a keletném et 
püspökök is m egjelentek a rendszerint 
Fuldában tarto tt püspökkari értekezle
ten. 1961 után azonban a keletném et 
korm ány nem adott többé nekik utazási 
engedélyt.

Két évvel ezelőtt, 1973-ban, amikor 
Brandt kancellár Keletberlinnel is szer
ződést kötött és elismerte, hogy ném et 
földön két állam van, a V atikán a k e tté 
szakított egyházm egyék keleti részében 
az egyházm egyék vezetőit apostoli ko r
m ányzókká nevezte ki. K ivonta őket az 
eladdig illetékes m egyéspüspök hatás
köre alól és közvetlenül a pápának ren 
delte alá. Keletberlin azonban nem volt 
m egelégedve ezzel a lépéssel. Tovább 
sürgette a V atikánt, hogy igazítsa az 
egyházm egyék határait a szerződésben 
elismert politikai határhoz, ami azt je 
lenti, hogy a politikai ha tá r által k e tté 
szelt egyházm egyék keleti részét v á 
lassza el a N yugatném etországban m a
radt résztől. Terem tsen a keleti részen 
is önálló egyházm egyéket és nevezzen 
ki élükre m egyéspüspököt. A keletné
met kom munista korm ányzat m ásik kö
vetelése arra irányul, hogy alakítsák 
meg K eletném etországban az önálló 
püspöki kart.

Az első követelés teljesítésének ú t
jában áll az 1933-ban m egkötött kon
kordátum . Ennek értelm ében ugyanis a 
V atikán csak az illetékes ném et ko r
m ánnyal egyetértésben változtathatja  
meg az egyházm egyék határait. A  kon
kordátum  változatlanul érvényes. A k e 
letberlini korm ányzat viszont nem fo
gadja el. Bonn azonban ragaszkodik 
hozzá, hogy a V atikán terveit illetőleg 
vegye figyelem be a konkordátum  elő
írásait. A nyugatném et egyházi és álla
mi hatóságok úgy értesültek, hogy 
Róma az egyházm egyék határainak  
m egváltoztatása érdekében felveszi a 
kapcsolatot Bonnal. M indeddig az ügy 
kom plikált ugyan, de nem adhatna okot 
súlyosabb kritikára, m ert a V atikán 
lényegében a szociáldem okrata és libe
rális kaoliciós korm ány terem tette po
litikai alapon kénytelen változtatni a 
helyzeten.

A kritikára azért kerül sor, m ert a 
nyugatném et katolikus vezetők, egy
háziak és világiak egyaránt, nem külön
ben sok keletném et katolikus is attól 
tart, hogy Casaroli Keletberlinben is

úgy já r  el, m int Budapesten illetve Prá
gában. Vagyis m egállapodik a ko r
m ányzattal a püspöki kinevezésekben, 
tehát engedm ényt előlegez a rendszert 
érintő egyházpolitikai kérdésekben, a- 
helyett, hogy a katolikusok m egnyir
bált jogainak tiszteletben tartásá t sür- 
gené és ezzel arányosan teljesítené a 
korm ányzatot közelebbről érintő igé
nyeket.

A ném et katolikus vezetők egyaránt 
hangsúlyozzák, hogy a V atikánnak te 
k intettel kell lennie a keletném et püs
pökök múlt évi novem beri közös pász
torlevelére, am elyet m inden tem plom 
ban felolvastak. Ebben a főpásztorok 
súlyosan bírálták  és elvetették  a kom 
m unista állam iskolamonopóliumát, to 
vábbá az alkotm ányban lefektetett jo 
gok elnyom ását, a katolikusok ellen al
kalm azott sokféle hátrányos m egkülön
böztetést. Ezek m egszüntetését követel
ték. E követelések teljesítése az első
számú lelkipásztori szükséglet, ami nél
kül a püspökök sem képesek m egfelel
ni főpásztori hivatásuknak.

Hom eyer prelátus, a ném et püspöki 
kar központi titkára  a ném et televízió
nak adott nyilatkozatában kijelentette: 
a V atikán lelkipásztori okokra h ivat
kozva m egteheti, hogy a kettévágott 
egyházm egyék keleti részét önálló egy
házm egyévé alakítja és felállítja a k e 
letném etországi püspöki kart, de ilyen 
súlyos lelkipásztori okokat a nyugat
ném et katolikus egyházi vezetők nem 
látnak. Szerintük súlyosabb lelkipász
tori követelm ény a katolikusokra ne
hezedő elnyom ás m egszüntetése.

Janssen  hildesheimi m egyéspüspök, 
a ném et püspöki karnak  a k itelepítettek  
lelkigondozásával foglalkozó bizottsága 
elnöke szintén a televízióban elhang
zott nyilatkozatában kiem elte: «Casa- 
roli érsek keletberlini látogatásával 
kapcsolatban elm ondhatjuk fenntartá
sainkat, óvást is em elhetünk ellene, de 
m egakadályozni nem tudjuk. M eggon
dolásainkról másfél évvel ezelőtt tá jé 
koztattuk Rómát, de azóta nem volt 
alkalmam illetékes szem élyekkel — 
gondolok itt például m agára Casarolira 
és Benelli érsekre — a problém áról tá r 
gyalni. Casaroli érsek azzal té rt vissza 
hatnapos keletberlini illetve keletné
m etországi látogatásáról, hogy tárgya
lásai hasznosak és gyümölcsözők vol
tak. A német televíziónak adott ny ila t
kozatában kiem elte: a Keletberlinnel 
felvett hivatalos érintkezés megfelel 
annak a törekvésnek, m ely különösen 
jellem zi VLPál pápa uralkodását. M ind
két fél kifejezte szándékát, hogy a tá r
gyalásokat fo lytatják  — m ondta Casa
roli a római repülőtéren az újságírók
nak.

FÁBIÁN KÁROLY
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Helyesbítés és kiegészítés
«Egy bencés öregcserkész visszaemlékezései# c. cikkhez

A z Életünk áprilisi számában a fenti 
cím alatt lelkes m egem lékezés jelent 
m eg Ehmann Jenő tollából, am elyet 
m int egykori komáromi bencés diák és 
cserkészőrsvezető, majd 1938 - 39-ben 
komáromi káplán nagy örömmel és ér
deklődéssel olvastam. De annál na
gyobb megdöbbenést ke lte tt bennem  és 
más vo lt komáromi diákban és öreg
cserkészben is a Szerzőnek az az állí
tása, m iszerint «1918-ban a gimnázium  
minem űsége m egváltozott és a cser
készcsapat elszéledt», am ely egyáltalá
ban nem  felel m eg a valóságnak, sőt 
bántó a kisebbségi sorsban nehéz kü z
delm et folytató magyar középiskola k é 
sőbbi tanáraira,-növendékeire és cser
készeire.

Éppen ezért legyen  szabad e lap ha
sábjain a Szerző által hangoztatott «tel
jesség és történelm i hűség kedvéért»  
cikké t az alábbi adatokkal kiegészíte
nem  és helyesbítenem . A  gimnázium  
szellem e 1918 után egyáltalában nem  
változott meg, m ivel a cikkben em lített 
M órocz Emílián után az in tézet veze 
tését a neves m atem atikus és kiváló  
pedagógus: Gidró Bonifác ve tte  át, aki
ről a Szerző is nagy elismeréssel em 
lékezik  m eg és a középiskolát 1938-ig 
mint igazgató atyai gondossággal v e ze t
te, amikor érdem ei elismeréséül tihanyi 
apáttá n evezték  ki.

M int a fe lv idéki magyarság egyetlen  
szerzetes-gim názum a ez az in tézet a 
magyar keresztény  kultúra és nevelés  
bástyája volt, am ely szellem , valamint 
tanulm ányi eredm ény szem pontjából 
m essze kim agaslott a többi állami ma
gyar gim názium ok közül. Virágzó cser
készcsapata, kongregációja, önképző
köre, diákotthona volt, am elyek a je l
lem nevelést, a le lk i elm élyülést, a ma
gyar n y e lv  és irodalom ápolását, sze
gény diákok segélyezését szolgálták s 
m indennek különös fontossága vo lt a 
kisebbségi életben. Ez a gimnázium szá
mos papi hivatást adott a felv idéki ma
gyarságnak, magam is ott kaptam  in
dítást a papi pályára. A  gimnázium nö
vendékei közül m ég ma is sokan dol
goznak, m int lelkipásztorok az Ür sző
lőjében a Felvidéken az anyaországban, 
sőt az emigrációban is. Katolikusok és 
protestánsok egyaránt, mert a kom á
romi bencés gimnázium példája vo lt a 
fe lekeze ti türelemnek, amit másvallású  
növendékei is elismernek. Számos k ivá 
ló növendék közül csak egyet em lítek  
meg: a Kanadában élő világhírű tudós 
orvosprofesszort: Dr. Sellye Jánost, aki 
előadásaiban büszkén vallja magát ko 
máromi bencés öregdiáknak.

De ugyanez áll a komáromi Jókai 
Cserkészcsapatra is, am elynek kiváló  
bencés parancsnokai Karle Sándor után 
az ismert ifjúsági lelkipásztor és író: 
Szívós Donát, Hajdú Lukács és Bíró 
Lucián voltak. Utóbbi, a komáromi ben
cés gimnázium utolsó igazgatója m ég  
1945-ben m egkísérelte az in tézetet újra 
m egszervezni, amit azonban hamarosan 
betiltottak. Tehát eddig m űködött a 
komáromi Jókai Cserkészcsapat, nem  
pedig 1918-ban oszlott fel, m int ahogy  
a Szerző tévesen állítja!

Bíró Lucián az utolsó igazgató és 
cserkészparancsnok ma Komáromban él 
nyugdíjban, m iután a szerzetesrendek  
feloszlatása után Zniováraljára vo lt in 
ternálva, m ajd M alinován és Balony- 
ban, a Csallóközben, vo lt plébános.

A  komáromi cserkészet jelentősége  
első virágkora után, am elyet a Szerző  
oly lelkesen leír, 1918 után a k isebb
ségi sors következtében  m ég inkább 
m egnövekedett. Tevékenysége  egyál
talában nem  csökkent, sőt növekedett. 
M inden évben közel százas létszámú  
táborozásokat rendezett a Felvidék leg- 
festőibb tájain, íg y  Liptószentivánban, 
a Hernádáttörésnél, Tamásfalván, az 
egykori kartauzi kolostor, Lapis Refu- 
gii, M enedékkő romjai közelében, stb. 
Három tutajjal m egism ételték a Szerző  
cikkében em lített vágvölgyi viziu ta t 
Kraloványtól Komáromig-, a Vágdunán  
vizite lepet létesítettek. R észtve ttek  a 
Gödöllői Jamboreen. Bíró Lucián pa
rancsnok «Tábortűz» címen cserkész- és 
diáklapot alapított és szerkeszte tt Ko
máromban, am elynek nagy szerepe volt 
a felv idéki magyar ifjúság vallásos és 
nem zeti szellem ben való nevelése szem 
pontjából.

A  teljesség kedvéért m eg ke ll m ég  
említenem, hogy a Felvidéken 1920 és 
1945 közö tt húsznál több helyen  m ű
ködött magyar cserkészet, így  Pozsony
ban a «Kiskárpátok» fiú- és leánycser
készcsapat, am elynek parancsnoka 
H ornyák Odilo gimnáziumi tanár volt, 
akit később á thelyeztek  Ipolyságra és 
ott is folyta tta  áldásos munkáját. Érsek
újváron M renna József gimn. tanár volt 
a cserkészparancsnok. A  többiekre, saj
nos, már nem  em lékszem . E cserkész- 
csapatok vezető i és tagjai m inden nyá
ron közös vezető i tábort rendeztek, a 
testvéri és nem zeti szellem , összetartás 
elm élyítése és közös feladatok m egbe
szélése céljából. Innen indult k i az öreg- 
cserkészmozgalom, a regősjárás, a Bar
tók és Kodály szellem ében végzett nép
dal-, népmese-, ballada- és népszokás
gyűjtés, előadások, a néppel való kap

csolat felvétele, a néphagyom ányok  
m entése és ápolása. Ugyancsak a cser
készek  adtak indítást a felv idéki ma
gyar egyetem ista mozgalmak, a M AK K  
(Magyar A kadém ikusok K eresztény Kö
re), a CSM ASZ (Csehszlovákiai M agyar 
A kadém ikusok Szövetsége), valam int a 
Prohászka Körök megalapítására, a- 
m elynek  kezdem ényező je  a ma Fri- 
bourgban élő Dr. Pfeiffer M iklós pre
látus, kassai nagyprépost volt, aki rend
szeresen látogatta az egyetem i városo
kat: Prágában, Brünnben, Pozsonyban  
magyar m isét és világnézeti előadáso
kat tartott az ott szórványban élő ma
gyar egyetem istáknak. Ü gyhogy méltán  
elmondható, hogy a kom árom i bencés 
gimnázium, de más magyar iskola is, 
valam int a cserkészet olyan fiatal gene
rációt nevelt ki, am ely m agyar hivatás- 
tudatban, dem okratikus szellem ben sok
szor felülm últa az anyaországit, am ely
re nem  nehezedett a kisebbségi sors 
súlyos nyomása.

DR. IK V A Y  LÁSZLÓ

Magyar Ház -  Stockholm
Szép, árnyas kert közepén kedves, 

rozsdavörös tónusú, öreg villa. Különö
sen az ősz pompájában hívogató, meleg, 
de most a május virágdíszében talán 
m ég elragadóbb.

A  zászlórúdon svéd  és magyar színek  
lobognak. S a házban, kertben kiscser
készek  kacagása hallik.

Itt találnak otthonra a magyar ünnepi 
összejövetelek, vidám  nótázgató-boroz- 
gató bálok, magyar értékeket ápoló 
kultúrrendezvények, befelé forduló bib
liaesték s a szentm ise, alkalomadtán az 
ökum enikus istentisztelet, magyar áhí
tata. O tthont talál itt átm enetileg a ma
gyar m enekült, néha egy-egy lakásprob
lém ával küzködő diák, Stockholm ot lá
togató ismerős, magyar.

Szóval mindaz, amire széles e világon  
magyar központokat hozunk létre.

1970 őszén érlelődött a gondolat stock
holmi magyarokban; egyesületi kere t
ben, baráti beszélgetésekben, lelkész- 
ségi tervezgetésekben. M ég nem  kris
tályosodtak ki, m ég forrongok voltak a 
tervek, letisztulásra vártak, de valami 
magyar központ, saját, önálló magyar 
otthon igénye érlelődött.

H ázvétel m erész gondolata vált idő
szerűvé. A z ügyek  intézésére Magyar 
A lapítvány néven, Szent István király  
védnöksége alatt szervezet jö tt létre, 
am elyben helyet foglalnak a stockhol
mi magyar egyházak és egyesületek. A  
lelkész felhívására gyűjtés indult, a- 
m elynek  gondolatát a magyarság nagy
lelkűen magáévá tette.
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Nyílt levél a magyar ifjúsághozA  M agyar A lapítványnak ugyanis 
kulturális és karita tív  tervek m ellett 
célja vo lt egy magyar központ létre
hozása és fenntartása is. Ezért tagjai 
anyagi áldozatra is kö te lezték  magukat.

Terveinket közö ltük  Stockholm  vá 
rosvezetőségével is és annak is támo
gatását kértük. íg y  ju to ttunk  egy  régi 
svéd  plébánia épülethez, am ely a város 
tulajdonában vo lt s am elynek év i bér
letét 1971 óta a város bevándorlókkal 
foglalkozó szervezete fizeti. A  m i ter- 
hünk a fo lyó  kiadások fedezése.

Azóta  el sem  tudnánk képzeln i a 
stockholm i magyarság életét a M agyar 
Ház nélkül.

Két nagy közös erőfeszítéssel, 1972 
és 1975 tavaszán sokezer munkaóra fel
ajánlásával rendbehoztuk az öreg épü
letet. A z  első alkalommal a legszüksé
gesebb tatarozási m unkálatokat s a be
rendezés problémáját oldottuk meg. 
Építőanyag beszerzése és berendezés 
céljaira a M agyar A lapítvány alaptő
ké jén ek  majdnem  felét áldozta föl. Ez 
évben, amikor M indszenty bíboros a- 
tyánk látogatását vártuk, óriási munka- 
befektetéssel a ház belsejét teljesen  
újjáalakítottuk. 40-50 magyar férfi és 
hölgy ve tt részt a m unkálatokban. Egye
sek  esténként, m unka után, nagyobb  
csoportok szom batonként egész nap 
ve ttek  részt a m unkálatokban. Igaz, a 
nagy íafögátas elmaradt, s ez éppen 
a legáldozatosabb m unkások szem ébe  
csalt k ö n n y e k e t . . .  de a házunk készen  
áll.

Ez alkalommal azok, akik  talán nem  
tudtak szem élyesen résztvenni a m un
kában, adom ányaikkal álltak m ellénk. 
6500 svéd  korona adomány gyűlt össze 
a házépítés költségeire.

A  ké t nagy építési erőfeszítés közö tt 
pezsgő egyházi, egyesületi és ifjúsági 
élet évei teltek el.

M indent összevéve, áldásnak tartjuk  
ezt a házat. Ez a közös otthon, am ely
nek szeretete, fönntartásának kö te le
zettsége, egyszóval a közös felelősség  
segít bennünket, szétszóródásra hajló  
magyarokat, az egységre törekvésben.

S talán éppen ez a legnagyobb áldás, 
amit a M agyar Ház jelent a stockholm i 
magyarság életében.

P. SOLYM ÁR JÁ N O S S. J.

LAUSANNE.
Megemlékező szentmisét, gyászistentisz

teletet tartottak — a protestáns lelkész és 
hívei részvételével — Mindszenty bíboros 
halálával kapcsolatban; Lausanne-ban má
jus 14—én, Genfben május 16-án, a hívek  
nagy részvételével. Mindkét lelkész szólt 
a jelenlévőkhöz.

Március végén találkoztam utoljára 
M indszenty bíboros A tyánkka l Bécs
ben. Főpásztori szívének  nagy gondjá
ról beszélt: a magyar papi utánpótlás
ról. Két ízben is, utoljára néhány héttel 
halála előtt, fö lhívást in tézett a magyar 
papsághoz, m elyben többek közö tt a 
kö ve tkező ke t írta:

«Az emigrációs katolikus papság je 
lentősen koros, kevesebb  is, m int volt 
1957-ben. Ugyanakkor az emigrációs 
magyar h ívők  száma em elkedett és 
eléri a másfél m illió t. . .  Ha a lelkipász
torkodás válságbajutását el akarjuk k e 
rülni, sürgősen gondoskodnunk kell ma
gyar papi utánpótlásról saját papkép
zéssel és papneveléssel!)> (1974. jul. 22.)

«Ezen a kezdem ényezésen  fordul m eg  
lesz-e lelkipásztora az öt világrészen  
szétszórt m in tegy másfél millió magyar 
m enekült katolikusnak. A  közösség ér
dekének teljes elhanyagolását jelen te
né, ha a családok csak «elszaggatják» 
a papokat, de nem  adnak és nevelnek  
újakat.» (1975. ápr. 8.)

Terve az volt, hogy a magyar pap
nevelést a bécsi Pázmáneumban kezdi 
el. H agyatéka ezt a tervet elősegíti és 
így, ez az égető ügy tovább él, és nagy  
gondját örökségként ránk hagyta. Sok  
az aratnivaló, de kevés  a munkás. N é
pünknek szüksége van jó pásztorokra.

A  múlt év  októberében Dél-Ameriká- 
ban jártam s egy fiatal cserkészvezető  
jö tt hozzám a kéréssel: «Atya, kü ld j 
nekünk egy fiatal magyar papot!» — 
«Küldenék én, mondtam, de hol vannak  
a fiatal magyar papok?»

Éppen ezért fordulok most hozzátok, 
magyar fiatalokhoz. «Á llok Istenért, 
Egyházért, Hazáért, mert ezt a kö te les
séget rótta rám a nagyvilágon legár- 
váb népem  történelmi szolgálata» — 
mondta egyszer elhunyt Főpásztorunk, 
M indszenty József. Ez a kötelesség most 
Titeket hív, Rátok vár.

Prímási székfoglalójában 1945 októ 
ber 7-én summásan összefoglalta a ma
gyar pap hivatását:

«A karok jó  pásztor lenni, aki ha kell, 
életét adja juhaiért (Jn. 10, 15), Egyhá
záért, ha zá jáért. . .  Ha Isten-A tyánk és 
M ária-Anyánk segít, akarok lenni né
pem lelkiism erete, hivatott ébresztő
ként kopogtatok le lke tek  ajtaján, a föl
tetsző téve lyek  ellenében az örök igaz
ságot közvetíten i népem nek és nem ze
temnek. Ébresztgetem nem zetünk m eg
szentelt hagyományait, am elyek nélkül 
egyesek talán igen, de a nem zet nem  
élhet.»

íme, a feladat. H ívom  a magyar fia
talokat a feladat bátor vállalására.

A  külföldön élő magyar jezsuiták  
elsőrendű feladatuknak tartják Isten

magyar népének szolgálatát. Ezt tesz- 
szük  plébániáinkon, sajtó és missziós 
tevékenységünkön  át. Keressük azokat 
a magyar fiatalokat, akik  beállnak k ö 
zénk, m egosztják és m ajd fo ly ta tják  
m egkezdett m unkáinkat Isten dicsősé
gére és népünk üdvösségére.

Olyan fiatalokat keresünk, akik:
1. Szeretik  teljes szívükből a M eg

váltó Jézus Krisztust, aki azt mondotta, 
hogy «aki ismeri és teljesíti parancsai
mat, az szeret engem» (Jn. 14, 21).

2. Átlagnál többet akarnak tenni fele
barátjukért és őszinte lé lekkel tudják  
Loyolai Szt. Ignáccal, a jezsuita rend  
alapítójával imádkozni:

«Istennek Igéje, én Uram, taníts 
meg arra, hogy nagylelkű legyek: 
hogy úgy szolgáljalak, mint meg- 
érdemled;
adjak számolgatás nélkül, 
harcoljak, nem  törődve a sebekkel, 
dolgozzak, nem  keresve a pihenést, 
teljesen m egfeledkezzem  magam
ról, nem  várva más jutalmat, 
mint hogy tudom: akaratodat tel
jesítem .

3. Töretlenül szeretik  «a nagyvilág  
legárvább népét»; a magyart és készek  
áldozatok árán népünk lelki ínségén 
segíteni. M indszenty Bíboros figyelm ez
tetése szerint: «A tettekben nyilatkozó  
felebaráti szeretet is elengedhetetlen a 
rászorulókkal szemben. H ogy várhat
ju k  ezt idegenektől, ha a tehetős ma
gyar közönyös a véréből való ínsége
sek  irányában?» (1971. ádvent.)

4. M ozgékonyak és szabadok, mert 
a mi hivatásunk azt kívánja, hogy a v i
lág bárm elyik részén dolgozzunk, ahol 
Isten dicsősége és népünk java kívánja.

5. Testben egészségesek, lélekben k i
egyensúlyozottak s az átlagnál maga
sabb szellem i munkára képesek.

«Az lesz az én elégtételem , hogy né
pem az egész világon kitart keresztény  
hite és magyar hazája mellett» — m on
dotta 1973-ban az önmagát nem  kímélő, 
s magát árva népéért feláldozó Bíboros 
Jópásztorunk.

A  magyar fiataloktól függ, hogy az 
Istenhez tért Főpásztorunk megkapja-e  
ezt a földi elégtételt is az égi mellé, 
m elyet azoknak ad az Ür, akik  «jó m un
káin végeztek.

További felvilágosítást az alábbi cí
men lehet kapni:

Rév. John A. Ádám, S. J.
Fordham U niversity  
Bronx, N. Y. 10458 
U.S.A.

P. ÁDÁM JÁNOS S.J. 
a külföldön élő magyar jezsuiták 

tartományfőnöke
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Mindszenty József

E ML É KI R A T A I M
Folytatjuk M indszenty Józseí bíboros, esztergomi érsek Emlékiratai k iv o 

natos ism ertetését. Ma abból a részből közlünk szem elvényeket, amelyben a 
bíboros az iskolák államosítása után az ellene irányított támadásokról és a 
«megegyezés» fondorlatos erőltetéséről ír.

Felerősítik a prímás elleni támadást

Az iskolákért folyó harcnak a kom 
m unistákra nézve is voltak  hátrányos 
következm ényei. M indenekelőtt kide
rült, hogy a törvényjavaslato t az egész 
nép ellenében és csak egy törvénytele
nül m egválasztott parlam enttel voltak 
képesek elfogadtatni. S mivel a vasfüg
göny még nem záródott le egészen, a 
történtekről tudom ást szerzett a szabad 
világ közvélem énye is. Mi m agunk is 
gondoskodtunk arról, hogy a szükséges
nek látszó dokum entációs anyaggal el
lássuk a nyugati sajtót. Számos esetben 
fogadtam magam is nyugati újságíró
kat, hogy tájékoztassam  őket az egyház 
ellen folytatott romboló tám adásokról. 
M ost történt meg első ízben, hogy a 
bolsevista egyházüldözésről azonnal, s 
a történtekkel egyidőben, hiteles tá jé 
koztatást tudott kapni a szabad világ. 
Így a m agyar esem ények 1948 nyarán, 
a nem régen végrehajto tt csehszlovák 
államcsíny után, újabb erős lökést ad
tak  a nyugati antikom m unista mozgal
maknak.

A világkommunizmus távolabbi cél
ja i érdekében a keleteurópai kommu
nista  pártok egyelőre kikerülni akarták  
az új kultúrharcot. Simán és kevés fel
tűnéssel igyekeztek sorjában és mód
szeresen elpusztítani a keresztény m a
gyar intézeteket. Ebben a törekvésük
ben az én m agatartásom  akadályként 
hatott. A Szovjetunió m agyarországi 
hely tartó i term észetesen tudták, hogy 
az iskolaharc idején az én intézkedé
seim tették  lehetővé az ország lakos
ságának impozáns tiltakozását. Azonkí
vül ügyünk m ellett nagyrészt mi moz
gósítottuk a világsajtó t is. Így lettem  
én nem csak az otthoni, hanem  a világ
kom munizm usnak is egyik fő ellensége, 
akit m inden eszközzel el kellett távolí- 
taniok útjukból. Ism erték egyénisége
met; m agatartásom ból következtethet
tek  arra, hogy a ránk kényszerített 
harcban, ha kell, és Isten erőt ad rá, 
életem  árán is helyt akarok állni. Ért
hető tehát, hogy m ár az iskolák álla
m osítása után terveket szőttek az egy
ház éléről való elmozdításomra. Bizal
mas értesülést kaptunk arról, hogy Ká
dár János belügym inisztert megbízták: 
m inden eszközt vegyen igénybe a cél

ból, hogy a prímás a m agyar egyház 
éléről eltávolíttassék . ..

A «megegyezés» fondorlatos erőltetése

így tehát az egyházellenes tám adá
sokat személyem ellen összpontosítot
ták. M indenütt és a napnak szinte min
den órájában személyemet tám adta a 
rádió, ezt tették  az üzemekben és a nyílt 
tereken a hangszórók, ezt írták  a lapok 
és harsogták a szónokok a népgyűlése
ken. Az egész országnak hallgatnia ke l
lett a kom m unisták tételét: a m agyar 
nép bajainak egyedüli oka a prímás 
«népellenes» m agatartása. Vissza aka
rom venni az egyháztól elvett birtoko
kat — m agyarázták nap-nap u tán  — 
ellenforradalm at szervezek és így to 
vább. Legtöbbször és a legerősebb hang- 
szereléssel azonban azzal vádoltak, 
hogy m egakadályozom  az egyház és az 
állam közti m egegyezést. A valóság 
term észetesen az volt, hogy a püspöki 
kar nem zárkózott el az egyház és állam 
közti függő kérdések m egtárgyalásától. 
Az egyházat szükségszerűen érdekelte 
a Szentszékkel való diplomáciai kap
csolat helyreállítása, egyesületeinknek 
az ügye, a katolikus irodalom és sajtó 
problémái. Ezekről, valam int a k isa já 
títo tt egyházi birtokok törvényben biz
tosított kártalanításáról m ár folytak is 
előzetes m egbeszélések az egyház és az 
állam m egbízottai között. Azonkívül a 
püspöki kar az új helyzetben elfogadta 
volna az egyház és állam szétválasz
tásának a gondolatát, ha biztosítékot 
kapott volna arra, hogy a laikus állam 
elismeri és nem zavarja  az egyház bel
ső szabadságát és tiszteletben tartja  
önkorm ányzatát. A  kom m unisták azon
ban szovjet-m intájú «megállapodást» 
akartak  kötni az egyházzal. A  m ege
gyezéssel azt szerették volna elérni, 
hogy a püspöki kar ism erje el a kom 
m unista párt törvénytelenül m egszer
zett hatalm át, modjon le a maga iskolái
ról, nevelőintézeteiről, kulturális és k a 
ritatív  intézm ényeiről; s végül legyen
gülve rendelje alá m agát a m agyar egy
ház is a kom munista állam érdekeinek, 
m int ahogyan ez az orosz ortodox egy
házzal történt.

Jól ism ertük a bizalmas úton hozzánk 
került dokum entációs anyagból azt is, 
hogy a háború után  m ilyen kím életlen

eszközökkel olvasztották be a nyugat
ukrajnai és a kárpátaljai görögkatoli
kusokat az orosz ortodox egyházba. 
Tudtunk Slipyj lembergi érsek és a vele 
egyidőben letartóztato tt főpásztorok, 
kanonokok, szemináriumi elöljárók, 
teológiai tanárok  bebörtönzéséről. M eg
ism ertük azokat a m ódszereket is, a- 
m elyekkel az úgynevezett uniós moz
galomba bekényszerítették  a papság 
egy részét, hogy a hatósági közrem ű
ködéssel m egvalósított beolvasztásnak 
törvényes látszatot adjanak. Pontos be
számolót kaptam  Rozma görögkatolikus 
m unkácsi püspök autószerencsétlenség
gel álcázott m eggyilkolásáról is. Öt 
azért távolíto tták  el az egyházm egye 
éléről, m ivel éveken keresztül eredm é
nyesen ellenállt a szovjet beolvasztó 
törekvéseknek. Erdélyi m agyaroktól ar
ról is értesültünk, hogyan folytak ka
tolikusok ellen tám adások Romániában.

. . .  Nem tápláltunk illúziókat és nem 
építettünk a bolsevizmus enyhüléséről 
vagy polgárosodásáról terjesztett jól 
m egszervezett h írverésre. Ehelyett min
den erőnkkel arra törekedtünk, hogy 
elm élyítsük a h itéletet és m egerősítsük 
híveink keresztény öntudatát.

A püspöki kar magatartása

(M indszenty bíboros emlékirataiból 
m egtudjuk: a püspöki kar négypontos 
javaslatban igyekeze tt létrehozni az 
egyház és az állam közötti m egegye
zést. A z  állam azonban nem  volt haj
landó orvosolni az egyház sérelmeit. A  
magyar református egyház éléről eltá
volíto tták a törvényes vezetőket, kö z
tük Ravasz László püspököt is. És már 
nagyban fo ly t az előkészület, hogy Rá
kosi M átyás utasítására az Á V Ó  letar
tóztassa a magyar katolikus egyház 
főpásztorát, az esztergomi érseket, M a
gyarország prímását, M indszenty Jó
zsefet:)

A személyem ellen irányuló tám adás 
és rágalmazás 1948-ban egész nyáron 
folyt.

Letartóztatásom  előkészítésére az u- 
tolsó roham  ősszel indult el a követ
kező jelszavakkal: «M egsemmisítjük a 
mindszentyzmust!* «Eltávolításától függ 
a m agyar nép jóléte, és az egyház és 
állam közötti béke!»

Kivezényelték ellenem  a tanulóifjú
ságot, k irendelték az üzemekből a 
«mukásságot». A kom munista párt ügy
nökei ezeket a kivezényelt «tüntetőket» 
a püspöki paloták elé vezették  és a fő
pásztoroktól követelték, hogy a ((ma
kacs és politikailag rövidlátó* bíboros
prím ást ők segítsenek eltávolítani az 
egyház éléről. A püspökök elutasító 
válasza ellenére a sajtó azt jelentette, 
hogy a püspöki kar elítéli «nép- és de
m okráciaellenes* m agatartásom at. A
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Gyöngyszemek irodalmunkból
Lévay József:

A R A T Á S

főpásztorok 1948 novem ber 3-án — az 
én távollétem ben tarto tt értekezletükön
— így válaszoltak:

«A püspöki kar nagy m egütközéssel 
és szomorúsággal látja  azokat a m éltat
lan tám adásokat, am elyek M indszenty 
bíboros-prímást újabban a sajtóban, rá
dióban, gyűléseken nagy rendszeresség
gel érik  . . .  Amikor a püspöki ka r a va l
lási szabadságjogok nevében is felemeli 
szavát e tám adások ellen, ugyanakkor 
biztosítja őem inenciáját bizalmáról, e- 
gyüttérzéséről és az egyház, a haza és 
a m agyar népünk ügyéért folytatott 
m unkájában teljes egységben összeforr
va vele azonosítja m agát.»

A bíboros szózata a nemzethez

(Ezeket szögezte le a püspökök ny i
latkozata M indszenty bíboros védelm é
ben. A  bíboros emlékiratai ezután így  
folytatódnak:)

M int annak idején az iskolák államo
sítása előtt tették, a kom m unisták most 
is ágensek hadát küldték a hivatalokba 
és üzemekbe, hogy aláírassanak elké
szített szöveget, amely eltávolításom at 
és népbíróság elé állításom at követeli. 
A kom munista párt ellenőrzése alatt 
álló községi, városi és m egyei tanácsok 
pedig feliratokban kérték  és sürgették 
a m inisztertanácstól példás m egbünte
tésem et. Á közvélem ényham isításra 
1948 novem ber 18-án az ország népéhez 
intézett alábbi szózatomban magam vá
laszoltam. Ezeket mondottam:

«Hetek óta azonos úgynevezett «ha- 
tározatokat» hoznak ellenem Csonka- 
M agyarország helységeiben, am elyek
ben elítélik az 1947-48-as években az 
ország gócpontjaiban rendezett M ária- 
napokon általam  szított úgynevezett 
«ellenforradalm at és népellenességet». 
Panaszkodnak az egyház és az állam 
közötti m egegyezés elm aradása miatt. 
Követelik a «káros tevékenység* m eg
akadályozását.

Nos, a Boldogasszony-éve keretében 
m egrendezett M ária-napok célja hagyo
mányos m agyar M ária-tisztelet elmé
lyítése és a vallásos öntudat erősítése 
volt. M erőben politikai kérdések soha
sem kerültek szóba a M ária-napokon. 
A M ária-tisztelet m agasztalása m ellett 
a «Tízparancsolat» fontosságát, az em
beri méltóságot, a szeretetet és az igaz
ságot hirdettük.*

«Ami az ellenem  hozott, m egrendelt 
«határozatok» jogi értékét illeti, meg 
kell állapítani a következőket: m inden 
hivatalos Ígéret ellenére a m ásodik v i
lágháború óta eltelt időben — a fővá
rost kivéve — mindezideig elm aradtak 
az önkorm ányzati választások.

(Folytatjuk)

M élázva ülök  
Puha fészkemben-,
Ö, be szeretnék  
Kirepülni innen,
El messze, messze! 
Virányán bolygani 
Szabad m ezőknek,
Kezet nyújtani 
A z anyaföldnek,
Ha éreznék rá 
Módot, erőt,
M int vo lt apámnak,
A z ős természet 
Boldog fiának  
Rég, rég azelőtt:

M eleg napfényben  
N e k ive tkezve  
Szórni a földbe 
V erítékezve  
Bőven a piros 
Búzamagot,
Rem élve, várva  
Dús aratásra 
Sűrű keresztet,
S otthon a szérűn  
Magasra eresztett 
N agy asztagot.

M ikor a tél el jő 
S tarlott m ezeinkről 
M indent beterelget 
S hóviharos felhő 
Borítja egét,
Egyszerű hajlék  
Tűzhelye m ellett 
Érezni nyájas

Lévay József (1825 - 1918), a leghosz- 
szabb életű m agyar költő, két évvel 
volt csak fiatalabb Petőfinél, résztvett 
a szabadságharcban, de m egélte még az 
első világháborút!

Nemesszármazású, református, föld
műves családból származott, szülőföld
jé t igazában sohasem hagyta el, előbb 
tanárkodott, később várm egyei tisztvi
selő von, nosszu iaon át Borsod-megye 
alispánja. Fiatal korától kezdve verselt, 
mindvégig hűségesen igazodva a Petőfi- 
A rany iskola hagyom ányaihoz. Irodal
munk legm egelégedettebb költője volt, 
nem háborgatták  nagy szenvedélyek, 
robbanó indulatok; az élet egyszerű 
örömeit szerette: a barátságot, egy-két 
pohárka bort, gyüm ölcsfáit a kertben. 
Elégedettsége m élyen gyökerező vallá
sos hitéből fakadt: közel állt a földhöz, 
a term észethez, így állandóan érezte a 
Gondviselés jelenvalóságát.

Rokoni körben  
A  szeretetnek  
Á ldo tt melegét.

Élni nyugodtan,
Élni vidáman  
Azzal, mit a nyár s ősz 
Tárháza adott —
Sejteni, várni 
Téli borúból 
A  közelítő  
Tavaszi napot.
S bízva imáink  
N agy erejében,
Egy-egy szent könyve t  
Venni elő,
S tenni sorsunkat 
A nnak kezébe,
A k i fele ttünk  
Gondviselő.

Hajh! A z  ábrándot 
Elkésve szőttem ,
A z  élet már egy  
Puszta előttem ,
Áldatlan ugar,
Dísze, virága 
N em  búzavirág,
Csak lenge avar . . .
Egy szegeletben  
O ttfeledetten  
Túlérett kalász —
Foltocska maradt;
Én vagyok az, — látom
S nyugodtan várom,
Jön az arató 
És learat.

Lévay nem tartozik a nagy költők 
sorába. Három költem énye azonban 
meg fog m aradni az idők m úlásában. Ö 
hagyta ránk a m agyar szüretek meg- 
ejtően szép, idillikus képét, am ilyennek 
szépapáink, szépanyáink lá tták  és m eg
élték («Szüretünk»). És ő zokogta el a 
szülőföld utáni honvágy olthatatlan kín
ját, a Zágon felé m utató halvány csilla
got, az idegen tenger haragosan-m or- 
moló zúgását («Mikes»). A harmadik, 
a legkevésbé ismert, de talán  mind kö
zött a legszebb az itt közölt «Aratás». 
Ez a súlyos-léptű, bölcs derűvel és m o
solygó bánattal átszőtt költem ény Lé
vay  egész világszem léletének m integy 
foglalata: egyfelől a falusi élet him nu
sza, a horátiusi «beatus ílle» keresztény 
megfogalmazása, másfelől csendes bú
csú az élettől, nyugodt szembenézés a 
végső nagy dolgokkal. M onumentális 
költemény!

SZAMOSI JÓZSEF
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Fő'e'készi konferencia 
Münchenben

Európa országainak főlelkészei 1975 
június 3-án m egbeszélést tarto ttak  Dr. 
Ádám  G yörgy  elnöklete alatt M ünchen
ben.

A főlelkészek m egbeszélték, m ilyen 
utak  alkalm asak arra, hogy M indszenty 
hercegprím ás szellemi örökségét m eg
őrizzük.

A Prímás ú r óhaját, amiért egész éle
tében dolgozott és küzdött, — a hit és 
a m agyarság m egőrzését — m inden ren
delkezésünkre álló eszközzel m unkál
nunk kell.

A Papi Szenátus, a Főlelkészi és a 
Nemzeti Konferenciák, mint intézmé
nyek, tud ják  «azt a m agyar és katolikus 
célt szolgálni, m elyet a Prímás ú r élete 
feladatának tűzött ki».

Fontos azonban az is, hogy a hívek 
tevékenyen kapcsolódjanak lelkészeink 
m unkájába, mint tanácsadók, de mint 
m unkatársak is az Ür szőlőjében.

A hívek és a pásztorok közös erő
feszítése és odaadó m unkája tudja csak 
«megtartani m agyarságában és hitében 
népünket, különösen felnövekvő ifjú
ságunkat*.

A «M indszenty alapítvány* lényegé
nek és rendeltetésének ism ertetése után 
szóba került a sajtó  és a h ívek infor
m ációjának kérdése, valam int az őszi 
európai papi konfereciák helye és pro
gramja.

A római m agyar zarándoklat lebo
nyolítása és az ezzel kapcsolatos lelki 
és szellemi m egújulás képezte a meg
beszélés további tárgyát.

A főlelkészek, bízva a Prímás ú r égi 
tám ogatásában, rem énnyel távoztak fe
ladatuk további hűséges teljesítéséhez.

ZARÁNDOKLAT NOTRE-DAME 
DE LORETTE KEGYTEMPLOMHOZ

Franciaország északi részén lakó magya
rok évente rendezik meg Pünkösd táján 
könyörgő és engesztelő zarándoklatukat. 
Az idén június 15-én került rá sor. Pas-de- 
Calais-ban fekvő N.-D. de Lorette díszes 
templomában d. e. 11.30 órakor szentmisén 
vettek részt. Elmélkedtek hazánk fájdalmas 
keresztútjáról, elárvult magyar népünkről, 
mely most nem régen veszítette el legna
gyobb földi támaszát, Mindszenty József 
bíborost. Ebben a szorongatott helyzetben, 
Szent István példáját követve, a Magyarok 
Nagyasszonyához könyörögtek imáikkal és 
az egész templomot betöltő magyar éne
kükkel.

A kedvezőtlen idő ellenére Lilié környé
ke, Cambrai és Lens vidéke is szépen kép

viselte magát a zarándoklaton. Ebéd után 
újra ragyogott a nap. Előkerültek a labdák 
és elkezdődött a játék. A kilátótornyot is 
szívesen látogatták, honnan belátható a 
festői tájék, a szénbányák mesterséges csú
csos hegyeivel. A  14-es háború katonai te
metői fekszenek itt; megvannak a régi lö
vészárkok is. Vimy-ben a kanadaiak teme
tőjében az emlékmű körül a felírás hirdeti, 
hogy 1917 ápr. 7-én 60 ezer ember esett el. 
A hősi halottak emlékére fenyőfákat ül
tettek, s azóta nagy erdő lett belőlük. Fran
ciák, németek és más nemzetbeliek más és 
más helyen pihennek, és a sok kereszt kö
zepén ott áll mindenütt az emlékmű, krip
tával, táblákkal, sok-sok névvel, néhol kis 
múzeummal.

ANYÁK-NAPJA ROUBAIX-BAN

A Lille-környéki magyarok roubaixi ott
honukban gyűltek össze június 1 -én az 
anyák, ill. a szülők ünneplésére. Tóth Jó
zsef vezette be a szépen kialakuló találko
zót. Laffers Pál franciául, Mazurka Béla 
pedig magyarul köszöntik a szülőket. Bata 
József mesterien átélt szavalatai és alkalmi 
dalok emelték az ünnepi hangulatot. Az 
egyházközség elnöke, Dr. Forgó József ösz- 
szeíoglalta a nevelés kérdéseit és a vele
járó feladatok é l e t b e v á g ó  fontosságát. 
P. Ruzsik Vilmos főlelkész imája s a Szózat 
akkordjai zárták be a megható ünnepséget. 
Az ebéden szép számban vettek részt, s a 
vidám hangulat az esti órákig tartott.

RUZSIK VILMOS

AZ IDEI KÖNIGSTEINI KONGRESSZUS 
PROGRAMJA

«Az Egyház nehézségek közt* cím alatt 
gyűlésezik már huszonötödik éve kongresz- 
szus a Majna-Frankfurt közelében fekvő 
Königsteinben: ez idén július 24-27.

Az idei kongresszusi tárgy kiváltképpen 
időszerű: «A szellem felülkerekedése és az 
erőszak határa.*

Csütörtökön, július 24-én 15.30-kor nyitja 
meg a kongresszust Janssen Henrik Ma- 
ria hildesheimi megyéspüpsök és Hacken- 
berg Rikárd, a kongresszusi otthon veze
tője.

Az előadók és előadások a következők: 
Csütörtök, júl. 24: Prof. Dr. Schwarz Bal- 

duin, Salzburg: Szellem és szabadság. 
Péntek, július 25: Prof. Dr. Fries Henrik, 

München: A vallásos szellem megindu
lása.

Ugyanaznap: Beszámoló az Egyház hely
zetéről a különböző országokban, köztük 
Magyarországon is.

Szombat, július 26: Maximow Wladimir, 
Párizs: Az erőszak határa — kollokvium. 

Vasárnap, július 27: Prof. Dr. Forster Ká

roly prelátus, Augsburg: A szellem éltet, 
igazságot és szabadságot ád.

Befejezésül: Werenfried van Straaten pre
montrei kanonok: Szeretet erőszak ellen. 
Csoportonként eszmecserék, elmélkedé

sek, imaórák és főpapi mise gazdagítják a 
kongresszust, mely vasárnap délben zárul.

Érdeklődni és jelentkezni a következő 
címen lehet:

Haus dér Begegnung 
Bischof-Kaller-Strasse 3.
BRD - 624 Königstein - Taunus.

AZ INNSBRUCKI MAGYAR INTÉZET

mint egyetemista diákotthon felvesz az 
1975 - 76. tanévre magyar fiúkat, kik tanul
mányaikat az Innsbrucki Egyetem valame
lyik fakultásán akarják végezni. Jelentke
zési határidő 1975 augusztus 20.

A magyar intézet egy szép nagy villa 
Innsbruck villanegyedében, nagy kerttel, 
sok gyümölcsfával és úszómedencével. Is
tenben boldogult hercegprímásunk 1974 
március 17-19 napjain járt itt. Elismerésé
nek kifejezése mellett megengedte, hogy 
Mindszenty Kollégiumnak nevezzük.

Intézetünkben havi 650 Schillingért (és 
hozzá 8% adó, MWSt) kaphatnak magyar 
egyetemista fiúk lakást egy, vagy kétágyas 
szobában, reggelivel és fehérneműmosatás
sal és télen fűtéssel együtt. Ebéd és va
csora olcsón kapható az egyetemi menzán 
vagy közeli önkiszolgáló étteremben. A  
havi 650 Schillinget minden hónapban, ille
tőleg jelentkezéskor előre kell befizetni. 
Az egyetem  az intézettől 15 percnyire van 
kerékpárral vagy autóbusszal.

Az innsbrucki egyetem  háromszázeszten
dős múltra tekinthet vissza. Kb. 130 magyar 
ifjú és leány doktorált itt. Jelenleg öt fa
kultása van: teológia, filozófia, jog- és ál
lamtudomány, orvosi és építészeti. Az or
vosi karra csak osztrák állampolgárokat 
vesznek fel. Igen keresett az egyetem jogi 
fakultása a közgazdasági diploma és dok
torátus megszerzése miatt, továbbá a filo
zófiai fakultás a német nyelv és irodalmi 
és a geológiai diploma és doktorátus meg
szerzése miatt.

Egyik alapfeltétele az egyetemre való fel
vételnek a német nyelvtudás, de ennek e l
sajátítására megadja az egyetem a lehe
tőséget. A  német nyelv megtanulása nem 
kárbaveszett idő, mert mint tudományos 
nyelv is nagy jelenőséggel bír. Az egyete
mi előadások október elején kezdődnek, de 
beiratkozni november 1 -ig lehet.

Az érdeklődők jelentkezhetnek levélben  
augusztus 20-ig a magyar intézet igazgató
jánál: A  - 6020 Innsbruck, Richard-Wagner- 
Strasse 3.

Dr. Gróh Béla igazgató
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GYÁSZMISE ÉS ANYÁKNAPJA 
ESSENBEN

Furcsa ellentm ondásba keveredtünk 
máj. 25-én, vasárnap Essenben. G yász
m isét hallgattunk a mai kor és a m a
gyarok holtában is legélőbb nagy sze
m élyiségéért. K önnyeket sírtunk egy 
nagy égi születés alkalmából. H álátla
nok voltunk Istennel szemben, m intha 
Ö még többet kellene adjon, m int egy 
ilyen óriási Hercegprím ást. Személyé
ben m ár többet kaptunk m int m egérde
m elhettünk.

M ikó G yörgy  lelkész fáradhatatlan, 
lelkes szervezése folytán több, m int 
250-en jelen tek  meg a szentm isén és az 
azt követő A nyáknapi ünnepségen. A 
szentbeszédeí Offersmanns főtisztelen
dő m ondta m agyar nyelven, ism ét k i
fejezve ragaszkodását hozzánk szegény 
magyarokhoz. Tíz m inistráns és M áriás
zászlót tartó  fiatal keretezte az oltárt, 
m agyar zászló és a Hercegprím ásunk 
képe jelezte könyörgéseink központi 
tárgyát.

Véletlen, vagy ta lán  mégsem vé le t
len, hogy az emlékező szentmise és az 
A nyáknapja egybeesett. Belső tarta l
muk az idei m ájuson teljesen össze- 
gyeztethetővé vált.

Az ünnepséget bevezető igen szép 
beszédet Tősér Gábor mondta. M ind
szenty bíborosra, m int legnagyobb m a
gyarra  és főpásztorra m utato tt rá, s ké r
te  hallgatóságát, hogy a nagy  főpap 
örökségét becsülettel átvegye és az ő 
szellem ében vigye tovább. Egyben az 
anyáknapi ünneplésben lebilincselő, 
lelkes szeretettel köszöntötte az édes
anyákat.

Az esseni és a m ülheimi gyerekek: 
Léhnárdt Zolika, Tősér Gábor ka, Ádám  
Aranka  és Ádám  Szerénke  sikeres sza
valatai után, a m űsor további részében 
Szörényi Évának  és fiának, ö rm én y i  
Tamásnak a magyar versirodalom  re 
m ekeiből összeállított szavalóestje kö
vetkezett. Régi idők és a mai ko r élő 
költőinek legszebb m űveiből m integy 
keresztm etszetét m utatták  be a vallásos 
és m agyar lelkületnek. M ajd a régi h í
res m agyar filmet, Szücs M ara házas
ságát m utatták  be, Szörényi Éva bájos 
alakjával a főszerepben. (P. BANTÖ )

A MAGYAR EGYHÁZSZOCIOLÓGIAI 
INTÉZET KÉRÉSE

Múlnak az esztendők. Egyre jobban tá
volodunk a magyar társadalom életének  
attól a korszakától, amelyben a keresztény 
szervezetek, mozgalmak és folyóiratok a 
kor adott keretében jellegzetes és rendkí
vül jelentős helyet töltöttek be az ország 
életében. Fogynak ennek a korszaknak köz
vetlen szemtanúi, főszereplői, tárgyi emlé
kei is. Kerkai Jenő és Varga László atyák

elhunytak. Meghalt Kovrig Béla professzor 
és Barankovics István, a Demokrata Nép
párt egykori főtitkára. Az idő múlása arra 
figyelmeztet, hogy kísérletet tegyünk azok
nak az információknak, kiadványoknak, 
monográfiáknak és könyveknek összegyűj
tésére, amelyek lényeges és hiteles rész
leteket tartalmaznak múltunk erről a ke
resztény akciókkal bővelkedő korszakáról 
és hasznosak lehetnek a jövő számára.

Ezért a bécsi székhellyel működő Magyar 
Egyházszociológiai Intézet felvette munka- 
programjába az említett, századforduló utá
ni évtizedekben működő, keresztény re
formmozgalmakra vonatkozó dokumentu
mok kiegészítését, gyűjtését és rendezését. 
Munkájához ezúton kéri azokat, akik a jel
zett tárgykörre vonatkozó kiadványokkal, 
információkkal és adatokkal rendelkeznek, 
szíveskedjenek erről az Intézetet értesíteni 
vagy azokat rendelkezésünkre bocsátani. 
(Szívesen fogadunk fotókópiákat is.)

Szerény alapgyűjteménnyel már rendel
kezünk. Ugyanakkor tapasztalataink alap
ján szeretnénk jelezni, hogy az Intézet 
csak valóban a tárgyra vonatkozó és lénye
get érintő dokumentáció átvételére és meg
őrzésére tud vállalkozni.

A gyűjtemény anyagáról, annak megfe
lelő rendszerezése után információs anya
got szándékozunk nyilvánosságra hozni.

Kérésünk kedvező visszhangját remélve 
a Magyar Egyházszociológiai Intézet 

vezetősége  
Ungarisches Kirchensoziologisches 

Institut
A -1140 WIEN Linzerstr. 263/18.

BREGENZ.
M indszenty József bíboros-érsek, her

cegprímás elhunyta alkalmából f. év 
m ájus 11-én V orarlberg m agyarsága, 
valam int a ném etországi Bodeni-tó v i
dékének m agyarsága kegyelettel adó
zott a nagy bíboros em lékének. A meg
jelen tek  közösen vettek  részt a kapu
cinusok tem plom ában M indszenty Jó 
zsef bíboros lelke üdvéért rendezett 
szentmisén, m elyet Mons. Anisich Jenő  
m utatott be. Evangélium után  m éltatta  
az elhunyt világraszóló érdem eit, m a
radandó szellemi alkotásait, lelki nagy
ságát, példaadó Egyház- és nemzet- 
szeretetét.

HÖSÖK NAPJA BREGENZBEN

A bregenzi m agyar róm. kát. egyház- 
község idén is m ájus utolsó vasárnap
ján, m ájus 25-én fényes keretek  között 
tarto tta  m eg a Hősök V asárnapját. Az 
ünnepély csúcspontja a kapucinusok 
tem plom ában tartó it ünnepi szentmise 
volt. A m ár annyira hagyom ányossá 
vált bregenzi Hősök V asárnapjára a 
bregenzi s a vorarlbergi m agyarság 
zsúfolásig m egtöltötte a templomot, de

sok vendég érkezett A usztria különbö
ző vidékeiről, valam int a Bodeni-tó v i
dékéről, M ünchenből, Regensburgból, 
Liechtensteinből, Svájcból, Franciaor
szágból. M egjelentek a bregenzi Sacré 
Coeur m agyar nővérek is.

Évek óta ezt az ünnepélyt, a Hősök 
V asárnapját, a Budapest-Hüvösvölgyi 
és nagyváradi volt hadapród iskolások 
baráti- és osztálytársi találkozóul hasz
nálják  föl. Idén az ünnepélyt még ben
sőségesebbé tette  az 1935-ben végzett 
s az idén 40 éves jubileum ot ünneplő 
Ludovikások találkozója, m elyre m ajd
nem hiánytalanul jelen tek  meg a világ 
m inden részéből. A szentm isét ünnepé
lyesebbé te tte  a m egjelentek szívből 
jövő éneke, m elyet Molnár István  kán
tortanító  vezényelt. Offertorium ra vitéz  
Lajtaváry László szólóéneke: Imádkoz
zunk a hazáért im aként szállt az Ür 
trónja elé.

Mise után a bregenzi Hősök em lék
m űvét a m egjelent Ludovikások koszo- 
rúzták meg. U tána a résztvevők közös 
ebédre jö ttek  össze a «W eberbeck» 
szálloda étterm ében, rövid asztalkö
szöntő keretében Vasváry József tábor
nok köszöntötte a m egjelenteket.

ROTTERDAM.
A hollandiai Rotterdam ban m ájus 25- 

én d. e. 11 órakor dr. Simonis püspök 
szentm isét m utatott be, az o tt élő nem 
zetiségek részvételével. A  szentmise 
alatt m integy tíz nyelven m ondták vagy 
énekelték a liturgikus szövegeket. Töb
bek között m agyarul is. Felajánláskor 
minden nemzetiségből a fiatalok helyez
ték o ltárra a különböző adományokat. 
A Hollandiában élő m agyarok szívesen 
vettek  részt az istentiszteleten, m elyet 
a Szt. Elisabeth katedrálisban tartottak.

ÉLÉNK MISSZIÓS ÉLET GENF- 
LAUSANNE-BAN

Május 30-án Genfben nagysikerű Szöré
nyi Éva-estet tartottak, 200 résztvevővel.

Június 8-án Lausanne-ban 5 magyar gyer
mek magyarnyelvű elsőáldozási szentmisé
je és ünnepsége, a hívek feltűnően nagy 
részvételével. A  gyermekeket a szentmise 
végén Koncsek Zsolt, buzgó ministráns kö
szöntötte.

Június 21-én Szt. László ünnepével kap
csolatban Lausanne-ban este 7-kor konce- 
lebrácicós szentmisét tartottak, melyen ün
nepi szónok Dr. Hiero István párizsi ma
gyar plébános volt.

Június 22-én, a Genfi m. kát. egyházköz
ség védőszentjének, Szt. Lászlónak ünne
pén egyházközségi búcsút tartottak. A kon- 
celebráiós szentmise szónoka Hieró atya.

Június 29-én Lausanne-ban a szentmise 
keretében 3 fiút és egy leányt avattak ün
nepélyesen ministránssá. (P. R. L. )
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Mindszenty szelleme él és mutatja nekünk az utat
A  világ minden részéről kapunk jelentéseket azokról a szentmisékről, melyeket 

rendszerint bíboros főpásztorok Mindszenty prímásért bemutatnak és érkeznek be
számolók azokról az ünnepségekről, amelyeket Mindszenty bíboros emlékének szen
telnek.

Az a szándékunk, hogy az Életünkben folytatólagosan közöljünk beszámolókat és 
jelentéseket. Mai számunkban egy caracasi levélből, a Párizsból jött beszámolóból és 
a frankfurti magyar lelkész körleveléből idézünk részleteket.

Tíz felejthetetlen nap hatása
Amit M indszenty elért it Caracasban, 

az a h ihetetlennel határos! — H itetle
nek voltunk, m egtanított m inket hinni; 
gyengék voltunk, m egerősített minket; 
önzők voltunk, ra jta  keresztül m egta
nultuk ismét szeretni egymást; már-már 
elszakadóban voltunk egymástól, ú jra  
egym ásra találtunk; gyávák voltunk, 
adott nekünk az ő végtelen bátorságá
ból. De m indenek fölött a legfontosabb 
az volt, hogy m egm utatta az utat, amin 
haladnunk kell és h ittünk abban, hogy 
érdem es ezt az u tat járni!

Elmenetele u tán  m ajdnem  hogy cso
dák történtek! 15 év után  egyszerre 
csak m egindult a m agyar óvoda: egy 
fiatal asszony jelentkezett, hogy hajlan
dó tanítani. Napok alatt m egkaptunk 
egy term et a M agyar Házban; ezt be
rendezték, kifestették, összejött a szük
séges pénz a bútorokhoz és június el
seje óta m ár m űködik is 9 gyerekkel, 
köztük az én kettőmmel. — A M agyar 
Ház m ellett már épül közben az iskola
terem  a hétvégi és nyári iskolának; már 
csak a tető  meg az ajtók hiányoznak. 
Két fiatal asszony állítja össze a tan 
anyagot a mindennapos ( 8 - 12 ) nyári 
iskolához, többek között olyan gyere
kek részére is, akik semmit sem tudnak 
m agyarul.

Egy m agyar férfi az «újkocsi»-ra fél
rete tt pénzét odaajándékozta a M agyar 
Háznak ösztönzésül, hogy év végéig 
vegyünk még telket a M agyar Házhoz.
— Részemről vállaltam  a venezuelai 
m agyar kataszter felállításának a m eg
szervezését és vezetését. M ár találtam
4 más embert, aki segít; az összes ma
gyar szervezet segít az anyagiakkal, és 
most kedden van az első gyűlésünk.

Isten segítségével ebben is teljesít
hetjük  Hercegprím ásunk óhaját és talán 
sikerül ezzel a m unkával m ár elszakadt

A párizsi rádió m ájus 6-án d. u. 5 óra 
felé hirtelen  m egszakította adását és 
bejelentették: «Cardinal M indszenty est 
mort.» M ég ugyanezen nap estjén  hosz- 
szú em lékműsort adtak a m agyar H er
cegprímás életéről a francia televízió
ban, ahol M arty párizsi érsek is nyilat-

honfitársainkat ismét bevonni a m agyar 
életbe. Több m agyar fiatal férfi is ösz- 
szeállt, összegyűjtik az összes filmet, 
amit felvettek M indszenty ittléte  óta, 
ebből egy filmet csinálnak, kb. 2 óra 
hosszút, sokszorosítják, m eghangosít- 
ják  m agyarul, angolul, ném etül (uram 
csinálja a ném et nyelvűt) meg spanyo
lul és a piacra bocsájtják. M inden nye
reség a M indszenty alapra megy. M ind
szenty összes beszédjét is összeszedtük 
már. Ezek m ost édesapám nál vannak, 
aki m indenfajta új hangfelvevő szerke
zetet ve tt s m ost napok hosszú során 
keresztül szűri, m ásolja össze a külön
böző hangszalagokat.

De a sok tevékenység m ellett is m int
ha új életre  éledtünk volna. A  M agyar 
Ház-i előadásokon, a M agyar Ház-i v a 
csorákon havonként, a misén, az isten
tiszteleten sokkal több a résztvevő. 
O lyanokat látunk, akikről m ár el is fe
ledkeztünk, vagy akiket még soha sem 
láttunk. Emberek, akik m ár évek óta 
nem beszéltek egymással, k ibékültek 
vagy legalábbis köszönő viszonyba k e 
rültek.

És ez mind 10 felejthetetlen  nap ha
tása! . . .  — Nem lehetetlent kértünk: 
csak 4-5 év kelle tt volna még ahhoz, 
hogy m inket elirányítson, m egerősít
sen, és ami m indennél fontosabb, hogy 
az első papnövendékeket fölszentelje 
papnak. Ez a legnagyobb emigrációs 
problém ánk: kihalnak a papjaink, nincs 
utánpótlás! — Hogy kellenének fiatal 
papok, akik az ő szellem ében nevelked
tek  volna. — A szem inárium ot nem le 
hetne valahogy mégis m egvalósítani? 
Nem lehetne a M indszenty-Központban 
ezt is elhelyezni? M aguk . . .  papok meg 
tanárok is; ism erik az emigrációs prob
lém ákat és M indszenty szellemét is. — 
M aguk nem vezethetnék? —

kozott. A hit katonájának  nevezte s 
m egrendülve jelentette , a H ercegprí
más párizsi látogatása most m ár végleg 
elmarad, de azon a napon, amelyre ide
várták, gyászm isét fog érte  celebrálni.

Bizony idevártuk, lázas örömmel k é 
szülődtünk fogadására mi is párizsi ma

gyarok. Kis cserkészek dallal-verssel s 
a felnőttek ki-ki m aga tudásával. Em- 
manuel, aki a Derkovics-Szőnyi-féle fes
tő kör utolsó élő művésze, erre az alka
lom ra m egfestette M indszenty portré
ját. Az egész párizsi Katolikus Misszió 
szinte sugárzott a benne végbemenő 
öröm teli készülődéstől. M eghalt! Ez a 
h ír villám ként sújto tt közénk s mi m eg
rendülve álltunk.

M ájus 25-én vasárnap a kilencezer 
szem élyt befogadó hatalm as Notre- 
Dame székesegyház zsúfolásig m egtelt. 
Az ajtókban cserkészek osztogatták 
M indszenty József fényképeit. M ások 
az érkezőket vezették  előre, az oltár 
m elletti m agánülőhelyekhez, amiket a 
francia nagycsaládok ez alkalomból á t
adtak a m agyaroknak. Az oltár két ol
dalánál m agyar népviseletbe öltözött 
nők és férfiak sorakoztak, a férfiak k e 
zében m agyar zászlók. Az ünnepi szer
tartás kezdetén M arty párizsi érsek 
fölolvasta a Bíborosunk bécsi titkársá
gáról érkezett távirato t, m ajd közölte, 
hogy a m ellette üresen hagyott díszülés 
a lila baldachin alatt a mai napra ide
várt m agyar Hercegprím ás helye. A 
szentleckét Hieró István  a párizsi Ka
tolikus Misszió plébánosa m ondotta m a
gyarul. A zután a szentbeszédben 
M onseigneur Pezeril hosszan em léke
zett meg M indszenty József életútjáról. 
V égezetül felzúgott a katedrális orgo
náján: «Isten, áldd meg a magyart.®

H a a test meg is hal, a lélek él s ha  
ezt hisszük és tudjuk, m iért ne ta rth a t
nánk m eg a mi m ártírunk em lékére az 
ünnepélyt? Így történt, hogy június
14-én a párizsi Katolikus M isszióban 
m egtartottuk a M indszenty Em lékünne
pélyt úgy, m intha eljö tt volna közénk. 
D. u. 5 órakor a Főpásztorért szentmi
sével kezdtük. M ajd Ruzsik  atya, aki 
Vele volt utolsó ú tján  Délamerikában, 
részletes beszám olót tartott, amit köny- 
nyezve hallgattunk. Ezután elszavalták 
a kiscserkészek a Neki szánt verseiket, 
elénekelték dalaikat, a m űvészek, akik 
N eki akartak  egy kiállítással hódolni, 
festm ényeikkel feldíszítették a term et. 
A M indszenty portré ott volt a főhelyen 
és lenézett reánk. De gyönyörködtünk 
Gall Ferenc m eleg colorittal készített 
alkotásaiban, továbbá Antal, Hubay, 
Kabok, Kádár, Kovács Izsák, Szabó- 
Dóczi, Csató, Torbó és Liptay M átyás 
szobrászművész kiem elkedő m unkái
ban, kik m ár mind komoly nemzetközi 
h írnévre te ttek  szert sűrű szereplésük
kel, úgy a párizsi m int a nemzetközi k i
állításokon. M indannyian éreztük, hogy 
a mi Főpásztorunk közöttünk van  és

Requiem és ünnepség Párizsban
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Mátyás király könyvtára Californiábanm egelégedésére szolgálunk. Így akarja  
látni az ő m agyarjait, még gyászukban 
is erőseknek, tettrekészeknek.

SZŐKE KLÁRA

SÍRJA A NEMZET ZARÁNDOKHELYE 
LESZ

A z emberi szabadság és méltóság  
félelem  nélküli védője, m inden elnyo
más, jogtalanság és erőszak m egbélyeg- 
zője, hazája és népe jogos követe lése i
n ek  szószólója, fájdalmának és könnye
inek megfogalmazója volt mindhalálig. 
És ennek az ellenállásnak hihetetlen k í
nokba vert, földig alázott és m inden  
emberi méltóságától m egfosztott már
tírja lett, akinek kiszolgáltatott emberi 
testén tombolták k i a Sátán csatlósai 
m inden gyű lö letüket és szadizmusukat. 
H ogy lelkét mégis meg tudta menteni, 
hogy megmaradt Istene, hazája és népe  
m ellett, hogy soha nem  ké te lkedett har
cának igazságában, azt annak a törhe
tetlen h itnek és bizalomnak köszönhet
te, m elyet Istenbe helyezett. A k i végül 
is megtartotta, kiszabadította ellenségei 
kezéből és megadta a lehetőségét an
nak, hogy a világ elé tárja em lékiratai
ban harcát, szenvedését, m e lyek  azono
sak vo ltak nem zetének harcával és 
szenvedésével.

M ikor M áriazellben 1975 május 15-én 
M indszenty Józsefet utolsó útjára elkí
sértük, nem  csak az volt az érzésem, 
hogy az évszázad legnagyobb magyar
ját, az Egyház leghívebb és legbátrabb 
bíborosát, a keresztény  M agyarország  
legnagyobb hitvallóját tem etjük, ha
nem  elesett, megtört, megalázott és rab
ságba vert népünk Istentől elfogadott 
áldozatát és vértanúját tesszük a Szent 
László kápolna sírjába. Egyet közülünk, 
aki elég nagy vo lt ahhoz, hogy ezt az 
áldozatot vállalja, akinek hazája s népe  
iránti szeretete elég erős volt ahhoz, 
hogy népe sorsát is magára vegye  és en
gesztelő áldozata legyen nem zetének ...

M indszenty József nem  halt meg. 
Csak a testét tem ettük. Lelke, szellem e  
és imádsága ve lünk  van, am ely megm a
rad világító fénynek, útmutatónak, erő
nek, míg nem zetének szüksége lesz rá.

Sírja a nem zet zarándokhelye lesz, 
ahová elm együnk majd erőt és hitet 
meríteni, s bizalmat és rem ényt, hogy  
Isten szeret és nem hagyott el m inket.

(Részlet a frankfurti lelkész körleveléből)

A TICINOI MAGYAR EGYESÜLET
tagjai június 8-án szentmise kere té

ben em lékeztek meg az elhunyt M ind
szen ty  bíboros hercegprím ásról, am e
lyet dr. Ikva y  László érseki tanácsos 
m utatott be. U tána az ottani 56-os em
lékkeresztnél Lázár István  m érnök mon
dott gyászbeszédet.

Bárhová sodorja a sors emigrációban 
élő honfitársainkat, m indenütt h íven  
őrzik m agyarságukat és nye lvüket. A  
magyar sajtó világszerte hirdeti és tu
datosítja a nyugati kultúrához való tar
tozásunkat. Ez azonban csak egyik  ré
sze emigrációs feladatainknak. Sokkal 
jelentősebb és eredm ényesebb m unkát 
végzünk akkor, ha nem csak magyarul 
és m agunknak, hanem  a befogadó or
szágnak és annak nye lvén  h irdetjük a 
magyar igazságot és ism ertetjük ma
gyar értékeinket.

Ennek egyik  — látványosabb  — m ód
ja a magyar egyesületek  alapítása, légi- 
ónyi tisztségviselővel és szócsépléssel, 
de ez többnyire csak külsőség, am ely  
nem  hatol be m élyen a lelkekbe. Ke
vésbé mutatós és sokkal nehezebb, de 
m élyebben ható módja magyar értéke
ink  m egism ertetésének a befogadó or
szág értelm iségével való közvetlen  
kapcsolat, az ő nye lvükön  és az ő ész
járásuk ism eretében. Íme egy példa:

Fullerton nem nagy város Délcalifor- 
niában, de állami egyetem e van, kiváló  
professzori karral és m in tegy tizenöt
ezer hallgatóval. Ez utóbbiak sorában 
m agyarok is akadnak, kö ztük  N agy  
Hubáné, az egyetem i könyvtárosi szak  
hallgatója, 56-os emigráns.

N agy Hubáné az idei őszi szem esz
terben dr. Baker professzor vezetése  
alatt a «History and D evelopm ent of 
Library in the W estern World» című 
szeminárium hallgatója volt, m elynek  
következm ényekén t egy szabadon vá
lasztott, de a szakkörébe vágó témát 
kellett írásban kidolgoznia. A  fiatal m a
gyar nő nem  habozott a tém aválasztás
ban. Érezte, hogy itt alkalma ny ílik  a 
magyar ügy szolgálatára és bejelen tet
te professzorának a választott témát, 
M átyás király könyvtára Californiában 
«Corvinian Library at Buda» címmel, 
m elyben M átyás király budai k ö n y v 
tárának történetét dolgozta fel.

A  terjedelmes és beható szakdolgozat 
nemcsak a Corv in -könyv  tár szorosan 
ve tt adatait tartalmazza, hanem felöleli 
a Hunyadi-család szerepét és jelen tő 
ségét az európai történelemben, tudo-

THURGAU KANTON
és környékének  magyarsága június

15-én W einfeldenben résztvett azon a 
szentmisén, am elyet dr. Ikva y  László 
érseki tanácsos m utatott be M indszenty  
József bíboros prímás lelkiüdvéért, aki 
magyar és ném et nye lven  em lékezett 
meg a magyarság és az Egyház nagy  
halottjáról. A  szentm isén számosán v e t
tek részt más kantonokból is m agyarok  
és svájciak egyaránt.

m ányos alapossággal, nagy m űvészet- 
történeti felkészültséggel és gazdag bib
liográfiai adatokkal, m elyeknek  beszer
zésében külföldön élő magyar tudósok, 
főleg dr. Cser-Palkovits István S. J. és 
dr. M ajtényi Béla is segítségére voltak.

Írásban benyú jto tt tanulmányán kí- 
vüs szóbeli előadást is tartania kellett 
N agy Hubánénak a professzor jelen lé
tében a szeminárium huszonöt hallga
tójának, akik  mind magasabb évfo lya
mú és kom oly felkészültségű amerikai 
fiatalok voltak. Ezen az előadáson al
kalma nyílt az előadónak arra, hogy  
közvetlen  és kötetlen  formában, az írott 
szakdolgozatnál sokkal bővebben szól
jon a magyar történelemről, a magyar
ság európai szerepéről, hazánk jelen
legi rab-helyzetéről, a szovje t elnyo
másról és a magyar emigráció felada
tairól. Feszült figyelem m el hallgatott 
előadását magyar tárgyú diapozitivek  
ve títésével tette  még érdekfeszítőbbé  
és maradandóbb értékűvé.

Előadása annyira lenyűgözte hallga
tóit, hogy annak befejezése és a taps
vihar elülte után azonnal nem  oszoltak  
szét, hanem körü lve tték  az előadót és 
kérdések tömegét in tézték  hozzá, be
vallva, hogy eddig jóformán semmit 
sem  tudtak a magyar történelemről s ez 
az előadás egy ismeretlen, vonzó vilá
got tárt fel előttük. Válaszaiban N agy  
Hubáné még fokozta hallgatóiban a 
magyar ügy utáni érdeklődést és rokon- 
szenvet. A z  a huszonöt amerikai fiatal 
az előadás után mind lelkes h ívévé  lett 
a magyarságnak és a magyar igazság
nak. Lehet, hogy többen közü lük  to
vábbi életpályájukon olyan helyre k e 
rülnek, ahol ha tékony szószólói lehet
nek ennek a nem es ügynek. Ez pedig  
többet jelent, m int ha csak a magunk  
magyar köreiben ism ételgetjük el is
mert problémáinkat.

A  benyújto tt szakdolgozatot Baker 
professzor szokatlanul a maximálisnál 
is magasabb fokkal jutalmazta és élő
szóval is k ife jezte  legnagyobbfokú dí
cséretét, javasolva, hogy a szerző adja 
k i nyomtatásban is kom oly tudományos 
igényű tanulmányát. Ebben, m int m ond
ta, az Egyetem  támogatására is szám ít
hat. A  nem mindennapi előadás híre 
pedig eljutott a fakultás főnökéhez is, 
aki teljes elismerését fe jezte  k i az elő
adónak.

N agy Hubáné Irvine-i otthonában to
vábbra is m egalkuvás nélkü l őrzi ma
gyarságát, jónevű  építészm érnök férjé
vel és Am erikában született leányaival, 
akik  egyformán hibátlanul beszélnek  
angolul és magyarul, büszkén m agyar
ságukra a Csendes-Óceán m ellékén.

BÍRÓ BÉLA



14 É L E T Ü N K

Az istentelenek temploma
Van egyáltalán ilyesmi? Lehet-e v a 

lami köze istenteleneknek templomhoz, 
vagy egy tem plom nak istentelen embe
rekhez? A  cím olvasásánál felm erült 
kételkedés jogos, de ez mit sem változ
ta t azon a tényen, amit képvisel és sze
m ünk elé állít a világban, —  annak 
ellenére, vagy  talán  még inkább azért, 
m ert olyan embertől származik, aki sa
já t bevallása szerint régóta nem keresz
tény már. Igaz, a világm egváltó kom 
munizmusból is kiábrándult közben és 
20 éves eltiltás, elszigeteltség és börtön 
után  írta  meg cikkét a fenti címen s lett 
azzá, aminek és akinek a világ ma is
meri: M ilovan Gyilasz jugoszláv író.

Az elm últ év október elején az író 
unokaöccsével Budva mellett, a dalm át 
tengerparton volt üdülésen. Esős napo
kon bejárták  a környéket, m egtekin
te tték  a városka nevezetességeit, és egy 
ilyen felfedező úton akadtak rá az or
todox templom és a szabadtéri színpad 
közelében arra a bizonyos kis templom
ra, am elyről a fenti címen m egírt cikke 
szól. Ebből idézzük m ost az alábbiakat, 
m int érdekességet és mint hírt, amely 
elgondolkoztathat.

A tem plom ocska alapjait, ahogy ké
sőbb kiderült, Kr. u. 840-ben rakták le 
és az első írásos emlék róla 1166-ból 
származik, alig száz évvel azután, hogy 
Róma és Bizánc (ortodox egyház) között 
végbem ent a végleges és végzetes sza
kadás.

«Ide nem lehet bemenni. A templom 
tele van sz ... -ral!» — m ondta unoka
öcsém és undorral fordult vissza az a j
tóból. «Ne beszélj butaságot* — mond
tam én és beléptem  a templomba. De az 
a förtelmes bűz, amely a háború előtti 
idők «tábori» klozetjeire em lékeztetett, 
m egállított. M ég ma sem tudnám  m eg
mondani, hogy mi ü tö tt mellbe akkor, 
m aga a bűz, vagy a gondolat, hogy ez 
a bűz egy templomból árad. V isszahő
költem, anélkül, hogy pillantást v e te t
tem  volna a templom belsejére, — m int
ha lenne benne valam i látnivaló azon 
kívül, ami m ár úgyis a szemem elé tá 
rult: emberi ürülék, oly sűrűn egymás 
m ellett, hogy még nappali m egvilágí
tásnál is nehéz lett volna egyik-m ásik 
rakásba nem belelépni.»

«Ki a felelős e templom megszentség- 
telenítéséért?» — kérdi a szerző. «A h a 
tóság, az egyháziak, a korszellem  és a 
m egváltozott körülm ények? Ügy látszik 
azonban, hogy senki sem felelős, senki 
sem bűnös ... — és éppen ez a végzetes. 
M ert mi lesz a világból felelősségérzet 
nélkül, ahol m indenki azt csinál, amit 
akar? Káosz és tébolyodottság!» — álla
p ítja  meg az író.

És mi lesz azzal a néppel, amely egy
kor tem plom okat épített, am elyben ma 
fiai a szükségletüket végzik el, — ahol 
egykor ősök térdeltek  és imádkoztak, 
ott ma a késői utódok — leguggolnak. 
Hova, m erre m egy az ú tja  ezeknek az 
embereknek, mi lett az öntudatukból?... 
Isten házának bem ocskolása — ilyesmi 
nem lehetséges istentelenség, az egy
ház és vallás elleni lázadás nélkül. En
nek azonban itt semmi köze ahhoz az 
őskeresztény túlbuzgósághoz, am ely 
antik m űvészeti értékeket rombolt szét. 
A teisták sem piszkítanak tem plom ok
ban. De barbárok sem, — m ert a bar
bároknak voltak  isteneik és szellemi 
értékeik. Ilyesmire csak olyanok v e te 
mednek, akiknek nincsenek ideáljaik, 
rem ényeik, emberek, akiket az abszolút 
hitetlenség odáig vitt, hogy szám ukra 
m inden szabad. M ontenegróiak, akik 
m egkísértik és kih ívják  maguk ellen az 
«istent»: «Nézd, mit teszek veled és te 
tehetetlen  vagy velem  szemben!*

«Ez az öngyilkosság legegyszerűbb 
módja: ilyesm ire nem gyűlölet ösztönzi 
az embert, hanem  legfeljebb közömbös
ség és önmegsemmisítésre való elszánt
ság. Oroszország tem plom okat rombolt 
le, A lbánia «eltörölte» a vallást, — m ás
hol óvatosabbak voltak: az eredm ény 
azonban m i n d e n ü t t  többé-kevésbé 
ugyanaz — mindenütt, ahol az em berek 
az Ideológiába, és a bürokratikus szo
cializmusba vetik  végső rem ényüket. 
Ebből a beállítottságból bújnak elő azok 
az emberi «gonoszlelkek», akiknél nincs 
reálisabb és gonoszabb a világon: m ert 
a gonoszság nem m int gonoszság jön a 
világra, hanem  mint közömbösség, elbu- 
títás és elvadulás iránti közömbösség.*

«Már régóta nem vagyok többé ke
resztény. A kereszténységben nem lá
tok m ár terem tő és alkotó erőket. De 
tudom, hogy a kereszténység volt m in
den eddigi civilizáció között a leginspi- 
rálóbb hatással az emberiségre. Én, a 
magam részéről nem bánkódom  a k e 
reszténység széthullásán, — ok nélkül 
semmi sem megy tönkre . . . De nem 
m inden tűnik el belőle . . . ahogy a 
görög filozófia igazságai ma is érvénye
sek, bár az antik világ réges régen el
pusztult, a kereszténység is tartalm az 
örök időkre megmaradó ja v a k a t . . . Ügy 
gondolom, nem vagyok hivatott, hogy 
felmérjem azt a hatást és értékeket, a- 
m elyeket a kereszténység ajándékozott 
az em beriségnek . . .

A különböző szocializmusok és szo
ciális ateizmusok is a kereszténységre, 
az általa m eghirdetett és képviselt em
beri egyenlőség tan ítására  vezethetők 
vissza . . .  És ahogy éppen a keresztény

ség és éppen K eleten hozzájárult az 
autokratikus rend felszámolásához, ez
zel csak az állami ateizmus szám ára k é 
szítette elő a talajt, am elyről közben 
kiderült, hogy nem más m int valláspót
lék, egy új és álvallás . . . De ha ez az 
ateizmus hatalm as m éretű politikai és 
gazdasági átalakulást hozott is létre a 
földön, olyan ism ereteket nem lesz ké
pes adni a világról és m agáról az em
berről, hogy azok tú léljék  az általa oko
zott szociális degenerációt.*

«A budvai tem plom ocska szegény és 
tehetetlen  az állami ateizmus hatalm á
val és dicsőségével szemben: védtelen, 
kiszolgáltatott áldozata azoknak, akik 
m eggörnyedve hódolnak be az ateizmus 
álértékei előtt. Ha ugyanis a has m eg
töltése lesz az egyetlen és legfőbb éle t
ideál, logikus, hogy az istenháza Bud- 
ván, de m ásutt is, áldozatul kell essék 
a has kiürítése szükségletének. Az ilyen 
em bereknek ez a templom sem nem idő
sebb, m int önmaguk, sem nem szentebb, 
m int emberi szükségletük. De hogyan 
is lehetne ez másképp? Aki csak a m á
nak él, m agát és m indenét csak a jelen  
pillanat szolgálatára bocsátja, az szük
ségszerűen be kell m ocskolja a múltat, 
hogy ne legyen szám ára örök szem re
hányássá, a jövőt pedig úgy kell ala
kítsa, hogy az semmire se kötelezze. A 
múlt, az vagyunk mi, születésünknél 
fogva. A budvai kis templom — jelenti
11 évszázad em berének felsorakozását 
ideálok, m int emberi életcél körül, 11 
évszázad asszonyainak im ádságát h á 
borúba, vagy tengerre induló férjekért 
és fiakért, 11 évszázad újszülötteinek 
köszöntését, halottainak búcsúztatását, 
fiatal házasainak m egáldását, — 11 év 
század bűnbánatát és javulási ígéretét:
11 évszázadot néhány korlátolt ü rü lé
kével szemben, — akik közül m inde
gyik lábbal tapossa és bem ocskolja 
lelki-szellemi épségét és szabadságát.*

Gyilasz cikkét csak vázlatosan tud
tuk  ism ertetni, terjedelm e miatt. S ha 
gondolatai itt-ott nem is egyeznek meg 
a mi felfogásunkkal, főleg a keresztény
ség m últját és jövőjét illetőleg, mégis 
sok olyasm it tartalmaz, amin mi, m a
gyarok is elgondolkozhatunk. Tíz év
százados m a g y a r  kereszténység! — 
Nem, hála Istennek, mi még nem v a 
gyunk ott, hogy beszennyezzük tem p
lomainkat. De ne feledjük el mégsem 
Gyilasz intő figyelm eztetését: a rossz, 
a gonoszság az észre nem vevő és le
kicsinylő közömbösséggel kezdődik. Ez 
a közömbösség pedig m ár benne él a 
m aterialista, csak a m ának élő, a k e 
resztény hitét kényelm etlennek érző, 
meg lekicsinylő m agyarok szívében.

A közömbösség egyengeti az u tat a 
budvai kis templomhoz.

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

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

TÉTÉNY —  
UNGARISCHE SPEZIALITJYTEN 

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 nachsten  
Preisliste gültig
Kartonvételnél üvegenként 20 lilléi 
árengedmény.

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

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

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

DIPLOMÁS MÉRNÖK,
önálló vállalkozással egy Stuttgart 
környéki nagyvárosban, 36/172, nő t
len volksdeutsch, keres melegszívű, 
kellemes külsejű feleséget diplomás, 
vagy azzal egyenértékű m agyar vagy 
ném et szárm azású hölgy személyében. 
Részletes levelet és fényképet vMindig 
korrekt»  jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

EGYEDÜL ÉLŐ, KÖZÉPKORÚ, 172,
egészséges, jólelkű rk. kereskedő ke
res üzleties vagy erre hajlamos, jó lel- 
kivilágú, barátságos hölgyet. Lehető
leg fényképes leveleket várok «Űgy 
érzem, hogy megtalállak» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

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.

MAGYAR KÖLCSÖNKŐNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő 

MAGYAR KÖNYVTÁR 
szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető je len t
kezését. A könyvtár használata d íjta
lan. A könyvek cseréje posta ú tján  
történik.
Jelentkezés magyarul írásban. Cím: 
Schweizerische Landesbibliothek 
Ungarische Abteilung 
Hallwylstr. 15.
3003 B e r n

47 ÉVES, FÜGGETLEN MAGYAR NŐ
keresi korban hozzáillő férfi ism eret
ségét, ki igazi, hű, kom oly boldogság
ra  vágyik, cseréljen velem  szivet. 
Fényképes leveleket «Páros szív, pa
csirtán je lig ére  várok az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

MÜNCHENBEN ALBÉRLETI SZOBA
fürdőszoba használattal idős urnák, 
vagy  hölgynek havi 150.— DM-ért k i
adó. Választ «összkom íortos»  jeligére 
kérünk az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

MINDSZENTY BÍBOROS: 
E M L É K I R A T A I M

Németországban kapható 35 és 25 DM-ért 
P. Mórocz István-nál 
D - 6800 Mannheim 1 
Friedrich - Ebert-Str. 34.

FELNŐTTEKNEK,
GYERMEKEKNEK

A tíz magyar fajta jellemzése, 
123 képpel

Magyar kutyafajták
Megrendelhető: T. Buzády 
7547 - Wildbad, P. Liebig W eg 34 
Németország

A RÓMAI ZARÁNDOKLATRA
jelvények készültek. 3.— DM-ért kap
hatók a főlelkészségen!

A KASTLI MAGYAR GIMNÁZIUM 
SZAKTANÁROKAT KERES

Az új német középiskolai tanterv szerint 
az iskoláknak át kell térniök 1976-ban az 
ún. Kolleg-Stufe System-re, Kollegium-ío- 
kozati Rendszerre. Lényege az, hogy a gim
náziumok utolsó 3 éve «szakosodik»; ugya
nis a diákok választhatják ki azokat a tan
tárgyakat, amelyekre egyetem i éveikben  
különösen szükségük lesz. A  diák ezekből 
a neki fontos tantárgyakból szakkurzuso
kon vesz részt. Ezek a kurzusok két fő
csoportra oszlanak: nyelviekre és reális tár- 
gyuakra, matematika-fizika, kémia-biológia.

A kollégium-fokozat bevezetése nagy ál
dozatokat kíván az iskoláktól: új szertára
kon és szakkönyvtárakon kívül több szak
tanárt is igényelnek a szakkurzusok.

A Kastli Magyar Iskolának ezért szük- 
sésége van még egy matematika-fizika és 
kémia-biológia szaktanárra.

Olyan diplomás tanárokat, akiknek ké
pességük és szaktudásuk megvan, kérjük 
jelentkezzenek a Magyar Iskolabizottság
nál: 8 München 81. Oberföhringerstr. 40.

54 ÉVES, HÁZIAS, FIATALOS,
term észetkedvelő asszony m egismer
kedne korrekt, meleg otthonra vágyó 
honfitárssal. Választ « K ö l c s ö n ö s  
őszinteség » jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

DÉLAFRIKÁBAN, PRETORIA-BAN ÉLŐ,
gyerm ektelen házaspár keres háztar
tási alkalm azottat 40-50 év között, jó 
fizetéssel, külön szobával. — Választ 
«Kutya» jeligére kérünk 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 mellett 
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- 
priesterhilíe» B - 3180 Westerlo, Post- 
bus 1, címre «Bewerbung» m egjegy
zéssel kérünk.
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Rövid
16 horvát püspök és érsek, 200 lel

kész, 14 ezer horvát katolikus zarán
dok, ezer külíöldön élő katolikus horvát 
hívő  tartotta nemrég szentévi zarándok
latát. A Szent Péter bazilikában a zág
rábi érsek mondott ünnepi beszédet, 
majd VI. Pál pápa in tézett szózatot a 
zarándokokhoz. E m lékeztetett Dante 
Isteni színjátékának egy mondatára, a- 
m ely az 1300-ban tartott Szen tév  horvát 
zarándoklatának bensőséges hangulatát 
örökíti m eg és felh ívta  a h ívőket, m a
radjanak hűek történelm ükhöz és h i
tükhöz.

Délafrikában nem rég nevezték ki a 
harm adik feketebőrű püspököt. Az új 
főpap többször hangoztatta azt a köve
telését, hogy a feketebőrű katolikusok 
mind nagyobb szerepet kapjanak az 
ország vezetésében. Délafrikában a k a 
tolikus lakosság többsége feketebőrű.

A  ném et Caritas 9 év alatt 75 millió 
DM-et fordított a vendégm unkások szo
ciális in tézm ényeinek fenntartására. A z  
összeg egyharmadát a hatóságok támo
gatásából, 50 millió DM-et pedig a Ca
ritas adományokból fordítottak erre a 
célra. A  tanácsadó- és felvilágosító kö z
pontokban dolgozók 90 %-a a különféle  
nem zetek  soraiból kerül ki.

Indonézia 2,5 millió katolikusa 1974- 
ben a nagyböjti akció keretében 110 
ezer dollárnyi összeget adományozott 
a világ éhezőinek m egsegítésére.

Svájcban ugyancsak rekordösszeg 
gyűlt össze az idei nagyböjtben. A re 
cesszió ellenére 15 millió svájci frank, 
egymillióval több, mint az előző évben.

Am sterdam ban Beatrix holland trón
örökösnő nyito tta  m eg az újjáépített és 
átszervezett Biblia-múzeumot. A  ké t 
patrícius házra terjedő muzeális anya
gon k ívü l az állandó kiállításon nagy  
hangsúlyt nyer a Biblia he lye  és jelen
tősége a mai világban. A  m úzeum  a 
holland protestáns és katolikus biblia- 
társaság védnöksége alatt áll a jövőben.

Csádban az új katonai korm ányzat 
dekrétumm al szüntette meg a m egbuk
tato tt elnök, Tom balbaye keresztényül
dözését. A volt elnök törzsi rítusokat 
kényszerített a katolikus lakosságra és 
azokat, akik rendelkezésének ellensze
gültek, kivégeztette, vagy az országból 
való távozásra kényszerítette.

A  férfi- és női szerzetesek száma a 
világon 1974-ben jóval egy millió alá 
esett, 826 ezernél alig valam ivel több 
volt — je len tette  a szerzetesrendek  
kongregációja Rómából.

Vietnam  40 millió lakosa közül 2,8

hírek
millió a katolikus. A 24 püspökségből 
1973-ban 10 volt az északi országrész
ben, 14 pedig a déli területen. Az első 
m isszionáriusok 350 évvel ezelőtt é r
keztek V ietnam ba és rövid idő alatt 
nagy eredm ényeket értek  el. 1973-ban 
az északi országrészben 350 pap és 300 
szerzetesnővér, — a déli országrészben
2 ezer pap és 6 ezer nővér dolgozott. A 
tömeges m enekülés utáni adatok még 
nem állnak rendelkezésre.

Suenens belga kardinálisnak olaszor
szági tartózkodása alkalmából ellopták  
m ellkeresztjét és pásztorgyürűjét. A  
kardinális, aki Rómában a Mária-kon- 
gresszuson ve tt részt, néhány napot egy  
olaszorszáqi üdülőhelyen pihenéssel töl
tött él.

Fehéroroszországban megbízható je 
lentések szerint még mindig kb. 50 k a 
tolikus lelkész él. A legidősebb 94, a 
legfiatalabb 60 éves. M ivel nincs püs
pök, aki a fiatalokat pappá szentelhet
né, k ihalásra vannak ítélve. A hatósági 
intézkedések is gyorsítják ezt a folya
matot. Ahol ugyanis egy lelkész meg
hal, helyét nem tölthetik  be ú jra  és 
plébániatem plom át is bezárják.

A z Isteni Ige Társasága (SVD) alapí
tójának, P. Arnold Janssennek a bol
dog gáavatásár a a missziós világnapon, 
ez év  október 19-én kerül sor Rómában, 
a Szent Péter téren. Janssen 1875-ben 
alapította rendjét S teylben és néhány  
év  múlva csatlakoztak hozzá a missziós 
és örökimádó nővérek is. A  rend tagjai 
a világ m inden táján főleg m issziókban  
dolgoznak.

Floresben m egjelent az indonéz ka
tolikus egyház története. A 4 kötetes 
munka 2800 oldalon láto tt napvilágot, a 
nemzeti Bahasa Indonésia nyelven. A 
kereszténység kezdete Indonéziában a
7. századra nyúlik vissza, ebben az idő
ben a Szumatra északi részén m ár ke
resztény központok m űködtek. Ennek 
egyik bizonyítéka, a barusi M ária-temp- 
lom, ugyancsak ebből a korból.

Rómában az EUR-központban kiállí
tás nyílt M anzu olasz szobrászm űvész 
alkotásaiból. A  Róma város védnöksége  
alatt álló kiállítás a Szentév alkalmából 
Manzu. 50 éves m unkásságának kereszt- 
m etszetét adja, 400 kiállított m űve alap
ján.

Regensburgban tarto tta  25. közgyű
lését a Katolikus Kiadók és Könyvke
reskedők Szövetsége. A közgyűlés után 
három ország katolikus könyvkereske
dői találkoztak Ausztriából, N ém etor
szágból és Svájcból és v ita tták  meg az 
időszerű problém ákat, tennivalókat.

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


