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Biztató jelek a negyedszázad elején
A  20. század elején állandóan hirdették, 

hogy a tudomány káprázatos haladásával 
a vallás nemcsak teljesen elveszti befolyá
sát az emberi életre, hanem meg is fog 
szűnni. A  vallás elhalását valló és hirdető 
materialista ateizmus alapjait Feuerbach 
rakta le, aki mestere, Hegel ellentmondá
sokkal teli, idealista panteizmusnak is ne
vezett, bölcseleti rendszerét ateista mate
rializmussá gyúrta át. Feuerbach szerint az 
Istent és vallását az ember maga teremtet
te magának, hogy nyomorában és ínségé
ben vigaszt meríthessen és beléje kapasz- 
kodhassék, mikor maga elé tűzött irreális 
célkitűzései megvalósításában megfeneklik.

Feuerbach elméletét Nietzsche népszerű
sítette, főként azzal a kijelentésével: meg
halt az Isten, mi emberek öltük meg! Ezt 
a romboló tételt építette bele Marx is szo
ciológiájába és közgazdaságtanába, kiegé
szítve azzal, hogy a vallás a termelési v i
szonyoktól függően változtatni kényszerül 
tanait és ezért magán viseli az osztályharc 
jegyeit. Marx és követői is sokáig meg 
voltak arról győződve, hogy Feuerbach né
zete megdönthetetlen; az osztálynélküli tár
sadalomban majd megszűnik a vallás. Az 
Isten számára ugyanis az új társadalomban 
nem marad már hely. A vallás mint káros 
felépítmény a humánus szocializmusban 
észrevétlenül eltűnik.

Amikor a kommunisták Oroszországban 
magukhoz ragadták a hatalmat, rendeletek
kel fosztották meg az egyházakat ingatla
naiktól, iskoláiktól, más kultúrintézménye
iktől, nyomdáiktól, lapjaiktól, kiadóválla
lataiktól, a gyülekezési és egyesületi jog
tól, a hitoktatás szabadságától, — vagyis 
végeredményben mindattól, aminek birto
kában a vallás hatással lehetett volna az 
emberekre. A vallást azonban még így sem 
tudták kiirtani. A hatalom átvételének már 
évtizedes jubileumát ünnepelték és látniok 
kellett, hogy az osztálynélküli társadalom
ban is tovább él az egyház. De ugyanaz 
volt a helyzet a második évtized végén is. 
A Szovjetunió urai nem építettek most már 
olyan nyugodtan Feuerbachra, mint annak

idején Marx, hanem mind az első mind a 
második évtized végén — szinte szabály- 
szerű pontossággal — véres egyházüldözést 
indítottak, hogy legalább így siettessék a 
vallás «elhalását».

A szabad világ keresztényei akár tilta
kozásaikkal akár közbenjárással képtele
nek voltak üldözött hittestvéreiken segí
teni. De szemüket nem vették le  az üldö
zöttekről és szolidaritásukat testvéri együtt
érzésben őrizték. Aztán múltak az évek s 
változtatni kellett a taktikán. A «koegzisz- 
tencia» a függöny mögött még csak a hang- 
szerelést próbálgatta, s máris megjelentek 
nyugaton hangos «keresztény» csoportok, 
amelyekből azt jelentették, hogy össze kell 
békíteni az evangéliumot a marxizmussal 
vagy legalább valamiféle neo-marxizmus- 
sal.

Az ember szánalmas megdöbbenéssel 
látta, micsoda tehertételt jelentenek ezek 
a «jámbor» marxisták a keresztény tábor
ban! Hiszen minden hozzáértő tudta, hogy  
e naiv vállalkozás a bolsevizmus malmára 
hajtja a vizet. Több hangadónál észre lehe
tett venni, hogy tudatosan, elszegődve za
varják a keresztény közvéleményt és gyen
gítik a materialista ateizmus elleni küzdel
münket. Gyanús csoportokból léptek elő 
azok is, akik magasztalták a «szekulariz- 
must». Korábban a szekularizáció azt jelen
tette, hogy az egyházi vagyont konfiskál- 
ják és a klérus tagjait megfosztják a közé
leti szerepléstől. A szekularizmus amannak 
folytatásaként végzetesen többet jelen
tett. Az új államosítás vagy társadalmasítás 
arra törekedett, hogy az egész emberi é le
tet kivegye a vallás befolyása alól: nem
csak a politikát, a gazdasági életet, a jogot, 
az államot, hanem a művészeteket, az iro
dalmat, az egész sajtót, a nevelést és a szo
ciális meg karitatív munkát is.

A szekularizmust radikálisan m egvalósí
totta a Szovjetunió s talán ezért karolták 
fel keresztények is itt nyugaton. Sőt pár
huzamosan terjesztették és képviselték a 
nietzschei «halott-az-isten-teológiát» is. 
Mint keresztények azzal különítették el 
magukat Feuerbachtól, Nietzschétől és a

bolsevistáktól, hogy ők csak az újplatóni- 
kus, a középkori, a barokk és a Szűz Anyát 
tisztelő katolikusok «Istenéről» állítják, 
hogy «halott» (!)

A tagadhatatlan sikerek nagyra növelték  
az ateisták elbizakodottságát. Aztán má
ról holnapra elénk meredt a riasztó csőd
tömeg: a félelm etesen terjedő terrorizmus, 
a féktelen szekszuálizmus, a tájékoztató 
szervekkel űzött felelőtlen manipuláció, a 
családok szétzüllése, egy céltalan ifjúság 
és minderre ráadásul a gazdasági krízis. 
Egyre többen látják, hogy a legfényesebb  
technikai előrejutás is bumerángként visz- 
szaüt, ha háttérbe szorulnak a vallás által 
képviselt lelki és erköcsi értékek.

Elgondolkoztató a Szentatya megállapí
tása, hogy a kijózanodó «ifjúság szinte for
radalmi dühvei kel fel az előző nemzedék 
nyilvánvaló oktalanságai ellen. Apáik u- 
gyanis a magasabb életértékek helyett a 
háborúk őrültségét, a materializmust mint 
az igazságosság kiegyenlítőjét és az élve
zetvágyat mint életeszményt akarták v e 
lük elfogadtatni. Az ebből származó üres
ség hajtja most az ifjúságot egy valódi és 
tartós igazság felé.»

Pedagógusok, pszichológusok és szocio
lógusok, akik közül sokan korábban a m ély
pszichológia és az erkölcsi naturalizmus 
gyanús elveinek ajánlásával a lezüllést 
elősegítették, most felemelik szavukat a 
vallásos nevelés érdekében az egyházak 
mellett. De mindezeknél meggyőzőbben mu
tatja meg az ateizmus őrültségét a mai 
orosz helyzet: ott az üldözések földjén — 
megbízható jelentések szerint — minden 
harmadik felnőtt egyén meggyőződéses 
hívő.

E jelenségek láttán torpant meg a hety
ke szekularizmus és az Isten haláláról fe
csegő «teológia» is.

A negyedszázad küszöbén ezek azok a 
biztató jelek, melyeket futurológusok is 
figyelembe kell hogy vegyenek, amikor 
fürkészve kutatnak a vallás és az egyház 
jövője után.

VECSEY JÓZSEF
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A keresztény élet alapja a biztos hit (II)
A keresztény em bernek egyik legfon

tosabb feladata, hogy a sajá t h ité t is
m erje. Csak így tudja keresztény iden
titását megőrizni, amely az Egyház je 
len zilált helyzetében annyi m egpróbál
tatásnak  van kitéve. M ielőtt azonban a 
h it tartalm áról beszélnénk, tudnunk 
kell, mi a keresztény hit.

A keresztény hit mibenléte

A hitnek a Szentírásban igen gazdag, 
összetett fogalma van. Azt m ondhatjuk, 
hogy a hitnek a Biblia szerint ké t sark
pontja  van: bizalom egy hűséges sze
m ély iránt, amely az egész ember elkö
telezettségével jár, s m ásrészt bizonyos 
értelm i folyamat, amely révén egy szá
m unkra ism eretlen, titokzatos tényál
lást vagy  igazságot m agunkévá te 
szünk, anélkül, hogy ezt a titokzatos 
valóságot, m isztériumot, teljesen és k i
m erítően m egism erhetnénk.

A keresztény hívő számára, az a sze
mély, akiben megbízik, elsősorban Jé-

A hit szubjektív tényezőjét tartva  
szem előtt, azt kell m ondanunk, hogy a 
h it lelkem enek értelm i aktusa: értelem 
mel fogom fel, amit a m ásik mond és ér
telemmel ítélem  elfogadhatónak és igaz
nak. Ezért az 1. vatikáni zsinat a hitről 
azt mondja, hogy term észetfeletti erény, 
amely által, Isten kegyelm étől serkent
ve és általa m egsegítve, igaznak ta r t
juk  azt, amit Ö kinyilatkoztatott. (Denz. 
-Schőnm. Nr. 3008). A kegyelem re való 
utalás m utatja, hogy a h it értelm ünk
nek  nem pusztán term észetes aktusa. 
H ogy értelem m el elfogadjam  azt a m a
tem atikai igazságot, hogy kétszer kettő  
négy, Isten term észetfeletti segítségére 
nincsen szükségem; ha értelmemmel be
látom, mi a «kettő» és mi a «kétszer 
k e ttő », nem tehetem , hogy el ne fogad
jam, hogy kétszer kettő  négy. Viszont, 
ha  hiszem, hogy az O ltáriszentségben 
Jézus valóságos teste és vére van jelen, 
akkor ezt nem azért fogadom el igaz
nak, m ert Krisztus jelen létét látom, 
vagy  tapasztalom, vagy egy másik nyil
vánvaló igazságból következtetem , ha
nem m ert Jézus Krisztus, ak it a legfőbb 
tekintélynek tartok, mondotta. Viszont, 
hogy Krisztus Urunkat a legfőbb tekin
télynek tartsam , Isten kegyelm ére van 
szükségem.

Ebből a m egállapításból két dolgot 
lehet következtetni. Az első az, hogy a 
h it több mint az egyszerű vélem ény. A 
vélem ény önm agában nem nyújt teljes

A m ásodik következtetés m ár inkább 
a hit tárgyára  vonatkozik. A keresztény 
hit nem vonatkozik m erően emberi, te r
mészetes igazságok, tények, törvények 
ism eretére, hanei a term észetfeletti, azaz 
az ember term észetes értelm ét teljesen

zus Krisztus. A zsidókhoz írt levél ezért 
nevezi Jézust hitünk szerzőjének (Zsid. 
12, 2). Ily értelem ben m ondja Szt. Pál, 
fogsága szenvedéseiről beszélve: «Ezért 
szenvedem  ezt is, de nem szégyellem, 
m ert tudom, kinek hittem, és biztos v a 
gyok benne: elég hatalm as ahhoz, hogy 
rábízott kincsem et — (alighanem az 
evangélium  kincsére kell itt gondol
nunk) — megőrizze addig a napig» 
(2 Tim. 1, 12).

Ha a h ite t teológiailag m élyebben 
akarjuk  analizálni, meg kell különböz
tetnünk a h it szubjektív tényezőjét és 
az objektív  tartalm i szempontot. Je len  
cikkünkben inkább a hit szubjektív té 
nyezőjére kívánunk rávilágítani. Szub
jek tív  szemszögből nézve a hitet, azt 
kell mondanom, hogy a h it lelkem nek 
valam ilyen ténye: én vagyok, aki hi
szek. A hitnek van tárgyi tényezője is, 
m ondjuk tartalm a, m ert ha valakinek 
hiszek, akkor valam it elhiszek, t.i. azt, 
amit az illető állított.

biztonságot. Az életben sok m indenről 
alkotunk m agunknak vélem ényt, de 
mindig attól kell tartanunk, hogy téve
dünk. H a viszont Isten kegyelm ével 
Krisztus U runk kinyilatkoztatását hittel 
elfogadom, feltétlen biztonsággal mond
hatom, hogy amit hiszek, igaz is.

M anapság sokan a h ite t a kockázat 
fogalmával hozzák kapcsolatba: az em
bernek kockáztatnia kell, hogy higy- 
gyen, — m ondják — hisz nem győződ
hetünk meg arról, amit hiszünk. Ez 
azonban teljesen hamis m agyarázat. A 
kockázat m indig bizonytalanságot fog
lal m agában. Például nem tudom, hogy 
ez az út kivezet-e az erdőből, de meg
kockáztatom , van reményem, hogy ez 
a helyes út, de az is lehetséges, hogy 
tévedek, ez az út esetleg még távolabb 
vezet célomtól. Nos épp ez nem áll 
fenn, ha a keresztény hitről van szó. Ha 
például hiszem, hogy Krisztust követ
ve, örökké élek, akkor semmi kocká
zatot nem vállalok: biztos lehetek, hogy 
Öt követve elérem  az örök életet. A 
hitben és a kockázatban csak a hom ály 
és az ism eretlenség azonos: am ikor va
lamit m egkockáztatok, az ism eretlenség 
hom álya takarja  el előttem  a vállalt 
kockázat eredm ényét és amikor hiszek 
Jézus szavainak, hom ály borítja  hitem  
tárgyát. Azonban a kockázat esetében 
a hom állyal együtt já r  a bizonytalanság 
is, a h it esetében a hom ály biztonsággal 
párosul.

felülmúló igazságok elfogadására. Krisz
tus Urunk nem m atem atikai, fizikai, 
szociológiai, m élypszichológiai igazsá
gokra tan íto tt bennünket — m indezeket 
term észetes eszünkkel is m egism erhet
jük  —, hanem  az emberi értelem  szá

m ára eleve hozzáférhetetlen valóságo
kat, igazi m isztérium okat, nyilatkozta
to tt ki. Ez a m egállapítás főképpen m a
napság fontos. Sok lelkipásztor, sőt egy
házfő is, a h íveknek mindig csak em 
bertársaink  felsegélyezéséről, jó tékony
ságról, szociális reformról, a társadalom  
átalakításáról beszél — amit m ondanak 
talán  igaz és helyes is — azonban mind
ezt tem észetes értelem m el is felism er
hetjük. Ezek ism erete m iatt az Istenfiá
nak  nem kelle tt sem m egtestesülnie, 
sem m eghalnia. Nem  m intha ezekre a 
term észetes kötelezettségekre is néha 
nem kellene felhívni a h ívek  figyelmét, 
de nem szabad, hogy az igazi h ith irde
tést elfojtsák vagy elhom ályosítsák. Az 
evangélium  jóhíre elsősorban a bűnbo
csánat és az örök élet jóhíre. Ez képezte 
m ár keresztelő Szt. János igehirdetésé
nek az alapgondolatát: «Beteljesedett 
az idő, és m ár közel van  az Isten  or
szága. Tartsatok bűnbánatot, és higgye
tek  az evangéliumban* (Mk 1, 15). S az 
Űr Jézus m aga m ondotta: «Mi hasznára 
van az em bernek, ha az egész világot 
megszerzi is, de lelke kárá t vallja. El
jön  ugyanis az Emberfia A ty ja  dicső
ségében, angyalai kíséretében, és meg
fizet m indenkinek tette i szerint® (Mt 
16, 26-27). S amit Jézus azoknak igér, 
akik hisznek benne, nem több és nem 
kevesebb mint az örök élet. Nem az 
emberi társadalom  boldogabb földi jö 
vője  ígéreteinek a tárgya, hanem  sze
m élyes boldog életünkben Istenben, a- 
m ely csak a test halála u tán  bontakozik 
ki teljes egészében s u tána a feltám a
dásban. «En vagyok a feltám adás és az 
é let — m ondja Jézus M áriának — , aki 
hisz bennem, ha m eghal is, élni fog. 
Aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal 
m eg örökre» (Jn 11, 25-26). S m ásutt 
azt mondja: «Aki hisz bennem, annak 
örök élete van» (Jn 6, 47). Szent Pál a 
jeruzsálem i h ívek szám ára gyűjtéseket 
rendezett, de sohasem gondolt arra, 
hogy e jótékonysági akcióját — m elyet 
különben a keresztény szeretet sugallt 
neki —, élete feladatának tartsa, hanem  
küldetését az Evangélium hirdetésében 
lá tta  és igehirdetésének a főtém ája 
Krisztus keresztje volt.

Erre nézve jellemző az is, amit az 
Apostolok Cselekedetében olvasunk. 
Amikor az apostolok észrevették, hogy 
a szegények szolgálata egész idejüket 
igénybe veszi, «a tizenkettő összehívta 
a tanítványokat: Nem volna rendjén, 
hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s 
az asztal szolgálatát lássuk el. T estvé
rek, ezért szem eljetek ki m agatok közül 
hét jóhírben álló, Lélekkel eltelt bölcs 
férfit. Ezeket megbízzuk a m unka irá
nyításával, mi meg m ajd az im ádságnak 
és az Isten szava szolgálatának szentel
jük  magunkat® (Ap. Csel. 6, 2-4). Az ön
zetlen felebaráti szeretet szolgálata k é t
ségtelenül hozzátartozik az Egyház kül
detéséhez, de elsődleges rendeltetése

A hit több mint egyszerű vélem ény

A hit az ember értelmét felülmúló igazságok elfogadása
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Gondolatok egy asszony fényképe előttmégis az örök üdvösség hirdetése és 
előmozdítása. Az imént vázolt tévedés
nek a gyökerét abban láthatjuk, hogy 
sokan nem különböztetik meg eléggé a 
keresztény felebaráti szeretetet az egy
szerű em bertársi szeretettől. A keresz
tény  felebaráti szeretetnek elengedhe
tetlen  gyökere Isten term észetfeletti 
szeretete, amely hitből fakad, a másik, 
a m erően emberi szeretet csak term é
szetes szeretet, amely akár pogány em
ber lelkében is meglehet, de nem vezet 
az örök életre. Ennek a term észetes em
bertársi szeretetnek is m egvan a m aga 
értéke, m ert Isten a term észetes szere- 
tetre  való tek in tettel m egadhatja a hit 
és a keresztény szeretet kegyelm ét is. 
Szent Pál szeretethim nusza nem holmi 
filantropikus, hanem  az Isten szerete- 
tében gyökerező szeretetre vonatkozik, 
am ely még az örökkévalóságban is 
megmarad, amikor a hit m ár átváltozik 
Isten boldogító látásává (V.ö. 1 Kor. 13).
A hit szabad és ezért érdemszerző

Említettük, hogy az 1. vatikáni zsinat 
a h itet elsősorban m int az értelem  té 
nyét határozza meg. Azonban a hit nem 
pusztán csak értelem  dolga. Ahhoz, 
hogy egy m agától értetődő igazságot 
m egism erjek, nincsen szükségem az 
akarat különleges indítására. Viszont a 
hit esetében az amit hiszek, nem nyil
vánvaló és m agától értetődő számomra. 
Ahhoz, hogy értelmemmel igaznak el
fogadjam, az akarat indítására van szük
ségem. Innét van, hogy hitünk mindig 
szabad marad, még Isten kegyelm ének 
az indítása alatt is és ezért érdem leges 
is. M ár az 1. vatikáni zsinat átokkal 
sújto tta  azokat, akik a hit szabadságát 
tagadják.

A 2. vatikáni zsinat nyom atékkai em e
li ki a hit tényének a szabadságát. A k i
nyilatkoztató Istennek a hit engedel
m ességével tartozunk, de engedelm es
ségről csak ott lehet beszélni, ahol sza
badság van. A zsinat azért tiltja, hogy 
külső eszközökkel valak it a h itre  akar
junk  kényszeríteni. Sem erőszakkal, 
sem furfangos m esterfogásokkal nem 
szabad m ásokat a h itre  rábírni, csak 
Krisztus Urunk tanításáról kell tanú 
ságot tennünk; m indenkinek teljesen 
szabadon kell Istenhez állnia vagy elle
ne állást foglalnia (V.ö. H ittani rendel
kezés az isteni kinyilatkoztatásról, 
Nr.5; A vallási szabadságra vonatkozó 
nyilatkozat Nr. 10-11). Az em ber ugyan 
engedelm eskedni tartozik Istennek, mi
helyt tudatára  jutott, hogy a próféták 
és Jézus Krisztus által hozzánk szólott. 
Tekintve azonban, hogy a hit kegyelem  
nélkül nem lehetséges, tekintve, hogy 
a kegyelem  m inden ember egyéni adott
ságának felel meg, mi sohasem tudhat
juk, hogy Isten kegyelm e m ikor állítja 
a másik embert válaszút elé. Csak Isten, 
aki a szívek és vesék vizsgálója (Jel. 2, 
23), váltja  majd valóra az Űr Jézus ki
jelentését: «Aki hisz, üdvözül, aki nem 
hisz, elkárhozik» (Mt 16, 16).

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

Aznap, amikor e sorok íródtak, egy 
orosz asszony fényképe díszítette a na
pilapok első oldalát: Je lena Sacharowa, 
amint átveszi Oslóban férje távollé té
ben a N obel-békedíjat. Tiszteletrem éltó 
az a bátorság, amellyel az atomfizikus 
Sacharow küzd népe szabadságáért o- 
dahaza. Még felesége sem áll jelenleg 
m ögötte, m ert Olaszországban tartóz
kodik, hogy beteg szemét gyógyíttassa. 
A kezelés szüneteiben, m ikor erre lehe
tőség nyílik, keresi az alkalmat, hogy 
m egismerje az országot, s annak népét 
és, hogy a nyíltan feltett kérdésekre 
ugyanolyan nyíltsággal válaszoljon. J e 
lena Sacharow a e m egnyilatkozásai 
azonban nagyon kényelm etlenül érin
tik azt az olasz kom munista pártot, a- 
mely az utóbbi időben a választások 
során egyik győzelm et a m ásik után 
éri el és szinte kézzelfogható közelség
be került már a törvényesen (!) meg
szerzett hatalomhoz. Sacharow a ugya
nis beszélgetéseiben kím életlen őszinte
séggel feltárja a kommunizmus «áldá- 
sait».

Az egyik parlam enti képviselő meg
kérdezte tőle, hogy mi a vélem énye, el
képzelhető, illetve m egvalósítható-e a 
kommunizmus más formában, mint a- 
mely most a Szovjetben uralkodik? Erre 
adott válasza így hangzott: «01asz szo
cialistákkal és kom m unistákkal folyta
tott beszélgetéseim  során eddig még 
senki sem tud ta  megmondani, hogy tu 
lajdonképpen mit is akarnak, mi az el
képzelésük a jövővel kapcsolatban? 
Á llandóan csak azt hangsúlyozzák, 
hogy ők m ásképp képzelik el. De ho
gyan? Eddig még nincs példa arra, hogy 
ott, ahol a kommunizmus uralom ra ju- 
ttott, biztosította volna alattvalói szá
m ára a szabadságot és a demokratikus 
jogokat.®

**

Az egész világ tudja, hogy minden 
kommunista párt között az olaszban van 
még meg legjobban az ellenállás szelle
me M oszkva utasításaival szemben. 
M ár Palmiro Togliatti szembe m ert 
szállni Sztálinnal és a mai pártvezér, 
Enrico Berlinguer sem hajlandó elis
merni M oszkva hatalm i hegem óniáját 
a vezetésben. De term észetesen lehet, 
hogy mindez csak taktikai fogás. Már 
éppen ezért is, nagyon nehéz lenne már 
most megmondani, hogy egy kommu
nista győzelem esetén kié lenne a döntő 
szó Olaszországban. Hiszen van elég 
példa arra az eddigiek során, hogy a 
kom munisták nyeregbe szállásánál m ér
sékelt irányzatú politikusok tarto tták  
a kengyelt.

Jelena Sacharowa nem elégszik meg 
azzal, hogy óva intse Olaszországot a 
kommunizmus trójai lovától, de kem ény 
szavakkal ostorozza N yugatot aluszé- 
konyságáért és ösztökéli, hogy az állan

dó hátrálás és m egalkuvás helyett vég
re m enjen m ár át tám adásba politikai 
síkon. Ne vegye gyáván tudomásul, 
hogy a Szovjetben Lembergtől Vladi- 
vosztokig állandóan visszaélnek a ha
talommal és em bertelenségeket követ
nek el. Végső konklúzióként hozzáteszi: 
«Ha nem alakul ki a mi hazánkban de
m okratikus szabadság, akkor veszendő
be megy az ö n ö k  hazájában is !» (Idézet 
a parlam enti képviselők egy csoportja 
előtt Rómában m ondott beszédéből.)

A több m int egy millió politikai fo
goly léte a szovjet birodalom ban — 
sokan két millióról is beszélnek — nem 
csak együttérzést követel, hanem  ko
moly segítséget, legalább is erkölcsi 
síkon. Giscard d'Estaing francia és Gio- 
vanni Leone olasz állam elnök hivatalos 
látogatása során M oszkvában nem en
gedte meg, orránál fogva vezessék és 
nem ült fel egyik sem a csábító szirén
hangoknak. Barátságos szavak és a bő
ven folyó vodka ellenére is, m egmond
ták  vélem ényüket azzal a m ély és szé
les szakadékkal kapcsolatban, amely a 
béke, leszerelés és együttm űködés szé
pen hangzó jelszavai és a szovjet biro
dalomban gyakorolt valóság között 
fennáll. Ehhez term észetesen bátorság 
kell, nem csak olcsó kézrázogatás a TV 
milliós publikum a előtt. Az ilyen alkal
m akkor válto tt ölelések és csókok na
gyon is beleillenek a keleti elképzelé
sekbe és tervekbe, de sem a mi, sem a 
politikai foglyok milliós seregének sor
sán nem változtatnak semmit. Mi még 
nagyon jól emlékszünk azokra a judás- 
csókokra, m elyeket annak idején Dub- 
csek kapott Pozsonyban, és nyolc nap
pal később már szovjet tankok taposták 
el az «emberarcú szocializmus® első 
próbálkozásait.

Je lena Sacharow a kiállása és szóki
m ondása az igazság m ellett bátorságá
ról tesz tanúságot. Pedig nem él em igrá
cióban, vagyis nem szakított az otthoni 
politikai rendszerrel. Nem m enekült, 
hanem  csak ideiglenesen van itt, és ké
szül, hogy visszam enjen hazájába. Bá
torsága még inkább szembetűnő lesz, 
ha meggondoljuk, hogy hány m agyar 
m enekült m arad el csendben a m agyar 
összejövetelekről attól való félelmében, 
hogy ez rossz pont lesz szám ára és eset
leg nem kap vízumot. Vízumot, hogy a 
nyári szabadságát a Balaton m ellett tölt- 
hesse.

Keresztény hitünk m egköveteli, hogy 
szükség esetén bátran  kiálljunk és hitet 
tegyünk az igazság m ellett. A mai v i
lágban pedig szükség van erre, m ert a 
gyáva m eghunyászkodás és számító 
m egalkuvás akarva-nem akarva csak az 
em bertelenség hatalm ának térhódítását 
m ozdítja elő.

MEGYESI ANDRÁS
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A magyar egyházi festészet századunkban
Festészetről m éltatást írni festm ények 

szem léltetése nélkül éppen úgy nem 
lehet, m int költészetről érdem ben írni 
költem ények idézése nélkül. Ennek a 
kis tanulm ánynak nem  is az a célja, 
hogy egyházi festészetünk alkotásait 
művészi, vallási, technikai vagy egyéb 
szempontból részletesen elemezze, ha
nem csak az, hogy áttek in tést nyújtson 
ennek a — napjainkban m élypontra ju 
to tt — festészeti tárgykörnek alakulá
sáról és helyzetéről a 20. század m agyar 
festészetében.

Nagyszám ú festőink közül a század 
első felében m integy ötvenen m űköd
tek  ezen a téren. Kim ondottan egyházi 
festő, aki c s a k  ebben a tém akörben 
dolgozott, alig egy-kettő van közöttük, 
a többinek oeuvrejében egyéb tárgy 
körök is szerepeltek, sőt több festőnk
nek nem is annyira a vallásos indíték, 
m int inkább egy-egy bibliai tém a érde
kessége vagy egyszerűen csak a jó  ke
reseti lehetőség adta kezébe az ecsetet.

M unkásságuk alapján a festőket két 
csoportba oszthatjuk. Az idősebb nem
zedék alkotja  a m integy harm incas lét
számú népesebb csoportot. Ide tartoz
nak azok a festők, akik a m últ század 
közepétől a 80-as évek végéig születtek 
és századunk kezdetét m ár m int kifor
ro tt m űvészek lépték át. M a m ár egy 
sem él közülük. M űködésük jav a  az 
első világháború előtti időkre esik, stí
lusuk általában konzervatív, legtöbbjük 
az egyházi festészet jól bevált, konven
cionális ú tja in  haladt.

A m ásik csoport, amelybe m integy 
húsz festő sorolható, az 1890-es évek
ben és a jelen  század elején  született. 
M unkásságuk javá t tehát a ké t világ
háború közötti évtizedekben fejtették  
ki. Ezek a m űvészek szabadulni tö re
kedtek a tradícióktól, m erész kezdem é
nyezéssel új és korszerű form anyelven 
szólalnak meg, fellendülést hoztak az 
elöregedett egyházi m űvészetbe.

Értékes eredm ényeik további k iérle
lésének drasztikusan ve te tt véget a má
sodik világháború utáni rendszerválto
zás. Hazánkban a kom m unista uralom  
egyházüldözése és dogm aként h irdetett 
ateizm usa halálos csapást m ért az egy
házi festészetre is. M agyarországon ma 
m ár egyetlen  festő sem fest vallásos 
tárgyú képet. Nem  is tanácsos ehhez 
a tém akörhöz nyúlnia, ha meg akar él
ni. V alójában tehát csak századunk első 
négy évtizedében élt az egyházi festé
szet, ebből is le kell szám ítanunk a v i
lágháborús éveket.

M onumentális m űveket freskófestő
ink alkottak. M indkét fentem lített cso
port m űvészeinek legjobbjai nagysza
bású m ennyezet- és falképekkel ékesí

tették  tem plom ainkat és kolostorainkat, 
olykor felhasználva a mozaik- és üveg
technikát is. Szorosan ide tartozik az 
oltárképfestés is, m ely az olajtechnika 
szinte korlátlan lehetőségével témában- 
színben-formában egyaránt bőséges al
kalm at nyú jt a festőnek m űvészi elgon
dolásainak m egvalósítására.

A falkép és oltárkép színhelye a 
templom és kolostor, de vallásos tárgyú 
képek gyakran kapnak helyet középü
letekben, kastélyokban és családi há
zakban is. Ezek iránt különösen az első 
világháború előtti évtizedekben volt 
nagy kereslet. Több festőnknek je len
te tt ez népszerűséget és jó  keresetet 
ezen a vonalon. Sőt még tovább is m en
tek: m egrendelés nélkül, csupán saját 
m űvészi álm aik és festői problém áik 
m egvalósításáért nyúltak  bibliai tém ák
hoz, egyéb nem is kapcsolta őket az 
egyházi festészethez.

Tárgy választás szem pontjából bizo
nyos m egkötöttséggel számolniok kel
le tt festőinknek. A m egrendelő főpap 
vagy egyházi intézm ény legtöbbször 
m egadta a templom nevével, m últjával 
vagy  védőszentjével kapcsolatos alap
témát, m elyhez a festőnek alkalm azkod
nia kellett, de ez nem gátolta a m űvészi 
szabadságot, hiszen tudjuk, hogy a fes
tészet világraszóló alkotásai m inden 
időben adott feladat kényszerétől irá
nyítva jö ttek  létre.

E m egkötöttségen kívül számolnia 
kell a festőnek az adott terü let m ére
tével, form ájával, m egvilágításával és 
egyéb helyi adottságokkal is. M indezt 
m érlegelve, a mű m egfestésében úgy
szólván teljesen  szabadon csaponghat 
a festő alkotó képzelete, hiszen nagy
részt olyan m otívum okat form álhat vi
zuális képpé, am elyeket emberi szem 
sohasem látott: a m ennyországot, a 
Szentháromságot, az angyalokat, a pok
lot és purgatórium ot stb. Ide kell sorol
nunk az Ó- és Újszövetség szereplőit is, 
Ádám tól és Évától kezdve az újszövet
ségi szentek soráig, akiknek külső m eg
jelenéséről vagy semmit sem, vagy csak 
nagyon keveset tudunk. Kimagasló sze
repe van itt Szűz M áriának, aki mint 
Krisztus A nyja (Madonna) mindmáig 
kim eríthetetlen és kedves tém ája a 
festőknek.

A szentek életének jeleneteiben az 
egyházi festészet a történelm i festészet
tel került szoros kapcsolatba, sőt sze
rephez ju to tt a tájkép is, m int kompozi- 
ciós tényező. Á ltalában: festőink, a kon
zervatívok is, igyekeztek haladni a 
korral, bár kétségtelen  az a tény  is, 
hogy új törekvések, technikák, m eglá
tások, irányzatok k ialak ítsárára  nem  az 
egyházi festészet a legalkalm asabb te 
rület. (Vonatkozik ez a m odern tem p
lom építészetre is!)

Festőink munkásságának részletezé
sét a legidősebb művésszel, Szoldatics 
Ferenccel (1820-1916) kezdjük, nem csak 
azért, m ert ő m indenekfelett egyházi 
festő volt a legm agasabb értelem ben, 
hanem  azért is, m ert több, m int hét év 
tizedes m űködése során Rómában tanu
ló m agyar festők egész sorának tanító- 
m estere volt. N yolcvanadik évében já rt 
már, amikor a huszadik század bekö
szöntött, de római m űterm ében még 
kilencvenedik életévén túl is friss erő
vel festette  égi tisztaságú M adonnáit és 
szentjeit.

Ehhez az idősebb nem zedékhez ta r
tozik id. V astagh György (1834-1922) is, 
a budapesti Szt. István-bazilika több 
oltárképének festője. Tizenkilencedik 
századvégi festészetünk nagyjainak itt 
csak a nevét em lítjük meg, mert, bár 
életük átnyúlik  a huszadik századba, 
java-m űködésüket a tizenkilencedik 
század m ásodik felében fejtették  ki. Az 
egyházi festészetben is kiem elkedő m ű
veket alkotott Zichy M ihály (1827- 
1906), Lotz Károly (1833-1904), Székely 
Bertalan (1835-1910), Benczúr Gyula 
(1844-1920) és a vele egyidős M unkácsy 
M ihály (1844-1900).

Az 1850-es évtizedben született fes
tők sorát Deák Ébner Lajos (1850-1934) 
ny itja  meg, aki a budapesti Szt. István- 
bazilikába festett több oltárképet. U- 
gyanott m űködött Stetka Gyula (1855- 
1925) is. Egyházi vonalon legtöbbet 
foglalkoztatott festő Roskovics Ignác 
(1854-1915) volt, a kecskem éti nagy
templom m ennyezetfreskójának és több 
oltárképének m estere. A vele egyidős 
Vágó Pál (1854-1928) két fiatalabb fes
tőtársával, Barsy Adolffal (1872-1913) 
és Illés A ntallal (1872-1911) a jászapáti 
templom fal- és oltárképeit festette.

önállóbb  tehetség Feszty Á rpád (1856- 
1914), a budapesti Szt. István-bazilika 
Golgotá-jának és Krisztus tem etésének 
m estere a századkezdet évében. K evés
bé ism ert Reiszman Károly M iksa (1856- 
1917) neve, aki 1909-ben a budai Szt. 
Anna-templom hajókupolájának meny- 
nyezetképét, m ajd többek között a kő
bányai és józsefvárosi templom freskóit 
festette. N ádler Róbert (1858-1939) a 
budapseti Szt. István-bazilikában tevé
kenykedett, V ajda Zsigmond (1859- 
1931) pedig a terézvárosi templom 
m ennyezetfreskóit festette, egyidőben 
az Országház freskóival. Term ékeny 
m űvész volt Aggházy Gyula (1850- 
1919) is, a budai M átyás-templom  lo- 
rettoi kápolnájában lévő szárnyasoltár 
és a bártfai templom szárnyasoltár k é 
peinek festője.

(Folytatjuk)

BÍRÓ BÉLA
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Magyarország és a Vatikán legújabb megbeszélései
Novem ber 27-29, három  napos m eg

beszélés volt a budapesti rendszer és a 
V atikán képviselői közt Rómában. A 
budapesti küldöttséget M iklós Imre, az 
Állami Egyházügyi hivatal elnöke, a 
vatikánit Agostino Casaroli érsek, az 
Egyházi Közügyek osztályának irányí
tó ja  vezette. A  m egbeszélések kézzel
fogható eredm ény nélkül zárultak.

Az új prímás kinevezésének kérdése

Lázár György budapesti m iniszterel
nök novem ber 13-iki római sajtókonfe
renciáján  beszám olt VI. Pál pápánál 
te tt látogatásáról és többi közt kiem el
te: biztosította a Pápát, hogy az új esz
tergom i érsek kinevezésének nincsenek 
elvi akadályai. N éhány nap m úlva ki
derült, hogy M iklós Imre azzal az u ta
sítással érkezett Rómába, hogy az esz
tergom i érsek kinevezését el kell ha
lasztani. Előre tudván, hogy a m egbe
széléseknek úgy sem lesz eredm énye, 
a budapesti küldöttek  a találkozót esz
m ecserének m inősítették. Tárgyalásról 
ugyanis csak akkor beszélnek a kom 
m unisták, ha valam ilyen döntésre ju t
nak.

A római m egbeszéléseken az első té 
m ák közt kerü lt elő az esztergom i ér
seki szék betöltése. Érdekes, hogy ezzel 
a problém ával Budapest M indszenty 
bíboros k ihozatala óta cinikus já téko t 
űz. 1974 elején  VI. Pál pápa azzal az 
indokolással távolíto tta  el M indszenty 
bíborost az esztergom i érseki h ivatal
ból, hogy a nagym últú főegyházm egyé
ről, a főpásztor 25 éves távolléte után 
gondoskodni kell és akkor m eglett vol
na a lehetőség az új érsek kinevezésére. 
M indszenty bíboros letétele  u tán  azon
ban Budapest újabb akadályokat tá 
m asztott a kinevezés elé. A  legutóbbi 
eszm ecsere során pedig M iklós Imre 
azzal tért ki a problém a m egoldása elől, 
hogy előbb el kell dönteni, vajon az 
esztergom i érseknek feltétlenül M a
gyarország prím ásának kell-e lennie. 
Budapest ugyanis az esztergom i érseki 
és prím ási szék történelm i jelentőségét 
el akarja  tüntetni.

H ogyan viszonylik a V atikán ehhez 
az újabb kom m unista követeléshez, nem 
tudjuk. A Pápa Lázár m iniszterelnök fo
gadása alkalmából m ondott beszédében 
kijelen tette: az állam és egyház lojális 
viszonyának alakításában elengedhe
tetlen  követelm ény, hogy egymás ön
állóságát és jogait kölcsönösen tiszte
letben tartsák. Az egyház nem követel 
m agának mást, mint azt, hogy hivatását 
szabadon gyakorolhassa a lelkek üd
vösségére és a nép, főleg az ifjúság 
javára.

A  győri püspöki szék betöltése — je 
lenleg püspökké szentelt apostoli kor
mányzó, Pataky Kom éi vezeti az egy

házm egyét — nem ütközik akadályba, 
ha a V atikán hajlandó a közism ert bé
kepapot, Patakyt m egyéspüspökké ki
nevezni. Budapest feltűnően fu tta tja  
Patakyt. N éhány nappal ezelőtt Lékai 
esztergom i apostoli korm ányzóval e- 
gyetem ben egy papírgyárat is m eglá
togatott, amit a rendszer csak nagy rit
kán és az álta la  k itün tete tt püspöknek 
engedélyez.

A hitoktatás bizonytalan helyzetben

A m egbeszélések m ásik tém ája a 
legújabb «rendezés» óta vajúdó tem p
lomi hitoktatás volt. T ekintettel arra, 
hogy M iklós Imre a júliusi budapesti 
m egbeszélésen m egígérte Poggi va tiká
ni küldöttnek, hogy a kérdésre alkalom- 
adtán visszatérnek, Casaroli ú jra  elő
hozta a problém át. De M iklós semmivel 
sem m ondott több biztatót, m int jú lius
ban. M agyarországon arról beszélnek, 
ha a rendszer m ár nem térhet ki, leg
feljebb a «rendezés» végrehajtási u ta 
sításán m ódosít valam it — de semmi 
esetre se olyan formában, hogy ezzel 
m egkönnyítené a templomi h itok tatást 
vagy lehetővé tenné, hogy azt szaba
don látogassák, m inden káros követ
kezmény nélkül.

A szerzetesek visszaállítása is bizonytalan

A harm adik tém a a szerzetesrendek 
jövője volt. N éhány a rendszerrel e- 
gyüttm űködő otthoni katolikus szellemi 
ember az elmúlt évek során többször 
említette, a kórházakban katasztrofális 
a betegápoló hiány, gyatra  a betegápo
ló szakképzés, az ápolók nagy részéből 
hiányzik a felebaráti szeretet evangéli
umi lelkülete. Az orvosok évek óta 
követelik, állítsák vissza a betegápoló 
szerzetesrendeket. A  szükség tehát 
kényszeríti a pártot, hogy ezen a téren  
engedjen. Rem élhetjük — m ondták — 
hogy a szerzetesrendek közül egyelőre 
a betegápoló rendeket engedélyezik. 
Nos, ez is előkerült a legújabb római 
találkozón, de a rendszer képviselői el
u tasíto tták  a tém át. A V atikán ez u tán  
legalább annyit szeretett volna elérni, 
hogy a két katolikus leányiskolát és a 
ha t katolikus fiú-gimnáziumot vezető 
rendek vehessenek fel több újoncot. 
Ezek a rendek: a piaristák, a bencések, 
a ferencesek és az iskola-nővérek. De 
erre sem adott a Budapest-i képviselet 
biztató választ.

A m egbeszéléseket azzal zárták, hogy 
a kapcsolatot fenntartják  és legköze
lebb Budapesten találkoznak, de nem 
döntötték el, hogy mikor.

Prága is elküldte képviselőit Rómába

December 10-13-ig a csehszlovákiai 
rendszer m egbízottai já rtak  a V atikán

ban. A  delegációt Karéi Hruza, a p rá
gai szövetségi Állami Egyházügyi Hi
vatal elnöke vezette. Vele volt Karol 
Homola, a pozsonyi Állami Egyházügyi 
H ivatal vezetője, és a párt vallási és 
ideológiai specialistája, Frantisek Ci- 
nol dr. Ez utóbbi m egjelenése a m eg
beszéléseken teljesen új és szokatlan a 
V atikán keleti politikájában. Eddig e- 
gyetlen kom m unista korm ányzatú or
szág sem küldte el ideológiai specialis
tá já t az állam és egyház viszonyát 
érintő tárgyalásokra. Ellenkezőleg, a 
kom munista korm ányok m indig ragasz
kodtak a látszathoz, hogy az állam és 
egyház viszonya más m int a párt és az 
egyház viszonya. A legutóbbi prágai 
eset m ár ezt a látszatot is m egszüntette. 
A párt vallási és ideológiai specialistá
jának  kiküldése azt akarta  aláhúzni a 
Vatikánban, hogy az állam és egyház 
viszonya elsősorban nem állami, hanem  
párt-ügy. Ennek m egfelelően folyt az 
eszm ecsere is. A négy napig tartó  szin
tén eredm énytelen m egbeszélés u tán  a 
felek azonos hangzású nyilatkozatot ad
tak  ki az eszm ecsere őszinte és nyílt 
légköréről.

A kom m unista rendszerek tehát azon 
dolgoznak, hogy felszám olják a V ati
kán velük kapcsolatos keleti politikáját. 
A kapcsolatokat leszűkítik a merő for
m alitásokra, kiüresítik, tartalm atlanná 
teszik.

Mit szólnak ehhez Rómában?

December elején  Poletti bíboros, a 
Pápa római helynöke a Rómában k ia
dott Daily Am erican lapnak adott ny i
latkozatában kijelentette: a Pápát is ag
gasztja a kom m unisták olaszországi elő
retörése és a veszély, hogy a tavaszi 
római közigazgatási választásokon az 
ö rö k  Városból Vörös Város lehet. Po
letti megismételte, hogy a marxizmu és 
a katolicizmus illeve a kereszténység 
összeegyeztethetelen. És a kom munis
ták  közigazgatása alá kerü lt néhány 
olasz tartom ány példája m utatja, hogy 
az olasz kom m unisták sem különböznek 
a többi kom munistáktól. Az egyházi in
tézm ényeket, kórházakat, iskolákat m á
ris igyekeznek m egszüntetni.

December közepén az olasz püspöki 
kar központi bizottsága adott ki ny ila t
kozatot, m elyben megismétli XII. Pius 
pápa döntését a kom m unisták sllen. 
Kijelenti, hogy a marxizmus és a keresz
ténység  álláspontja áthidalhatatlan. A 
V atikán lapja, az O sservatore Romano 
vezércikkben m éltatta  a nyilatkozatot 
és aláhúzza: keresztény  nem  lehet 
marxista és nem  támogathat marxista  
irányzatú mozgalmakat.

FÁBIÁN KÁROLY
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Egy nagy magyar államférfi emlékezete
(Deák Ferenc halálának 100-ik évfordulójára)

Száz év előtt, 1876 jan. 28-án, 73 éves 
korában, hunyt el D e á k  F e r e n c ,  
az ezeréves m agyar történelem nek e- 
gyik legnagyobb formátumú államfér- 
fia, akinek nevét az 1867-es kiegyezés 
létrehozása M agyarország és Ausztria, 
valam int a m agyar nemzet és uralko
dója között tette  és teszi m inden idők
re em lékezetessé. Az ő neve két nagy 
kortársa, Kossuth és Széchenyi m ellett 
talán kissé háttérbe szorult az idő ha
ladtával, pedig amit a ké t nagy állam 
férfi reform jaival és m unkásságával fel
idézett, az 1848-49-es katasztrófát s a 
rákövetkező önkényuralm at, azt Deák 
Ferenc tette  jóvá: bölcsességével, okos 
higgadtságával, várn i tudásával és meg 
alkuvást nem ismerő m agatartásával si
került nem zetét k irályával kibékítenie, 
anélkül, hogy az 1848-as vívm ányokat 
feláldozta volna. Az ő m űve az, hogy 
a M onarchia keretében  M agyarország, 
A usztriával egyenrangúan, m égegyszer 
nagyhatalm i szerephez ju to tt s a m a
gyar nép a béke és fellendülés félszá
zadnyi korszakát — a «kiegyezés ko
rát® — m egérhette és sajátlagos, füg
getlen nemzeti é le tét kifejleszthette.

Erre a rendkívüli nemzetm entő sze
repre csakis olyan kiváltságos, nagy 
lélek, nagy tehetségekkel megáldott, 
vezérségre h ivato tt férfiú volt képes, 
m int Deák Ferenc.

Deák Ferenc emberi nagysága

Deák Ferenc 1803 okt. 17-én született 
Söjtörön (Zala m.) köznemesi családból. 
Többen voltak  testvérek, közülük külö
nösen ki kell em elnünk Klára nevű nő
vérét, O sterhuber (Tarányi) József fe
leségét, akinek gyerm eke nem lévén, 
«amit neki a term észet az anyai érzés
ből adott, öccsére halmozta, k inek ké
sőbbi nagy életpályáján  is őrzője, jó 
ságos angyala maradt®, — írja  róla Fe- 
renczi Zoltán három  kötetes m űvében 
(Deák élete. I-III. Budapest, 1904. M agy. 
Tud. Ak. kiadása). Deák t.i. az év  nagy 
részét mindig nővére házában tö ltö tte  a 
zalamegyei Pusztaszentlászlón, m ely 
ennél fogva hosszú időn keresztül a v i
dék társadalm i életének középpontja 
lett. Itt, e helyen, m agános sétáiban ér
lelődtek meg benne azok a gondolatok 
és elvek, m elyeknek alapján a haza 
sorsszekerét a kátyúból kivezette. Je l
lem vonásai között első helyen kell em
lítenünk vallásos, hívő lelkületét. Egyik 
m ondása volt: a vallásosság m inden
kinek szüKséges, nem esíti a szívet, fel
emel. Egész életében a nyakában  hor
dott egy M ária érm ecskét, m int em léket 
édesanyjától, m elyet sírjába is m agá
val vitt. A vallásos érzéssel párhuzam 
ban kell em lítenünk nagy magyarságát. 
Sinkay szerint egyik m ondása volt: 
hogy «ha a m ennyországba ju tna  is és

ott azt m ondanák neki, hogy ő nem 
m agyar és nem katolikus, onnan is k i
jönne.®

E két legnem esebb érzésnek, a vallá
sos és hazafias érzésnek harm onizálása 
m agyarázza meg jellem ének többi vo
násait is: a nemes egyszerűséget, sze
rénységet, igazságszeretetét — még tré 
fából sem  hazudott soha, olvassuk róla 
—, a meg nem alkuvást s a nehéz idők
ben való kitartást. De mindezen tu la j
donok még nem képesítették  volna 
nagy műve végrehajtására, ha a Terem 
tő rendkívüli értelem m el meg nem ál
dotta volna. Intellectusának jellem zője 
m indenek előtt hatalm as em lékezőte
hetsége  és könnyű felfogása. Tanuló 
korában könyvre nem volt szüksége; 
a tanár m agyarázata elég volt arra, 
hogy m ásnapi leckéjére elkészüljön. 
Szinte szószerint m aradt meg fejében, 
amit az órán hallott, nem csak a követ
kező órára, hanem  a vizsgálatok ide
jére  is. Ez vonatkozik mind középisko
lai, mind győri jogi tanulm ányai ide
jére. Emlékező tehetségére s egyúttal 
jogi tudására is jellemző, hogy «a m a
gyar közjogot és a m agánjog szétszórt, 
rendszerbe nem foglalt szabályait te l
jesen tudta, hogy a Corpus juris-t bár
hol kinyitva elkezdték, ő folytatni b ír
ta és hogy a m agyar országgyűlések 
történelm i előzm ényeinek teljes b irto
kában volt.® (Deák élete, I. k. 55. 1.) 
N agy jogi tudása és emlékező tehetsé
ge m agyarázza meg egyúttal kiváló 
szónoki képességét is, valam int a be
szédeiben, fejtegetéseiben, vitatkozása
iban m egnyilvánuló éles logikát, m ely
nek senkise tudott ellenállni. Gyors 
észjárásának s bám ulatos képzelő ere 
jének  gyüm ölcseként kell tekintenünk 
közism ert adomázó készségét és min
den körülm ények között m egnyilvánuló 
visszavágó képességét. Ez utóbbira ta 
lán legjobb példa a következő eset: 
Ferenc József egyszer azt m ondta neki: 
«Irigylésre méltó ember. Nagyobb párt
ja  van, mint nekem.® — Erre Deák v á 
lasza: «Nekem pedig van szerencsém  
Felséged pártjához tartozhatni.®

«A haza bölcse®

Az önkényuralom  korában, am ikor a 
jobb m agyar jövőbe ve te tt hit sokak 
lelkében elhalványult, vagy teljesen  k i
aludt, bontakozott ki a m aga teljes v a 
lóságában Deák vezérlő szerepe, anél
kül, hogy ő m aga a vezérséget kereste 
volna. Ellenfelei vagy  riválisai vagy 
külföldre m enekültek, vagy önként 
visszavonultak, úgyhogy Deák m aga 
maradt, m int óriás tölgy a v ihar után, 
m elynek százados koronája m inden v e 
szély *ellen védelm et nyújt. 1854 no
vem berében érkezett Pestre s ettől 
kezdve kétlaki életet élt: a nov.-ápri-

lisi időszakot Pesten az «Angol Ki
rálynő® nevű szállodában, az ápr.-nov. 
nyári időszakot pedig Pusztaszentlász
lón töltötte, vagy  rokonait, ism erőseit 
látogatta. Bárhol tartózkodott, m inde
nütt köréje sereglettek a nem zet leg
jobbjai. Különösen vonatkozik ez az 
«Angol Királynő»-ben lévő szállására, 
m ely valósággal a kiegyezés szülőháza 
lett. N appali szobájának jelentősége, 
ahol délelőttönként barátai, ism erősei 
összejöttek, évről-évre növekedett. Ha 
vidékről bárm ely kiválóbb közéleti em
ber Pestre ment, m indig felkereste őt 
tanács vagy vigasz végett. Ezekből a 
látogatásokból m egism erte Deák, mi 
történik  az országban, m ilyen a hangu
lat, remény, k ilátás s a helyzet szük
sége szerint emelőleg, buzdítólag vagy 
csillapítólag hato tt az em berekre. Így 
egyrészt nála m int központban futottak 
össze a nemzet életének vezető fonalai, 
m ásrészt látogatói ú tján  eszmék, gon
dolatok szálltak szét az országba, m e
lyek a hazafiúi gondolkodásnak és el
határozásoknak irányt szabtak. Elég 
volt tudni, hogy «Deák mondta® — s 
mindenki efogadta szavát, m int egy 
oracolum intését.

Ez a rendkívüli üdvös hatás m ár az 
ötvenes években m egszerezte szám ára 
«A haza bölcse» nevet, m elynél szebbet 
nem zete nem adhatott volna neki.. Mint 
életíró ja m egjegyzi, szinte csodálatos 
volt a hatás, m elyet Deák bizalom ger
jesztő egyénisége a nem zetre gyako
rolt. «Mert tudni kell — írja  Ferenczi 
— , hogy az ötvenes években a legtöbb 
ember azt hitte, hogy hazánkra új k ike
let és feltám adás nincsen, az összbiro- 
dalom örök időkre m agába olvasztotta, 
csak Deák tarto tta  fenn a nemzeti erő 
bizalmát és re m é n y é t. . .  gyakran elég 
volt, ha a vidéki látogatók otthon el
beszélhették, hogy Deák él, kétségbe 
nem esett, sőt olykor-olykor derült is, 
hogy m indenki bízzék a jövőben®. Kü
lönösen két dolgot hangsúlyozott, m int 
a jövő rem énység zálogát: «először is 
m entsük meg nem zetségünket — ma 
úgy mondanók: m agyarságunkat —, 
m ásodszor az alkotm ányos szabadsá
gért való érzéket és lelkesedést; m ert 
akkor kedvező pillanatban egy tollvo
nással helyre lehet állítani a m agyar 
alkotm ányt s 24 óra alatt lehet szabad, 
alkotm ányos államunk; holott ha a nép
ből kihalt az érzék ezen legm agasabb 
javak  iránt, sem a sors kedvezése, sem 
az uralkodó kegyelm e nem adhatja  ne
künk vissza az igazi alkotm ányos sza
badságot.® (I.m.II.k.230-33.)

Ily módon lett az ő rem énye, szelle
me és bölcsessége a nemzet közkincse.

(Folytatjuk)
VECSEY LAJOS
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Gyöngyszemek irodalmunkból
Arany János:

F I A M N A K

Hála Isten! Este van m egirí.
M ával is fogyott a földi kín.
Bent magányos, árva gyertya  ég: 
Kívül leskelődik  a sötét.
I ly  soká, fiacskám, mért vagy ébren? 
V etve  ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Látod, én szegény költő  vagyok: 
ö rö kü l hát nem  sokat hagyok; 
Legíölebb mocsoktalan nevet:
A  tömegnél h itvány  érdemet. 
Ártatlan szived  tavaszkertében  
A  vallást ezért öntözgetem .
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

M ert szegénynek drága kincs a hit, 
Tűrni és rem élni megtanít:
S néki, m íg a sir rá nem  leheli, 
M indig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, m int eygkor, épen 
Élne a hit, vigaszul n e k e m !. . .
Kis kacsóid összetéve szépen. 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Majd, ha játszótársaid közül 
M unka hí el, — úgy lehet, korán  — 
S idegennek szolgálsz eszközül 
Ki talán, s z e r e t . . .  de mostohán: 
Balzsamul a hit malasztja légyen  
A z elrejtett néma könnyeken .
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Majd, ha látod, érzed a nyomort, 
M elyet a becsület válla hord; 
M egtiporva az erényt, az észt,
M íg a v é tek  irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden:
Á lljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

És, ha felnővén, tapasztalod,
H ogy apáid földje nem  honod  
S a bölcsőd s koporsód közti űr 
Századoknak szolgált mesgyeül:
Lelj vigasztalást a szent igében:
«Bujdosunk e földi téreken.»
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Oh, remélj, rem élj egy jobb hazát! 
S benne az erény diadalát:
M ert különben, sorsod és e föld  
Isten ellen zúgolódni költ. —
Járj örömmel álmaid egében, 
Űtravalód e csókom  legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen, 
Imádkozzál, édes gyerm ekem .

Tanulják-e, tanítják-e még otthon, az 
iskolában A rany Jánosnak ezt a szép 
költem ényét? Tartok tőle: a mai fiatal
ság jórésze nem is ismeri; szerencsére 
a költem ény oly klasszikus beccsel bír, 
hogy nem lehetett végképp kiűzni a 
költői antológiákból. Ism erjék meg hát 
az idekint élő m agyar fiúk-lányok iro 
dalm unk e rem ekét szivük-lelkük épü
lésére és gyönyörűségére.

ARANY JÁNOS nem írt ún. «vallá- 
sos» verseket (különben a szerelem  is 
— világirodalm i ritkaságként — h iány
zik költészetéből!), mégis egész lírá já
nak m integy alaptónusa, a verseiből 
kiáradó eszmeiség szigorúan vallás-er
kölcsi fogantatású. Szülei, m int tudjuk, 
rendkívül vallásosak voltak, s a gyer
m ek A rany János a szülői házban a 
Bibliából, a költészet eme ősi, örök 
forrásából ism erte meg a költészet v a 
rázsát. A bibliai hatás későbbi m űvein 
is kiütközik. M ert A rany Jánosnak  a 
hit palládium  volt: a bizalom és vigasz- 
talódás kútfeje. «Az ő példája is m u
ta tja  — írja  legjobb ism erője — mily 
nagy előny a létért való ádáz küzdelem 
ben a hit. M egnyugvás, vigasz a sors 
csapásai után, m elyet más nem pótol. 
A mi emberi elm énk — A rany felfogása 
szerint — nem tudja m egérteni azt sem,

ami bennünket környékez, a végest: ho
gyan értenők meg a végtelent, azt ami 
időben örök, térben véghetetlen? Az 
emberi elme rövid m érő-ónja nem m ér
heti ki az örökkévalóság óceánját® 
(Riedl Frigyes). — A rany János ismerte, 
de m egm osolyogta korának m aterialista 
bölcseletét, term észettudom ányos ön
hittségét, am ely a term észet és élet 
m inden rejtélyére  «tudományos» m a
gyarázatot próbált adni. Az ő v ilágné
zetének, am ely m inden kiábrándulástól 
megóvta, sűrű m egpróbáltatásaiból k i
emelte, négy eszm ény a m egingathatat
lan fundamentuma: Isten, haza (nép), 
család és költészet. M int em ber egész 
c'.lel'ben csak lelkiism eretére, m orális 
k" leless igeire  figyelt. Testi szenvedé
seinél (fiatal korától fülzúgás, fejfájás, 
később egyéb betegségek, köszvény, 
szívbaj gyötörték) a lelkiek: a vesztett 
szabadságharc, vele Petőfi elvesztése 
jobban nyom ták; leánya, Juliska, halá
la m iatti fájdalm ára is csak zsoltáros 
hite csepegtetett balzsamos enyhületet.

A m agyar alkotó géniusz, a m agyar 
észjárás, a m agyar ember érzésvilága 
benne fejeződik ki leghitelesebben. 
Nem csoda, hogy a m agyar nyelv  és 
stílus, a helyes m agyarság követendő 
és kötelező szabályait az ő m űvei alap

ján  állapították meg. Irodalm unk múlt 
századi óriásai közül csodálhatjuk Vö- 
rösm artyt, Petőfiért hevülhetünk, de 
A rany Jánost tisztelnünk kell.

ö reg k o ri lírája, ahogy ma látjuk, nem 
az ún. «nép-nemzeti-költői iskola® le
zárása, sokkal inkább nyitány  a m odern 
m agyar költészethez.

SZAMOSI JÓZSEF

M E G H Í V Ó

1976. jan. 24-én szombaton este 6 órai 
kezdettel B e r n  -ben a Brúder Klaus 
plébánia kultúrterm ében ( Burgenziel 
m egálló )

VACSORÁT és TÁNCESTÉLYT 
rendez a Katolikus Egyházközség és a 
Protestáns Gyülekezet.
Szakács: S Z É L E S  L A J O S
Régi m agyar nótkákat és táncdalokat
játszik:

H O R Á N Y I  I V Á N  és 
S Z I G E T I  Á R P Á D .

Szeretettel várjuk  ö n t  és kedves csa
lád ját a berni m agyarok.

MAGYAR FOGLALKOZÁS BERNBEN 
a Sulgeneckstr. 7. sz. alatti m agyar te 
rem ben 1976 jauár 10-től (szombat) min
den m ásodik szombaton 14.30 - 16.30-ig 
szakképzett vezetővel. A  foglalkozásra 
m agyarul nem tudók is jelentkezhetnek 
iskolás kortól. A foglalkozás tárgya a 
jelentkezők képessége és kívánsága 
szerint a következő tárgykörökből ke
rül ki: Bábszínház, Népm ese, M agyar 
beszéd és írás tanítása felnő tteknek  díj
talanul.
14 éves kortól m agyar irodalom törté
net, m agyar földrajz és a m agyar tö r
ténelem  választhatók.
MAGYAR ÓVODA m inden szerdán ja 
nuár 7-től a fenti terem ben 1 4 - 1 5  órá
ig, 4 éves kortól iskolás korig.
MAGYAR NYELVTANÍTÁS m inden 
szerdán január 7-től nagyobbak szám á
ra 1 5 - 1 6  óráig,
kisebbek szám ára 16 - 17 óráig, Sul
geneckstr. 7.
OLVASÓ DÉLUTÁN 1976-ban is min
den csütörtökön Tóth Jenő  könyvtáros 
vezetésével 16 - 19 óráig szintén a 
fend teremben.

Felhívjuk a m agyar ügyek után  ér
deklődő kisebb csoportokat, hogy meg
beszéléseik szám ára a m agyar term et 
díjtalanul rendelkezésre bocsájtjuk. A 
Bern, Sulgeneckstr. 7. sz. alatti terem  a 
város közepén az állomástól 5 percre 
fekszik, télen jól fűtött, nyáron kelle
mesen hűvös, jó k ivilágított és 30 ülő
hellyel rendelkezik. Az asztalok össze
csukhatok, és így a terem  szükség ese
tén  50 szem élyt is befogadhat.

A berni cserkészek 1976 jan. 17-én 
kezdik el ú jra  a cserkészm unkát. E dá
tummal új jelentkezőket is felveszünk a 
Kodály Zoltán Cserkészcsapatba. (P.Cs.)
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
. . . M ásnap megtudom, hogy m ialatt 

Péter Gábor és Décsi még elégedetlen
kednek és bosszankodnak az én ((ma
kacst) ellenállásomon, azalatt Kádár J á 
nos belügym iniszter m ár kinyom atja a 
lapokban, hogy én a bizonyítékok súlya 
alatt m egtörtem  és beism ertem  az össze
esküvés, a kém kedés és valu tával való 
üzérkedés bűntettét. Az egyik követ
kező kihallgatás elején szóvá is teszem, 
hogy a lapok m egint valótlant írnak 
felőlem.

— Honnan tudja? — kérdezi Décsi 
m eglepetten.

Az éjszakai kihallgatások alatt m aguk 
a kihallgatók is kifáradtak, amit abból 
láttam , hogy gyakrabban válto tták  egy
m ást. Á llandóan csak az őrnagy volt 
jelen  m inden éjjel a gum ibotjával. N ap
ról napra elcsigázottabb lettem  és testi 
erőm is nagyon hanyatlott. Kezdtem 
aggódni magam ért, egészségemért, az 
életem ért is. M egijedtem  az olyan je 
lenségektől, hogy táncoló színes körö
ket kezdtem  látni a falon és olykor 
m agam előtt a levegőben. Ű jra kiújult 
a tíz év előtti m űtéttel teljesen  eltün
te te tt bazedov-betegségem , amely szí
vem et tám adta meg, s mind jobban rám 
telepedett a teljes m agam rahagyatott- 
ság érzése és tehetetlen  kiszolgáltatott
ság tudata. — Van-e innen kiút? — kér
deztem magamtól. — Van-e itt védelem, 
m ikor ism ételt sürgetésem re sem jöhet 
be hozzám védőügyvéd? . . . Bele kell 
törődnöm  abba, hogy most m ár teljesen 
m agam ra maradtam , kim erültén és el
csigázottan egyedül kell érvelnem , a- 
m ikor ú jra  elém rakják a hegym agassá
gúvá nőtt jegyzőkönyvkötegeket. Amíg 
az aláírást megtagadom, Décsi alezre
des éjjelenként két-három  ízben is átad 
a kínzónak, aki felugrik, visz a cellám 
ba, levetkőztet, leteper és kéjes gyö
nyörűséggel záporozza rám  az ütéseket.

Fizikai m egtörésem re szolgál egy má
sik kegyetlen módszer is: nem enged
nek aludni.

Az álm atlanságot ism ertem  m ár ré 
gebbről is, de a «nemalvást» még nem. 
E kínzásokkal teli időben többször is 
eszembe ju to tt a szentéletű Prohászka 
O ttokár püspök, a m agyar egyház dísze 
és egyik legnagyobb lángelm éje, aki á l
m atlanságban szenvedett. Ö m ondotta: 
Ebben az állapotban meg tudom érteni 
az öngyilkost is . . .

. .  . A hogy ellenállásom  hanyatlik, úgy 
fészkeli be m agát lelkem be az apátia, a 
bénultság, a közöny. M inden mindegy. 
Az igaz és a hamis szinte azonossá v á 
lik. Á talakul körülöttem  a világ: m ás
képp látom  a dolgokat, m int amikor ide 
beléptem. N apokon és éjjeleken át sza-

— A Szabad Népből — válaszolom.
Décsi könnyen kitalálhatta, hogy én 

az őrök kezében levő újság kifordított 
oldalát láttam . Ettől kezdve az őrök sem 
olvashattak újságot bent a szobában.

(M indszenty bíborost nap mint nap 
m egvizsgálják az Á V O  orvosai, nehogy  
annyira legyengüljön, hogy a készülő  
kirakatperben ne tudják «bemutatni». 
De a bíboros ereje napról-napra gyen
gül, s lelkét is egyre jobban gyötrik  az 
álmatlanul töltött é jje lek  és nappalok. 
Emlékirataiban ezt írja:)

kadatlanul ism étlik előttem  úgyneve
zet «bűneimet». Fáradt, bénuló állapo
tomban kezdem elhinni, hogy talán  mé
gis bűnös vagyok. Oly sokszor eljátszák 
a tém át a forgószínpad egyre növekvő 
sebességével, hogy a különböző válto 
zatokban leírt, előadott és kiszínezett 
összeesküvési drám ában kezdem  rájuk 
hagyni hol ezt, hol azt, végül pedig min
dent. N agy bizonytalanságom ban csu
pán egyet érzek: innen nincs kiút, és a 
bénuló idegrendszeren, a testen  át ezek 
az új behatások bevonulnak a belső 
emberbe, agyába és a leikébe, ö ssze 
rom bolják öntudatának szerkezetét, el
tépik ellenálló erejének  a szálait. Em
lékezet, értelem, akarat, a nagy és szent 
értékek  tudása elgyengül, elhalványul, 
szinte m ár csak p is lá k o l. . .  Ebbe a ká- 
bultságba belevegyülnek valahonnan a 
folyosóról — távolról, de m ajdnem  min
den irányból — a m ások kétségbeesett 
jajgatásai, am elyeket még felfog a fül, 
de szinte csak a tudat küszöbe alatt. 
A lélek m ár kábultan szunnyad, mind
jobban eltompul az álm atlan és kínnal 
teli éjszakákon. Az akaratbénító  és k á 
bítószerektől való félelmemben m ár alig 
eszem; és annak ellenére, hogy a há
rom orvos naponként elm aradhatatlanul 
többször is m egjelenik, szabad levegő
re, sé tára  az ÁVO-n tö ltö tt 39 nap alatt 
egyszer sem engednek . . .

Egyik sötét, januári este levisznek az 
alagsorba, egy félhom ályban tarto tt na
gyobb terembe. O tt látom  szinte szín
padias elrendezésben ülve az egész 
vallatógárdát, élén Péter Gábor altábor
naggyal. O ldalt állíto tták  három  borot- 
válatlan, fiatal, m ár korábban lefogott 
papom at . . . Látom arcukon és egész 
m agatartásukon, hogy velük sem bán
tak  különbül, m int velem. Péter Gábor, 
aki a m agasban trónol, int egyiküknek, 
hogy «kezdje el». Volt titkárom  remegő 
hangon, idegesen, szokatlan félszeg ta r
tásban elmond egy beszédet. Fásultan, 
közömbösen, meggyőződés nélkül fel
m ondja a körülbelül tízperces betaníto tt 
szöveget, am elynek tartalm át így lehet 
összefoglalni: hiábavaló itt m inden el

lenkezés, az uralom  a kom munistáké. 
Ezért arra kér, valljak  úgy, ahogyan 
kívánják, feleljek m inden kérdésükre.

Szegény titkárom! — gondoltam — , 
min m ehetett keresztül, hogy vállalta 
ezt a szerepet. Tudtam, hogy elmondott 
beszédét gum ibottal fogalmazták.

KÉT ÉJSZAKÁRA ÁTVESZ A KlNZÓ

Egyik következő éjszaka a kihallga
tok nem is kérdeznek. Egész éjjelre  á t
engedtek a kínzónak. Egy nagy, üres 
terem ben csak ketten  vagyunk együtt, 
a gumibotos őrnagy és én. Az őrnagy 
felszólít, hogy vetkőzzem. Én nem v e t
kőzöm, m ire ő a félhom ályban leve t
kőztet. K érdéseket tesz fel, nem felelek. 
Űjra rám rivall. Én m egint hallgatok. 
Erre előveszi kihallgató szerszámait: 
egyik kezében van a gumibot, a m ásik
ban kinyitott, hosszú, éles kés tart. Pa
rancsokat ad, nagyot k iált és m int a 
lovardában a lovat, ügetésre fog. H á
tam ra és lágyékom ra hullnak a gumibot 
ütései. Kerget, űz. Percig szünetet tart 
s így fenyeget:

— Szétverlek, felaprítlak reggelig. 
H ulládat darabokban a kutyáknak  ve
tem és a csatornába dobom. Most mi 
vagyunk az urak!

A lábam at fájósán szúrják a szálkák. 
Kimerülve lihegek a futástól; de futok, 
m ert így kevesebb botot kapok. G yen
ge vagyok, kim erült, m inden idegszá
lam és egész testem  kínban van. Lehet 
úgy éjfél u tán  2-3 óra, amikor belátja, 
hogy az ütlegelés és futás, bár elcsigáz 
és gyötör, nem hozza meg szám ára az 
eredm ényt. De tanú ja  volt hetekkel 
előbb a prím ási palotában, ahogyan 
édesanyám  fájdalm asan és könnyekkel 
a szemében búcsúzott tőlem, amikor 
elhurcoltak. N yilván erre em lékezve 
mondja:

— Ha meg nem vallód — kínzás köz
ben ugyanis m áskor is élvezettel lete
gezett —, ha meg nem vallód, hajnalra  
ideszállítatom  az anyádat. M eztelenül 
állíttatlak  eléje. A nyádat itt üti meg a 
guta, de meg is érdemli, m ivel téged ho
zott a világra! Te leszel a gyilkosa!

Azután tovább ü tle g e l. . .  A szívem, 
a lábam m ár nem bírja. Idegrendszerem  
m inden ütésre szinte vitustáncba kezd. 
Senki sem ism erne rám, aki csak egy 
hónappal előbb is látott. Ez a nyargalás 
és gumibotozás hajnalig  tart.

(Ez az embertelen kínzás, fizikai és 
lelki gyötrés, vegyszerekkel való keze 
lés készíti elő az ország prímását a k i
rakatperre. Más m ódszereket is alkal
maznak, a pszichológiai terrort is be
vetik . A  fő vallató, Décsi Gyula rendőr
alezredes, de maga Péter Gábor is csá- 
bítgatással, ígéretekkel vegyes fen ye
getéssel és hamis h írekkel próbálják rá
venni a rab főpapot n ek ik  kedvező  
vallomás megtételére. A  kirakatper leg
főbb figurájának kiszem elt Alapi Gyula  
főügyész is meglátogatja az Andrássy  
út 60-ban és m integy főpróbát tart vele,

ÁTALAKUL BENNEM ÉS KÖRÜLÖTTEM A VILÁG
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betanítja a m egtört szem élyiségű em 
bert, m ire m it kell felelnie. N em  enge
dik meg, hogy a bíboros maga válassza  
m eg védőjét. A  kijelölt, úgynevezett 
védő, K iczkó Kálmán legfőbb ig yekeze 
te, hogy M indszenty majd egy szót se 
szóljon a tárgyaláson a vallatásról. A z  
em lékiratokban M indszenty ezt írja:)

Kiczkóval tö rtén t első találkozásom on 
előhoztam, hogy a kihallgatásokat hosz- 
szú éjszakákon át végezték s előre el
készített jegyzőkönyveket akartak  v e 
lem aláíratni. Ha m egtagadtam , gumi
bottal vertek. U tána nem engedtek a- 
ludni. M egfosztottak testi és lelki erőm 
től. Ezért vagyok most m ár olyan kim e
rült és fáradt. Űgynevezett védőügyvé
dem erre így válaszolt:

— Ha ezt elő akarja  hozni a tárgya
láson, akkor nem vállalom  a védelm et. 
Ezt egyáltalán nem tudná bizonyítani 
és az ítélet igen súlyos lenne.

Vizsgálni fogságom ötödik hetében 
szinte elsötétült előttem  minden. Nem 
tudnám  biztosan megmondani, hogy ré
gi cellám ban tartottak-e, vagy átvit- 
tek-e egy új helyiségbe. Amikor, úgy 
lehet, négy-öt nap után eszmélni kezd
tem, olyan érzésem volt, m intha a ge
rincem vagy valam elyik más fontos 
testrészem  hiányzott volna belőlem. 
Évekkel azelőtt három  m űtéten mentem 
keresztül. Az altatásból való akkori 
kábult ébredést találtam  némileg hason
lónak ahhoz, amit m ost éreztem; de a 
közérzet jelenleg sokkal rosszabb volt. 
Az elszenvedett verések emlékei hol 
gyengébb, hol erősebb m értékben ú jra  
jelentkeztek; valahonnan az öntudat 
küszöbe alól jö ttek  elő . . . Csak a leg
utolsó napokról tudom egész biztosan 
állítani, hogy m ár nem vertek  meg. 
N yilván tekintettel voltak a február 3- 
án kezdődő népbírósági tárgyalásra  . . .  
A három  orvos, mint előzőleg, most is 
rendszeresen látogatott. Hosszabban 
időztek nálam, bizonyos aggodalm at 
láttam  arcukon. Emlékezetem szerint 
hom ályos gondolataim  voltak  arról, 
hogy nem azért vannak nálam, hogy 
segítsenek rajtam . Ellenkezőleg, inkább 
az ellenem  izzó gyűlölet eszközéül szol
gáltak: m indenáron meg kellett akadá- 
lyozniok teljes összeomlásomat, m ert 
jó  form ában akartak  kiállítani a m ega
lázásom at szolgáló kirakatperben. Sztá
linnak és Rákosinak m indennél fonto
sabb volt, hogy a nyilvánosság szám ára 
felállított színpadon el tudjam  játszani 
a nekem  kiosztott szerepet. Enélkül 
nyugodtan elpusztítottak volna. Az or
vosok feladata tehát az volt, hogy vala
m ennyire egyensúlyban tartsák  az em
bertelen módokon m egbontott testi és 
lelki erőimet. Egyedül ennek a vég te
lenül romlott, erkölcsi tisztességem et és 
becsületem et tönkretenni szándékozó 
igyekezetnek köszönhettem , hogy az 
A ndrássy út 60-ban életben maradtam.

(1949 február 2-án, az Andrássy út

(A z em lékiratok fele leven ítik  azt az 
epizódot is, amelyről M indszenty bíbo
ros csak később, szabadulása után szer
zett tudomást, hogy tudniillik hogyan  
ham isították írását és ezzel az írással 
m iként kész íte ttek  olyan vallomási 
jegyzőkönyveke t, am elyekről ő nem  is 
tudott. A  N ew  York Herald Tribüné 
című lap 1950 júliusában cikksorozatot 
közölt egy magyar házaspártól, Sulner 
László és felesége, Fischof Hannától. 
A nnak idején  Budapesten az Á V O  ve 
lük  íratta meg a ham isítványokat s m i
kor a házaspár később nyugatra m ene
kült, leleplezte a hamisítást. Sulner 
László nem  sokkal ezután fel nem  derí
tett körü lm ények között elhunyt.

A  kirakatper bírósági kom édiája te
hát ilyen  előzm ények között készült. 
Emlékirataiban M indszenty ezeket ír
ja:)

60-ból M indszenty bíborost á tkísérték  
a M arkó utcai fogházba:)

Egy elhanyagolt udvari cellába vezet
nek, m elynek erősen bűzös a levegője. 
Bútorzata: egy rabágy, dohos szalma
zsákkal, szalm ával töm ött vánkossal és 
egy vásott, a februári hidegben teljesen 
elégtelen pokróccal. Az egész cella der- 
m esztően hideg . . .  38 éjszaka, nem nyu
godalmas, de gyötrelm es éjszaka van 
mögöttem. És holnap ilyen kim erültén 
és kifárasztott állapotban állok majd 
eléjük, hogy «törvényt ü ljenek fölöt
tem*. A  szemem, az idegrendszerem  és 
az egész testem  kiéhezett az alvásra; az 
alvás utáni vágy m inden más k ívánsá
gomat háttérbe szorította. Gondolataim 
azonban most olyan erővel rajzanak, 
hogy egyszerűen képtelen  vagyok ela
ludni. Egy percre mégis letapad a szem
héjam, mint a nyúlé szokott ilyenkor. 
Könnyen fel is riadtam  az udvaron tá 
madt zajra s m integy félálomszerű álla
potban az innen halálukba indulók sor
sát vizionáltam  . . . 1949 február 3-án 
reggel korán zörgetnek . . . Gondosan 
meg kell mosakodnom, azután szép si
mára borotválnak, hogy eltűnjenek az 
arcomról az álm atlan éjszakák szenve
déseinek nyomai.

Az egész peres e ljárást az tette  lehe
tővé, hogy ügyünket a független bíró
ság helyett az úgynevezett népbíróság 
különtanácsára bízták, am elynek elnö
ke egy parancsoknak engedelm eskedő 
bíró volt. Ö is, az ügyész is, de még a 
védőügyvéd is a színfalak mögött tev é 
kenykedő rendőrségtől kapta  u tasítása
i t . . .  Az úgynevezett szocialista tö rvé
nyesség elvét a kom munisták csempész
ték  be a m agyar igazságszolgáltatás 
gyakorlatába. Ez a «törvényesség» azt 
jelenti, hogy a szocialista bíró nem baj
lódik sokat az 'igazság  felderítésével, 
hanem  kizárólag a kom munista párt é r
dekeit nézi s amikor csak kell, k iraka t
perekkel segíti eltávolítani a párt út-

jából a kényelm etlen ellenzéket. A 
M indszenty-pert abból a célból rendez
ték, hogy elhallgattassanak engem, aki
nek figyelmeztető és bíráló szavára fel
figyelt az ország és a nyugati keresz
tény világ . . .  A vádhatóságnak az And
rássy úton készült kihallgatási jegyző
könyveket adták át felhasználandó bi
zonyítékul. A ham isított anyagból az
tán az ügyész k iírja  a demagóg párt- 
politikai érvelést és a szerepkönyvből 
kiválasztja a hozzáillő paragrafusokat.

A fondorlatosán m egszőtt vádak kö
rül folyik aztán a népbírósági tá rgya
láson az úgynveezett «vita», helyeseb
ben a tetterejé tő l megfosztott vádlott és 
a bíró vitája. A bíró ugyanis még a 
m egbénított és alárendelt helyzetben 
lévő vádlottat sem hagyja beszélni. Á l
landóan csak a bíró szerepel: ő kérdez
— és m indjárt felel is! K érdéseiben ál
landóan a kihallgatási jegyzőkönyvek
re utal, sok esetben felolvassa azokat. 
Fondorlatosán úgy fogalmaz, hogy a 
vádlott rövid «igen-nem» feleleteiből 
beism erést lehessen kiolvasni.

A kirakatperben feltűnő volt annak 
sürgősségi jellege. A népbíróság az én 
perem ben három rövid nap leforgása 
alatt m egvizsgálja a bonyolult, a vád  
szerint «két földrészre szerteágazód vá 
dakat, az idézett törvényeket, holott a 
mi ügyünkben 41 törvény által tiltott 
bűncselekm ényt állapítottak meg. Ki
hallgatják a hét vádlottat, a tanúkat, 
m egvizsgálják a számos bűnjelet, meg
hallgatják  a vádbeszédet, a védőbeszé
deket, az utolsó szó jogán elhangzott 
felszólalásokat, m egszerkesztik az íté
leteket.

E sztahanovista jellegű bírósági te l
jesítm ényt azért tudják felmutatni, m ert 
a kirakatperben nem volt fontos az 
igazság felderítése. Az igazság feledrí- 
tésére szolgáló, a perrendtartás és az 
igazságszolgáltatás elemi alapelvei ál
tal m egkívánt kérdéseket egyszerűen 
nem is terjesztették  elém. Senki sem 
veti fel a perrendszerű kérdést: valóban 
bűnös-e a vádlott? Valóban elkövette-e 
a neki tu lajdonított cselekm ényeket? 
Valóban törvénybe ütközik-e, amit tett? 
Ha az úgynevezett védő elemezné az 
ellenem alkalm azott hóhértörvénynek a 
szövegét, kiderülne, hogy még az abban 
lazán megfogalmazott bűntettekkel sem 
lehetne kapcsolatba hozni az én csele
kedeteim et . . . De még Kiczkó ügyvéd 
védőbeszéde is így kezdődik: « . . .  Tö
kéletesen osztom a vád m élyen  tisztelt 
képviselő jének  á lláspontjá t. . . »

A rra a kérdésre tehát, hogy a heve
nyészve m egszőtt vádakból végül is ho
gyan lettek  törvénybe ütköző bűntet
tek, azt válaszolhatjuk: a rendőrség, az 
ügyész, a bíró és a védő összjátékából 
váltak  törvénybe ütköző bűntettekké, 
a bírósági színjátszás alatt.

(Folytatás a 10-ik oldalon)

KÖZVETLEN ELŐKÉSZÍTÉS A KIRAKATPERRE
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Az élet könyvébőlMindszenty József 
EMLÉKIRATAIM

(Folytatás a 9. oldalról)

Tehát vo lt a M indszenty-perben «ösz- 
szeesküvés» is, de nem  a vádlottak es
küd tek  össze a köztársaság ellen, ha
nem  a rendőrség, az ügyészség, a bíró 
és a védő ellenem és az igazság ellen.

(A z em lékiratok további fejezete i 
részletezik, hogy m ilyen  súlyos tör
vényte lenségeket k ö v e tte k  el a tanúk  
kihallgatása során, és hogyan gyártot
ták az úgynevezett bizonyítékokat. A  
fe jezet végén M indszenty m egem líti az 
emlékiratokban: már előtte is alkalmaz
ták a kirakatperek módszerét, egyszer 
a kisgazdapárt szétmorzsolása érdeké
ben, máskor a fö ldm űvelésügyi m inisz
térium szétzúzására rendezett perben.)

Később a »szocialista törvényesség» 
elvére hivatkozva rehabilitáltak  ugyan, 
de a rehabilitást többnyire csak akkor 
engedték meg, ha a törvénytelenséget 
a kom m unista párt tagjaival szemben 
követték  el. Más halandó, például a 
M indszenty-per áldozatai nem részesül
hettek  rehabilitációban, legfeljebb meg
alázó am nesztiát kérhettek, vagy kínál
tak  fel nekik.

Az utolsó szó jogán elm ondott «be- 
szédem» nem az én fogalmazványom: 
hangjával és tartalm ával, különösen az 
önbeism erésekkel, a m egbánással és a 
kiszám ított önm egalázkodással inkább 
a bírósági színjátékba illik bele, mint 
az én jellem világomba.

(A z em lékiratok idézik, hogyan fo
gadta a felháborodott szabad világ a 
bíboros meghurcolását és hamis vádak  
alapján történt elítélését. XII. Pius pápa 
annak idején rendkívüli bíborosi kon- 
zisztórium ot h ívo tt össze, s a kardiná
lisok gyülekezetében  többek közö tt eze
ke t m ondotta M indszentyről:)

Ezt az igen érdem es főpapot a legna
gyobb gyalázattal illették és közönsé
ges bűnözőként életfogytiglani fegyház- 
ra ítélték . . .  Ámde ennek, az ősi hit vé
delm ében és a keresztény erények meg
újításában oly nagyon érdem es főpap
nak a pere nem folyt le teljes napfény 
m ellett . . . Ebben az egész perben 
egyetlen dolog vált világossá: a peres 
eljárás fő célja az volt, hogy M agyar- 
országon m egrendítsék a katolikus egy
házat, azt remélve, hogy: — m int a 
Szentírás m ondja — «M egverem a pász
tort és elszélednek a nyáj juhai.»

1949 február 8-án, ítélethirdetés után, 
estefelé beültettek  egy lefüggönyzött 
gépkocsiba. Kínzóm, a gumibotos őr
nagy és három  rendőrtiszt k ís é r t . . .  Az 
út körülbelül egy óráig tarto tt. A G yűj
tőfogház udvarán át bevezettek  a rab
kórház épületébe, ahol a 10. számú szo
bát jelö lték  ki számomra. Itt tarto ttak  
1949 szeptem ber 27-ig.

(Folytatjuk)

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:
Fábián Timea Katalin, Fábián László és 

M olnár Katalin leánya, 1975 okt. 19-én 
Linzben

Srnik Barbara Mónika, Srnik Péter és 
Kadinger M árta leánya, 1975 szept. 7., 
Bécsben

Csipkó Tamás, Cs. László és Kunz Ma- 
rianne fia, 1975 okt. 18-án, Bécsben 

Kucorovszki Roland, K. József és Pén
tek Anna fia, 1975 okt. 25-én, Bécsben 

Ném eth Tamás, N. Tibor és Gáli Éva fia, 
1975 okt. 23-án, Bécsben 

Schmuk A ndrea Ibolya, Schmuk András 
és Döbrentei M ária leánya, 1975 no
vem ber 29-én, Bécsben 

Varga A lexander M.Magdolna, V arga 
József és Szalai Ilona leánya, 1975 
nov. 30-án, Bécsben

Németországban:
Faragó Attila, F. László és Takács Irén 
fia, 1975 jan. 5-én, Brem erhavenben 

Bálint Erika, B. Ladisláv és M óric Ilona 
fia, 1975 márc. 14-én, Ham burgban 

Varga Ágnes, V. M ihály és Guba Teréz 
fia, 1975 ápr. 6-án, Ham burgban 

M olnár Sipán Andy, M. Sipán és 
Kalmár Zsuzsanna fia, 1975 ápr. 27-én, 
Bremenben

Üjházy Béla, Ű. Béla és Helene Jagoda
fia, 1975 máj. 25-én, Bremenben 

Torben Pékeler, T. H ubert és M azur 
Roswitha fia, 1975 júl. 13-án, Ham burg 

Gordana Vük, V. József és Vük Szil- 
vesztra fia, 1975 júl. 19-én, Ham burg 

Balázs Róbert, B. M árton és M áté Er
zsébet fia, 1975 szept. 29-én, Lübeck 

Temunovic Kristián, T. Károly és 
Sregély Rózsa fia, 1975 okt. 5-én, 
Ham burgban 

Tóth Susanne, T. Géza és Kerekes Edit 
leánya, 1975 okt. 23-án, Ham burgban 

Kihut Enriko, K. István és Szányi M ária 
fia, 1975 okt. 29-én, M ünchenben 

Vezér Bernadette Mónika, V. Béla és 
Dinnyés Ágnes M ónika leánya, 1975 
nov. 12-én, M ünchenben 

Lévai Gergely, Lévai Pál és M észáros 
Erzsébet fia, 1975 novem ber 16-án, 

M ünchenben 
Salamon Eszter, S. György és Lévai 
Erzsébet leánya, 1975 novem ber 16-án, 
M ünchenben

Svájcban:
Langmár István Jean-Frangois, L. István 

és M onique fia, 1975 nov. 2-án, Genf 
Nemes Csaba Paszkál, Nemes Zoltán és 

Erzsébet fia, 1975 dec. 15-én, Lausanne 
M akiári Péter, Zoltán M. és Irén fia, 

1975 dec. 13-án, Bernben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Németországban:
Tóbiás Lajos és Szalados Mária,

1975 jan. 26-án, Ham burgban

M ikovic János és Angelovic Catharina, 
1975 febr. 15-én, Brem erhavenben 

Temunovic Károly és Sregély Rózsa, 
1975 febr. 15-én, Ham burgban 

Döme László és Szabó Rózsa,
1975 ápr. 19-én, Brem erhavenben 

Ballok Károly és Starek Mária,
1975 aug. 3-án, Ú jvidéken 

Dr. Keszthelyi Sándor és M akray Mária, 
1975 okt. 29-én, M ünchenben 

Kalniczky Csabuda Imre és Szepessy 
Adél, 1975 okt. 4-én, M ünchenben 

Kéry Bálint József és Reitm ayr Mari- 
anne, 1975 nov. 8-án,

Sciotto Giorgio és Hemmerle Ute Mar- 
gret, 1975 dec. 20-án, Unterhaching/ 
M ünchenben 

Ferrari M arcello és Radványi Andrea,
1975 dec. 13-án, M ünchenben 

M akai Gyula és Egri M argit 1975 de
cem ber 30-án, M ünchenben

Svájcban:
Szécsényi Gyula és G runder Irén,

1975 nov. 14-én Thunban (Kant. Bern)

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Korecz Péterné, 83 éves, 1975 okt. 10-én 
Linzben

Krém Jozefa, 78 éves, 1975 okt. 16-án, 
Bécsben

Krizmanics Anton, 53 éves, 1975 okt. 24. 
M ödling-ben

Belgiumban:
Erdélyi András, 1975 okt. 5-én Lierneux 
Jaksa István, 51 éves, Brüsszelben 
Havas Gizella, 67 éves, La Hulpe-ben 
Németországban:
Klauser Viktor, 44 éves, 1975 nov. 13-án 
M ünchenben

Remischovsky M ária, 86 éves, 1975 ok
tóber 31-én, Lahrban 

Béres Árpád, 64 éves, 1975 szept. 20-án, 
M ünchenben 

Edelényi István, 66 éves, 1975 szept. 24. 
Regensbur gb an 

Reichnerauer Antal, 60 éves, 1975 nov.
18-án, M ünchenben 

lovag Kern Károly, 68 éves, 1975 nov.
23-án, M ünchenben

Dr. Bodnár Jenő, 83 éves, 1975 nov. 25., 
M ünchenben

Segesdy László, 76 éves, 1975 dec. 2-án, 
M ünchenben 

Pálfi Károly, 72 éves, 1975 dec. 2-án, 
M ünchenben

Svájcban:
Karácsony Mária, 34 éves, 1975 dec. 6. 
Genfben

Helén von Tompa, 74 éves, 1975 dec. 12.
Kreuzlingen-ben 

Kuliffay Zsófia, 80 éves, 1975 nov. 16., 
St.Gallenban 

Űjhelyi Gizella, 79 éves, 1975 nov. 25., 
Bernben

Petrovics Emil, 84 éves, 1975 dec. 12-én, 
Bernben
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Magyar püspöksírok Ausztriában (III)
Bécsben halt meg tordai Szaríiszló 

Ferenc nagyváradi püspök (1792-1869). 
Unitárius ősök harm adfokú leszárm a
zottjaként Szom bathelyen született 1792 
aug. 2-án. M int az egyházm egye pap
növendéke végezte el teológiai tanu l
m ányait a pesti központi papnevelőben, 
m ajd a bécsi egyetem en szerzett 1815- 
ben doktori oklevelet. Ez évben szen
telték  pappá. A püspöki székhely sze
m inárium ában tanulm ányi felügyelő
ként eltö ltö tt egy év u tán  a bécsi 
A ugustineum nak (felsőbb papi tovább
képző) lett tag ja  és résztvehetett a 
m. kir. udvari kancellária  tárgyalásain. 
1818 aug. 23-án a bécsi m agyaroknak a 
kapucinusok tem plom ában a kér. haza- 
fiságról m ondott szentistvánnapi szent
beszédével kegyvesztett lett. A  haza 
igazi szeretetét tárgyilagosan állította 
hallgatói elé, de a rém eket kereső 
osztrák politikai féltékenység m egrótta 
érte. 1830-ban a pesti egyetem  teológiai 
fakultásán lett tanár, hitszónok és a 
szombathelyi, m ajd a nagyváradi káp
talan  tagja. M int a pesti központi pap
nevelő igazgatója sikerrel szerzett nö
vendékeinél érvény t az akkor divatos 
koreszm ékkel ellentétes szilárd, egy
házhű elveknek.

Több egyháztudom ányi folyóiratot 
szerkesztett latin  és m agyar nyelven, 
k iadták m agyar és latin  szentbeszédeit; 
1832-ben jelen t meg négykötetes főmű
ve: D octrina religionis christianae. Az 
1848-as esem ények te tték  lehetővé, 
hogy a m agánytkedvelő — immár szer
biai választott püspök — előbb a budai, 
m ajd az enzersdorfi ferences kolostorba 
vonuljon vissza. Itt írja  meg a m agyar 
klérus szám ára lelkigyakorlatos köny
vét, am ely Bécsben, 1850-ben jelenik 
meg és benne dolgozza ki a m agyar 
papság lelki m egújulását célzó reform- 
mozgalom tervezetét. Ennek lett fogha
tó eredm énye, hogy a Scitovszky bíbo
ros-prímástól, 1850 szept. 9-re N agy
szombatba összehívott papi lelk igya
korlaton 185 résztvevő hallgatta  Sza- 
niszló lélekújító elm élkedéseit.

1851 máj. 25-én nagyváradi püspökké 
szentelték. Erényei tiszteletet, ragasz
kodást v ív tak  ki és tek in tély t szereztek 
neki. Jó tékonyságát a több mint más- 
félmillió forintnyi összeg bizonyítja. 
M ár akkor ökum enikusán gondolkozott 
s mint az egyik község birtokosa 95 
hold terü lete t adom ányozott a pro tes
tánsoknak vallási-kulturális célokra.

Korára, betegségére és m agány utáni 
vágyára  hivatkozva, 1868 nov. 1-én — 
ism ételt kísérlet u tán  — lem ond egy
házm egyéje vezetéséről. Szom bathely
re, m ajd Bécs-Hietzingbe távozik és 
1869 őszén a bécsi kapucinus zárdába 
vonul vissza. A rendház naplója szerint 
itt keresték  föl beteg püspöktársukat az
I. V atikáni Zsinat dec. 8-i m egnyitójára 
átutazó m agyar főpásztorok. Alig ké t
hónapos ott-tartÓ7:kodás után dec. 13-án 
szent halállal múlt ki. A zárda tem plo

m ában Kutschker segédpüspök végezte 
a gyászszertartást a váradi káptalan  két 
tagjának, a nagyszám ú papság, a Páz- 
m áneum  valam ennyi növendékének s 
nagy hívősereg jelenlétében. A  végső 
abszolúciót Jencinelli érsek, pápai nun- 
cius adta az elhunytnak, akit nagyra- 
becsült és ragaszkodásával tün te te tt ki.

A  Hietzing-i plébánia tem etőjében 
m árvány m ellszobrával díszített nagy
szerű em lékm űvet állíto ttak  sírja  fölé. 
A  tem etőgondnokság jegyzőkönyve 
szerint az omladozó sírem léket száz év 
után, 1969-ben eltávolították, de a püs
pök csontjait négy neves szem élyisé
géivel együtt közös sírba helyezték.

A mai Burgenland területén

az Eisenstadt-i (Kismarton) püspök
templom krip tájában  van eltem etve 
M arckhl M átyás (1649-1727) címzetes 
püspök. Bécsújhelyen született 1649-ben 
előkelő családból. A bécsi egyetem en 
a bölcselet és szabadm űvészetek magis- 
teri fokozatát nyerte  el. A fiatal pap a 
győregyházm egyei Sopronba kerü l s 
1679-ben buzgóságának jutalm a lesz az 
egyik soproni javadalom , saját, állandó 
jövedelem m el. A vasvár-szom bathelyi 
káptalan  tiszteletbeli kanonokja lesz, 
amikor a kism artoniak városplébános
sá választják. A törökveszély elm últá
val herceg Esterházy Pál nádorral teljes 
egyetértésben az ő m unkássága nyo
m án indul erős fejlődésnek a város va l
lási élete. Bérmálás, papszentelés, nép
missziók, zarándoklatok, rózsafűzértár- 
sulat, 40 órás szentségim ádás a keretei 
M arckhl lélekgondozó tevékenységé
nek, amelybe eredm ényesen kapcsolód
nak a jezsuita, ferences és szervita rend 
buzgó tagjai.

Gondot v iselt ősi, tiszteletrem éltó szt. 
M árton-tem plom ának díszítésére is s 
em lékét a sekrestye-bővítésen (1709) 
kívül az új tem plom kripta (1716) őrzi. 
Tudomány- és zenekedvelő érdeklődé
se csak színesebbé te tte  egyéniségét, 
am elyet még vonzóbbá tettek  papi eré
nyei: áhítatszellem e s buzgósága, bő
kezűsége és szeretetrem éltó, vidám  lel
kivilága. Hívő népe tisztelte és szerette 
őt, győri főpásztora pedig k itün tetések
ben részesítette: főesperes, c. apát és 
apostoli főjegyző lesz, 1712-ben pedig 
elnyeri a stagniai c. püspöki rangot és 
méltóságot.

1727-ben halt meg és üvegkoporsóba 
helyezett teste  az általa ép ítte te tt k rip
tában nyugszik.

Dr. Kurovatz Ernő (1841-1913) győri 
segédpüspök a M attersburg-i (Nagy
marton) járás Sigless (Siklósd) nevű né- 
m et-horvát vegyesnyelvű községében 
született. A győri szeminárium növen
déke volt és 1865-ben Simor János győ
ri püspök, a későbbi esztergomi érsek 
és hercegprím ás kezéből fogadta a pap
szentelést. H ét évig volt az akkori Kis- 
m arton-felsőhegyi prépostsági templom

káplánja, m ajd M üllendorf (Szárazvám) 
plébánosa (1872-1894). Üj iskolát lé te 
síte tt és a régi templom helyén  építen
dő új templom tervé t Schiller Ferdinánd 
soproni építésszel készítteti el. 1890-ben 
esperes, majd négy év u tán  a győri káp
talan  kanonokja. Hazai egyházi körök 
és Róma bizalma püspöki rangra emelte. 
Zalka János győri főpásztor 1897-ben 
mint segédpüspökét m arcianai püspöki 
címmel konzekrálta a szt. István-kora- 
beli székesegyházban. A volt p lébániá
jának  szánt templomot 1904-1905 között 
ép íte tték  föl új gótikus stílusban, ugyan
ilyen berendezéssel, am elyet Kutrovatz 
püspök a többi közt egy 16. sz.-ból v a 
ló, m űvészien restaurált, értékes ke- 
hellyel gazdagított. 1905-ben történt föl
szentelése a népszerű szt. Egyed, fran
cia apát tiszteletére. A templom építé
sét a plébánosutód, N agy M ihály fejez
te be.

Kutrovatz Ernő püspök 1913 okt. 21- 
én halt meg Győrben és M üllendorf 
tem plom ában tem ették el, ahol a hívek 
kegyelettel őrzik a templomépítő fő
pásztor emlékét.

Batthyány Vilm os gr., címzetes érsek 
és nyitrai püspök 1870-ben született és 
Körmenden halt meg 1923-ban. A kato 
nai érdem ekért a ném etújvári (Güssing) 
birtokkal 1522-ben jutalm azott nagy te
kintélyű család késői leszárm azottja 
volt. Körmenden, m ajd az innsbrucki 
egyetem en tanult, Rómában pedig a 
pápai diplomáciai szolgálatra előkészí
tő főiskolát végezte el. XIII. Leó pápa 
titkos kam arása lett, 1900-ban pedig a 
nyitrai székeskáptalan tagja. 1904-ben 
a betegeskedő főpásztor, Bende Imre 
mellé, utódlási joggal segédpüspöki k i
nevezést kapott, m ajd 1911-ben átvette  
a nyitrai egyházm egye korm ányzását.

A papjait és vegyesnyelvű hívősere
gét odaadó szeretettel gondozó főpap 
a nemes m agyar hagyom ányok ápolója 
is volt és ezért a megszálló csehek 1919 
januárjában  letartóztatták , szabadonbo- 
csátása u tán  azonban püspökségéről 
kénytelen  volt lemondani. Ekkor kapta 
a Szentatyától a címzetes érseki kine
vezést.

Egyik őse építtette  1641-ben a ném et
újvári kolostort és templomot, am elyet 
Püsky János győri püspök 1652 ápr. 
8-án szentelt föl. A  ferenceseknek á t
adott kolostortem plom  alatti k rip ta  a 
Batthyány-nem zetség családi tem etke- 
zőhelye. Számos koporsója közt látható 
az 1931-ben elhunyt nagy em berbarát 
és jeles katolikus hitvalló, hg. Batthány- 
S trattm ann László orvosé is. Ebbe a csa
ládi sírboltba tem ették el 1923-ban V il
mos c. érseket és nyitrai püspököt is. 
A templommal kapcsolatos lelkipász
tori teendőket 1938 óta — a m agyaro
kat leváltó osztrák tartom ány tagjai 
látják  el.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ
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Hegyeshalom
H egyeshalom  az első világháború vé 

géig, pontosabban a trianoni béked ik
tátum érvénybe lépéséig jelen ték te len  
kis íalu és vasútállomás volt, huszonhat 
kilom éterre az osztrák államhatártól, a- 
m ely  akkoriban a Lajta m entén húzó
dott. A  világ akkori hatalmasai úgy  
döntöttek, hogy M agyarországnak le 
kell mondania nem csak területének há
rom negyed (!) részéről és lakosságának 
57 (!) százalékáról, — nem, ez nem  volt 
elég. M agyarországnak m ég ezt a kis  
huszonhat kilom éteres sávot (az ún. 
Burgenland-dal együtt) is át kell adnia 
Ausztriának, am ellyel a háború alatt 
vá llve tve  harcolt és állam egységet al
ko to tt. A z  osztrák állam, Renner-rel az 
élen Benes későbbi csehszlovák állam
elnök legnagyobb örömére, sie te tt ezt 
a kis magyar területet is birtokába ven
ni. Így  lett Hegyeshalom  magyar határ- 
falu és határállomás.

A  Budapest-W ien-i vasúti fővonal a 
Trianon előtti időkig nem  H egyeshal
mon át, hanem  Érsekújvár-Galánta-Po- 
zsony érintésével vezetett. A z  ún. «Ka- 
valier-Zug» (ahogy ezt a vonatot a M o
narchiában nevezték) négy  óra alatt 
tette  m eg az utat a budapesti nyugati 
pályaudvartól a bécsi Ostbahnhof-ig. A  
vonatot Érsekújváron m inden alkalom
mal (így k ívánta  ezt egy hagyom ány) 
cigányzenével fogadták és búcsúztatták. 
Jókedvű  huszártisztek egy-egy koronát 
dobtak le annak a cigánynak kalapjába, 
aki legtovább birta az iramot a kirobo
gó vonattal. A  királyi pár és a főher
cegek is Érsekújváron át utaztak a ma
gyar fővárosba. A z t m esélték  akkori
ban, hogy Ferenc Ferdinand trónörökös, 
aki tudvalévőén nem  nagyon rokon
szenvezett a m agyarokkal és gyűlölte  
a cigányokat, Érsekújvár állomás köze
lében tüntetően lehúzta szalonkocsijá
nak ablakfüggönyeit. De m indezek fö 
lö tt már elzúgott az idő. Érsekújvárból 
N ővé Zám ky lett, Pozsonyból Bratisla- 
va és Budapestre sem  utaznak már fő
hercegek.

A  mai fiatal generáció már úgy uta
z ik  H egyeshalm on át, m intha mindig  
ott húzódott volna a magyar határ. Csak 
idősebbek em lékeznek  Bruck-Királyhi- 
dára m int az egykori magyar határ- 
állomásra.

■f

Egy szép tavaszi napon jártam egy
szer a Lajta m enti Bruckban. A  vasút 
m elletti parkban véletlenül bukkantam  
Ferenc József mellszobrára, talapzatán 
az angyalos m agyar címerrel. A  szobor 
tövében gyerm ekek  kergetőztek, a pa
dokon szülők és nyugdíjasok üldögél
tek. Egy idősebb úr, látva érdeklődése
met, hozzám lép és m agyarázni kezd. 
«Bruck-nak ez a része maavar volt. A

Lajta választotta el a k é t országot. De 
az a határ inkább csak szim bolikus volt. 
Valahogy olyan vo lt m int Steiermark  
és Burgenland között. N em  érdekes?  — 
fo lytatta  — hogy a több m int fél é v 
százados osztrák respublika m eghagyta  
az öreg k irá ly  szobrát. A z  öreg úr nem  
engedett szóhoz ju tn i —  folytatta: «Mi 
nem  döntünk le szobrokat (egy nagy  
széles gesztussal M agyarország felé  m u
tatott, m int azok odaát, ha mindjárt el 
is szállt az idő szobrok és em berek  
fölött. Ha netán augusztus 18-án erre 
jár, m ég virágot is talál a szobor talap
zat án.»

Node térjünk vissza Hegyeshalomra.

A  ké t világháború közö tt a Bethlen- 
korm ány, felism erve az idegenforgalom  
jelentőségét, a Budapest-Hegyeshalom  
szakaszt villam osította. A z  egykoron  
Érsekújváron át közlekedő  «Kavalier- 
Zug» méltó utódaként az «Árpád» nevű  
sínautó közlekedett a k é t főváros kö 
zött. M enetideje ennek is négy óra volt, 
m ég H egyeshalom ban sem  állt meg, ú t
levél és vám vizsgálat a vonaton történt. 
Ennek a vonatnak párja vo lt az ún. bé
csi «színházi vonat», am ely éjfél után  
öt perccel indult az Ostbahnhofról és 
reggel hatkor érkezett a Keleti pálya
udvarra. Hálókocsit is v itt, abban k é 
nyelm esen és zavartalanul lehetett a- 
ludni Kelenföldig.

Hegyeshalom  az utóbbi idők során 
majdnem hogy fogalommá nőtt. N em 
csak ké t ország közti határállomás, ha
nem  ké t világot elválasztó erődítm ény  
lett. A z  ablakon k itekin tő  utast jobbról, 
balról is drótsövény és őrtornyok fo
gadják. A  M agyaországban utazók szá
mára sem  könnyű  oda eljutni, könnyen  
a szökési kísérlet gyanúját vonhatja  
maga után.

H egyeshalom  1956-ban egy valóságos 
exodus színhelye volt. Ezer m eg ezer 
ember indult útnak éjszakának idején, 
esőben, sárban, égnek repített világító  
lö vedékek  vakító  fényében  a m egváltó  
határ felé.

M últkoriban egy barátomat kísértem  
k i a budapesti vonathoz, aki osztrák hi
vatalos küldetésben indult M agyaror
szágra. «Furcsa érzés vo lt — m esélte  
később egy pohár W h isk y  m ellett — 
hittem -e volna 1956 novem berében, a- 
m ikor bokáig érő talajvízben, jóformán  
hason kúszva  'léptem  ki' az országból,
— hogy idestova húsz évve l később az 
Orient Express elsőosztályú fü lké jének  
ablakából szem lélem  a hegyeshalm i 
vasúlállomást.»

Tartogat az élet m eglepetéseket.

WIMPFFEN IV Á N

A  ZÜRICHI BIBLIAKÖR HÍREI

N ov. 31-én vasárnap a zürichi Biblia
kör tagjai egésznapos lelkinapot tartot
tak W einfeldenben Dr. lk v a y  László 
atya vezetésével: «Engesztelés és kien- 
gesztelődés a Szentévben» vezérgondo
lat jegyében, am elyből a résztvevők  
(21) igen sok lelk i élm énnyel gazdagod
tak. Ezt m utatja a szentgyónáshoz járu
lók nagy száma. A  délutáni szentm isén  
csatlakoztak hozzá juk a környékbeli 
magyarok és együ tt épültek a Bíboros 
A ty á n k  példáját elénk állító szentbe
széden. A z  így  46-ra felduzzadt közös
ség együ tt vacsorázott és ism erkedett 
egymással. A z  erdélyi magyar árvízká
rosultak javára az egybegyű ltek  463.— 
sFr.-ot adtak össze.

Dec. 13-án szombat délután 5 órakor 
a Caritas Barengasse 32. sz. alatti he
lyiségében a Zürichi Bibliakör rendezé
sében Dr. D em ény István m etzingeni 
spirituális, vo lt szegedi teológiai tanár, 
előadást tartott: «A Szentlélek m űkö
dése a m egtestesülésben és bennünk»  
címmel. A  tudományos alapozottsággal 
k ife jte tt témát nagy érdeklődéssel hall
gatták a Bibliakör tagjai, valam int a 
m eghívott vendégek. Utána élénk vita  
következe tt, m ely  az előadás sikerét 
bizonyítja.

1976 jan. 18-án d. u. 4 órakor találkoz
nak ism ét a Bibliakör tagjai, hogy m eg
hallgassák Palágyi Natália nővért, aki 
Prímás A tyá n k  m ellett is teljesített 
szolgálatot Bécsben a Pázmáneumban. 
Előadásának címe: «A mai m agyarok  
lelki öröksége». A z  előadásra a Prímás 
Urunk iránt őszinte tiszteletet érző ven 
dégeket szeretettel vár a Rendezőség. 
(W.B.D.)

MEGJELENT A  TELJES SZENTlRÁS
(Ó- és Újszövetség) új m agyar fordítása.

A  Biblia egész vászonkötésben, b iblia
papíron, 1471 oldal terjedelem ben, 6 té r
képm elléklettel készült.
Á ra 45.— DM, illetve 290.— Schilling. 
Ismét kapható új Hozsanna ima- és éne
keskönyv 8.— DM, illetve 56.— Sch. 
áron. M indkét m űvet m egbízásból o tt
honi rokonok részére is szállítjuk. 
M egrendelhető a vé te lár előzetes be
küldése m ellett vagy utánvéttel:
Julius Dobrowolski, Salzburgerstr. 18.
BRD - 8225 Traunreut 
a bécsi lelkészségen is:
P. Radnai Tibor, Stephansplatz 5/3'2 
A - W i e n címén.

Ausztriában két szenzáció számba menő 
történeti emléket találtak: Zell am See-ben 
Szent Hyppolit templomában a XII. század
ból egy elő- és altemplomot és egy X. szá
zadbeli kriptát. Szent Wolfgangban, ugyan
csak restaurálás közben olajfestmények k e
rültek elő, amelyek 1714-ből valók.
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Párizsi levél
A z  elmúlt hónapokban számos jelen

tős egyházi és kutlurális esem ény szín
he lye  vo lt a párizsi Katolikus M isszió.

A z  irodalmi jellegű rendezvények  kö 
zül k iem elked ik  a Pax Romana katoli
kus egyetem i mozgalom október havi 
előadása Dr. N y é k i Lajos nyelvész, az 
Alliance Fran^aise tanárának közrem ű
ködésével. Dr. N y é k i «N yelv  és vers» 
című előadásában nyolcszáz év  magyar 
költészetéből ve tt példáival bebizonyí
totta, hogy n ye lvü n k  kim eríthetetlen  
kincsesbánya kö ltő ink számára. Ragyo
gó előadásából tudományosan is alátá
m asztva kitűnt, hogy talán nincs is még  
egy nyelv , m ely  annyira alkalmas lenne  
a vers hangulati és hangi szerkesztésé
re, m int a magyar.

M indenszentek ünnepén és Halottak  
napján ünnepélyes m iserenddel em lé
keztü n k  m eg elhúnyt rokonainkról, ba
rátainkról. Halottak napjának délután
ján Dr. Hieró István plébános a M isszió  
küldöttségével végigjárta a párizsi te
m etőket és a hozzátartozók nélkü l el
hunyt honfitársaink sírjára elhelyezték  
a kegye le t és az em lékezés virágait, 
im ádkozva 'le lk i üdvösségükért.

Párizsban a m inden évben  sorrakerü- 
lő N em zetek  M iséjét az idén novem ber  
29-én tartották m eg a montmartre-i 
Sacre-Coeur bazilikában. A z  óriási ba
zilika szinte k icsinek b izonyult harminc 
nem zet küldöttségének. M i m agyarok is 
szép számban ve ttünk  részt, zászlóink
kal felvonulva. A  m isét M onseigneur 
Pezeril, Párizs segédpüspöke konceleb- 
rálta a jelen lévő  nem zetiségek papjai
val együtt, akik közö tt ott vo ltak Ru- 
zsik  atya franciaországi fő le lkész és 
Hieró atya a M isszió vezetője. A z  idén  
a rabnem zetek képviselő i közül elsőíz
ben vo ltak ve lünk  a kom m unista ura
lom alá került Dél-Vietnam katolikus 
m enekültjei is.

C serkészeink rendezésében december 
6-án hangulatos M ikulás-délutánon v e t
tek részt a gyerekek. A  k icsik  csillogó 
szem m el csodálták a M ikulás bácsit, k i
nek  zsákjából negyven  gyereknek  ju 
tott ajándék. A  kedvesnővérek  által 
készíte tt finom uzsonna után m ég so
káig énekszótól, kacagástól vo lt hangos 
a Misszió nagyterm e.

December 6-án este pedig a felnő ttek  
gyü lekeztek  össze különös várakozás
sal Dukász Anna sepsziszentgyörgyi 
színésznő és férje, Vigh István festő
m űvész  — erdélyi m enekü ltek  — elő
adására, am ely m inden várakozást 
felülm últ. V igh István a bukaresti K ép
zőm űvészeti Főiskolán nyert diplomát 
a m onum entális osztályon. N álunk u- 
gyan most kism éretű tusrajzokkal sze
repelt, de ezek  a m űvek, kopjafás te
m etők, székelykapuk, kis falvak, mint 
Boldogfalva, Betfalva, — könnyet csal
tak szem ünkbe. Sokunknak lesz az idén

a karácsonyfa alatt V igh Istvántól er
délyi kép. M int m enekült, először sze
repelt Párizsban, de már vo lt kiállítása  
1969-ben és 1974-ben az Egyesült Á lla
m okban is. N agy kincsek  vannak bir
tokában! A m int elm esélte, Bibarcfalván 
(Udvarhely m egye) egy k is templom  
restaurálása alkalmával a vakolat alatt 
Szent László-freskót talált, amit lem á
solt és magával hozott. Ezt a csodálatos, 
elragadó kiállítást Dukász Anna előa
dása követte . Két órán át, teljesen e- 
gyedül, váltakozva a próza Tamási 
Árontól, Sütő Andrástól, a vers M agya- 
ri Lajostól, Kányáditól, a csiki-gyer- 
gyói-három széki népdalokkal — olyan  
teljesítm ény volt, amire csak igen nagy  
m űvészek  képesek. Elénktárta Erdélyt, 
az elszakítottat, derűs kedvében, búsu- 
lásában, és szívós kitartásában.

A  párizsi magyarság immár hagyom á
nyossá vá lt karácsonyi jótékonysági 
vásárát december 12-13-14-én rendeztük  
meg a M isszióban. A z  idei vásár úgy  a 
látogatottság, m int a bevétel szem pont
jából m essze túlhaladta a tavalyit. A  
kitűnő szervezésért elsősorban Boudet 
Edithet, a vásár elnöknőjét, valam int 
a M isszió öt kedvesnővérét illeti a di
cséret, k ik  a többi m agyar asszonnyal 
karöltve végezték  el a m unka legjavát. 
A  vásár bevétele  lehetővé teszi a Misz- 
szió helyiségének vételárából esedékes 
jövőév i törlesztés, valam int az adó k i
fizetését. A  vásár sikere, m elyhez a 
M isszió francia barátai is nagyban hoz
zájárultak, k iv ív ta  a Párizsi Érsekség  
elismerését is, ahonnan M onseigneur 
Mossand és M onseigneur Gibert szem é
lyesen  m egjelentek.

SZŐKE KLÁRA

P Ü N K Ö S D

Ilyen korán? Igen, a Szentlélek eljö
vete lé t éltem  át a berni m agyarok ka
rácsonyi ünnepélyén, mert nem  emberi 
furfang, hanem csak a szeretet lelkének  
lángolása hozhatta össze ilyen  nagy  
számban a különböző felfogású, a k ü 
lönböző felekezetű , a különböző korú  
m agyarokat és a magyarul nem  értő 
rokonokat. De ők  is m egértették a sze
retet nyelvé t. Boldogságtól sugárzott 
minden arc. ö rü ltek , ö rü lte k  gyerm e
ke iknek, örültek egym ásnak, örültek, 
mert á télhették Krisztus születésének  
titkát, az üdvösséget; az aggodalmak
tól, a félelem től, a szorongástól való  
m egváltást.

Ez a Lélek vezérelte  a szülőket, akik
20 - 30 - 40 km  távolságból is hozták  
gyerm ekeike t a próbákra. A  gyerm eke
iket is e Lélek fegyelm ezte, hogy ilyen  
rövid idő alatt, ötszöri próbalehetőség  
után szépen adták elő a Peregi és a 
Turai karácsnoyi^ köszöntőket, a Pan
nonhalmi Betlehem est és a M ogyoródi 
bölcsőskét. A ngya lok  voltak: Baranyai 
Mariska, Csizmás Zsuzsi, M ajdanics 
Baba, Kovács Ildikó, N em es Zsuzsi és

Palik Silvia. Pásztorok: M olnár László, 
Borbély Péter, Révész Péter, Szalai Zoli, 
Baranyai Lacika, K iskéri A ttila , Kiskéri 
András és Palik Dániel. Máriát M ajda
nics M yrtha alakította, az Evangélista  
K rüzsely Emma volt. A  Turai köszön
tőbe a fenti szereplőkön k ívü l Szeles- 
tényi Zsuzsi is bele kapcsolódott, aki 
később Sebesséri Ottó előtt meglepően  
szépen orgonáit.

A  fenti népi já tékok  alatt állandóan 
fokozódott a teremben és a szívekben  
is a fény. A z  első fénysugarat a Perjés 
Zsolt által készíte tt, a gyerm ekek  által 
körm enetben kísért templomos Betle
hem  hozta a terembe. (Zsolti később  
Szabolcska M ihály «Karácsony» című 
versét szavalta.) A  Betlehemes já tékok  
után kigyulladtak a karácsonyfa gyer
tyái is. M indenki magába ölelhette a 
fényt, örömünk túlcsordult. A  közénk  
érkezett Jézust G yürki Maris és Judith, 
Papp Róbi és Riki, Palik Tomi, Kabok  
Marika, K rüzsely A ttila, Petro Ági, Kas
sai Á g i és Gallas Guszti versekkel kö 
szöntötték, Fodor Marika, Zsuzsika és 
Ursula énekeltek. De a fen tem lített or- 
gonásokon k ívü l más zenészek is elő
kerültek: Halmai Vali Bielből furulyá
val, M ayer Rolf M ünsingenből harmo
nikával, Palik Dániel trombitált, De- 
m ény Karolin gitározott, G yürki Maris 
és Palik Sylvia  zongorásztak.

A  Szentlélek sugallta Dr. Lakatos 
János, a Katolikus Egyházközség elnö
kének  hozzánk in tézett meleghangú ka 
rácsonyi szózatát, és a protestáns lelki- 
pásztor, Dr. K rüzsely József igehirdeté
sét is. A z  összekötő szöveget Szabó 
Zsóka mondta, közrem űködtek m ég a 
Kovács házaspár, főleg  a karácsonyfa  
felállításában, Tompái Angelika  a cser
készeke t veze tgette  és a tea felszolgá
lásában is segített, N em es Pannikával 
együtt.

Külön köszönetét m ondunk minda
zoknak, akik  a gyerekeket betanították, 
akik  az ajándékcsomagokat csomagol
ták, a finom sü tem ényeket készíte tték , 
terítettek, főztek, mosogattak, s m indezt 
mosolyogva, önfeledt boldogságban, há
lát s köszönetét nem  igényelve, s akik  
anyagilag is hozzájárultak a kö ltségek
hez.

A  Karácsonyi ünnepély előtt egy hét
tel az új cserkészcsapatot és a karácso
nyi próbára összejött gyerekeket egy  
valódi Szent M iklós püspök látogatta 
meg, talán ugyanabban az ornátusban, 
am elyben körüljárt gyerekeket és a 
szegényeket ajándékozva, mert olyan  
szép, szinte égből jövők  vo ltak a sza
vai is. Ism erte a cserkészek jó tetteit és 
hibáit egyaránt, a rosszalkodókat nem  
bántotta kísérője, a kedves Krampusz 
sem, hanem türelmi időt adott m inde
gy ikn ek  a javulásra. Köszönjük a M i
kulás-bácsi és a Krampusz látogatását 
is.

P. CSERHÁTI FERENC
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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, Oberlöhringerstr. 40.
A nyomda a Gazdasági Bizottság megkerü
lésével nem fogad el hirdetést!

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

TÉTÉNY — 
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26. 

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502

0.7 literes palackolásban:

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

1 literes palackolásban:
Alföldi olasz Rizling 4.80
Alföldi Kékfrankos 4.80
Téli Szalámi 19.—

inc. M W ST, Preise ab Láger,
Preise sind bis zűr nachsten  
Preisliste gültig. Kartonvételnél ü ve 
genként 20 fillér árengedmény, ü v e 
ges árut nem  postázunk.

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)

A FARSANGI IDÉNYBEN SZÓRAKOZZON 
OTTHONÁBAN MAGYAR MUZSIKÁRA !

APÓN - 2750 30 cm. DM 20.—
Barabás Sári énekel, kiváló összeállítás
ban: Mit susog a fehér akác, Ha én gaz
dag lennék, Szomorú vasárnap, Piros 
rózsák beszélgetnek, Aki nékem  m in
denem volt, Piros Pünkösd napján, stb. 
Sok csárdás . . .
APÓN - 2751 Barabás Sári 2. lemeze:
Szeretem a kertet, Csak egy kislány, 
Fa leszek, ha fának, M aros vize, Kék 
nefelejcs, Kecske béka, Rámás csizmát, 
stb. A két legszebb női hanggal lem e
zen, Lakatos Sándor kísér, igen jó  felv.
SRLP 8105 30 cm. DM 20.—
Kapitány Anna  ism ert slágerénekesnő 
énekel, m odern hangszerelés!
H étre ma várom, Éjjel az omnibusz, 
Jö jjön  ki Óbudára, Az én babám  egy 
fekete nő, Tenyerem en hordom, Lesz 
m aga juszt is. Szeret-e még, Gyere, ülj 
kedves mellém, M ost jöttem  én Vácról 
kérem, Egy régi nótát hoz Budáról át, 
Én álmomban egyszer, stb.
LPX 10127 30 cm. DM 15 —
Kedvezményes áron:
Kovács Apollónia  és Horváth István  
énekelnek cigány dalokat!
LPX 10133 DM 20.—
«Hej daládé, daládé» . . . .  — M egjelent 
Kovács Apollónia  legújabb cigánydalok 
c. lemeze. N agy siker!
DLP 218 30 cm. DM 20.—
Tolnay Klári parasztnótákat énekel! 
M eguntam  az életem et, M enyecskének 
nem jó lenni, Azért adtam  három  pen
gőt, M egismerni a gyarm ati m enyecs
két; — 2. oldal, Udvardy Tibor énekel: 
Késő ősz van, G yergyón innen, Bokrétát 
kötöttem , Rákóczi m egtérése, stb.
SSX 915 30 cm. DM 20.—
Csak felnőtteknek. Vidám lemez «16 é- 
ven felülieknek és 3 éven aluliaknak*. 
Szórakoztató könyvek:
V ajda A lbert: Tiszteljük egymás 

idegbaját, Hum oreszkek 16.—
Szabó L.: Bűnügyi múzeum, 450 o. 17.— 
M oldova: Az elátkozott hivatal 4.— 
Ezer vicc a javából 8.—
Csak felnőtteknek: Ezer vicc a 
javából, 3. kiadás (Kanada) 13.— 

Szerencsés boldog újévet kíván:
MUSICA HUNGARICA 8 München 40. 
Agnesstr. 45. Tel.: (089) 180-911.

68 ÉVES, 172 MAGAS, ÖZVEGY EMBER,
egyedülálló — m ár igen belefáradtam  
az egyedüllétbe — m egism erkedne 
korrekt, becsületes, intelligens, jó é r
zésű M agyarországról származó ném et 
vafcfy m agyar hölggyel, ki szintén 
egedül él. Fényképes leveleket «Kará- 
csony» jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

M E T R O P O L I T A N  V E R L A G  

könyvajánlata:
sFrs.

Szekel Estván: Chronica ez világ
nak jeles dolgairól (Az 1558-ban 

m egjelent eredeti után, hason
más kiadásban, teljes bőrkötés, 
korszerű papíron) 110.—

K arinthy Frigyes:
Így írtok Ti I. II. 25.—
Görbe tükör 14.—
Utazás Farem idoba és 
Capillaria 7.—

Krúdy Gyula:
A tiszaeszlári Solymosi Eszter 12.— 
Szindbád vászon 24.— NYL 34.— 
Álm oskönyv 14.—

Thomas Mann:
József és testvérei I. II. 37.—

Jam es Jones:
M ost és m indörökké I. II. 31.—

Stendhal: Francia földön 21.—
Szerb Antal:

A m agyar irodalom története 14.— 
A világirodalom  története 24.— 

Komjáthy: M ondák könyve
(Hun és m agyar mondák) 11.—

Tabi László: Tücsök és bogár
(Humoros történetek) 8.—

N em eskürty István:
ö n fia  vágta  sebét 15.—
A m agyar népnek, ki ezt olvassa 10.— 

M óricz Zsigmondi
Elbeszélések I.-IV. 3640 oldal 65.— 

M agyarország m adártávlatból
(képesalbum, 113 képpel) 40.—

Kérje 1976 évre szóló katalógusunkat, 
ingyen  küldjük.
Sokezer antiquar és újkiadású könyv
vel állunk kedves Vevőink szolgálatára. 
Hanglem ezek ugyancsak bő választék
ban vannak raktáron. Újságokra, folyó
ira tokra  nálunk előfizethet. Kérje a ján
latunkat.
Kellemes ünnepeket kíván: 

METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor
CH - 4142 Münchenstein, Teichweg 16. 
Schweiz

MAGYAR NŐGYÓGYÁSZ
(német állampolgár), jelenleg O berarzt 
nagy osztályon, elm enne m agyar Chef- 
Arzt-hoz, vagy társulna szakpraxisba. 
«M agyar kolléga» jeligére kér választ: 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

NÉMETORSZÁGBAN DOLGOZÓ,
korrekt, egyedülálló, diplomás m agyar 
nő házastársat keres egy megértő, 
diszkrét, intelligens, jóérzésű, közép
korú férfi személyében. «Tavasz II» 
jeligére vá r válaszleveleket az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
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HAZAI HENTESÁRU

1 kg paprikás kolbász grillsütésre
vákuum csom agolásban DM 16.— 

1 kg paprikás szárazkolbász " 15.— 
1 kg paprikás frissen füstölt

kolbász " 13.—
1 kg véreshurka ” 8.40
1 kg m ájashurka ” 8.40
1 kg vastag  húsos szalonna " 9.60
1 kg paprikás tokaszalonna " 8.80
1 kg disznósajt " 10.60
1 kg füstölt sonka ” 20.—
1 kg füstölt sertésborda *' 8.80
1 kg csülök " 8.80
1 kg friss tepertő  " 12.—
U tánvéttel és csak belföldre szállítunk: 
5 kg-on felüli rendeléseknél portóm en
tesen  és csupán az expressz-díjat szá
m ítjuk fel.
Taubel Mihály hentesmester
Peter-Rosegger-Str. 3.
6710 Frankenthal
Tel. 06233 / 62693

HENNEY GUSZTÁV szkv. vezérezredes,

volt m. kir. külügym iniszter többrend
beli felkérésre m egírta Életrajzát (né
m et nyelven) — Ungarns Schicksal 
zwischen Őst und W est. A  könyv no
vem ber havában jelenik  meg a m ün
cheni M agyar Intézet kiadásában. Á ra
30.— DM. (Vászon kötés, famentes pa
pír). M egrendelhető:
G. Henney, 8 München 45, Weitl-Str. 66. 
Befizetés: Bayerische Hypotheken-Bank, 
München Kt.-Nr. 438/405760, Bankleit- 
zahl: 700 201 46.

MAGYAR-NÉMET ÉS NÉMET-MAGYAR 
FORDÍTÁSOKAT

olcsón és gyorsan elvégez, m agyar
nyelvű okiratairól h ite lesíte tt m áso
latot készít — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. DIVY, hiteles fordító és tolmács.
BRD. - 799 Friedrichshafen, Lindenstr. 50. 
Tel. 07541/71391.

BÉKÉRE ÉS SZERETETRE VÁGYÓDUNK!

«Minél több em bernek k i kell alakí
tania m agában a szeretet egyéniségét! 
Az ilyen em ber szeretetével egyszerre 
m egadja önm agának, m inden em bertár
sának és Istennek is, amivel tartozik,
— helyesen fejleszti ki emberi kapcso
lata it mindenki felé. Ezzel a béke és 
szeretet világának alapjaira bukkan- 
tunk!»

Vedd, olvasd és ajándékozd — lelki- 
pásztoroknak, m élyebb lekli igényűek- 
nek elsősorban — Rendesi M. György: 
Egyéniségünk kibontása  című könyvét. 
Legszebb karácsonyi ajándék; ára  15.— 
DM. M egrendelhető a Kiadóhivatalban 
«Hazafelé» jeligére.

M E T R O P O L I T A N  V E R L A G  
CH - 4142 Münchenstein, Teichweg 16.

könyvajánlata Magyarországon kívül meg
jelent könyvekről:

sFrs.
M indszenty: Em lékirataim  46.—
Horthy: Emlékirataim  37.—
León Uris: Exodus 24.—
Svetana A llehjujeva

(Sztálin lánya) : Húsz levél 13.— 
Halász Péter: Eltévedt utas 12.—
Halász Péter: Se kint, se b e n t . . .  14.— 
Efraim Kishon: 100 új hum oreszk 24.— 
M árai Sándor: Föld . . .  föld 30.—
Mécs László: A ranygyapjú,

V álogatott versek, 401 oldal 31.— 
Claire Kenneth:

Éjszaka Cairoban 24.—
Randevú Rómában 24.—
N eonfény a  Nílus felett 24.—

Holdfény H aw aiiban 24.—
M ájus M anhattan-ben 24.—

A herm elines hölgy 24.—
H arsányi Zsolt: M agyar Rapszódia 28.— 
Bromfield: Árvíz Indiában 24.—
Cronin: Réztábla a kapu alatt I. II. 14.— 
Erdős Renée: Santerra bíboros 14.— 
M óra F.: Ének a búzamezőkről 17.— 
Charriere: Pillangó I. II. 24.—
Jack  London:

A ranyásók A laszkában 8.—
Hemingway: A kiért a harang szól 12.— 
Zola: Patkányfogó 10.—
Zola: Életöröm 10.—
Benedek Elek: Piros m esekönyv 10.— 
Benedek Elek: Ezüst m esekönyv 10.— 
Benedek Elek: A rany m esekönyv 10.— 
M adách: Az em ber tragédiája 7.— 
Kérje 1976 évre szóló katalógusunkat, 
ingyen küldjük.
Boldog Ú jévet kíván:

METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor
CH -4142 Münchenstein, Teichweg 16. 
Schweiz

FIATAL LÁNYANYA MEGISMERKEDNE
házasság céljából bárm ilyen korú, in
telligens, reális, u tazást kedvelő, egye
dülálló férfivel. Leveleket «Gyermek- 
szerető» jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

AMERIKÁBAN ÉLŐ FIATALEMBER,
171 cm magas, 31 éves, term észet, ze
ne és sportkedvelő, nemdohányzó, rk. 
elektro műszerész, ném et nyelvtudás
sal is rendelkező, m egismerkedne ma
gyar származású, hasonló beállíto tt
ságú, komoly, házias, családszerető 
hölggyel házasság céljából. Lehetőleg 
fényképes leveleket vár a következő 
címre:
Árpád Székely, 50 75 Biscayne Blvd. 
Apt. 5. Miami Florida 33137 USA.

SZOLID HÖLGYET FELESÉGÜL VENNE 
34/180, rk. nőtlen, N üm bergben lakó, 
m agyar ném et állam polgársággal is 
rendelkező m echanikus. Fényképes 
leveleket «Szeretet»  jeligére kérek az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

LELKIEKBEN ÉS MEGJELENÉSBEN
átlagon felüli, m űvelt és kedves te r
m észetű hölgy ezúton keres kom oly - 
szándékú, értékes középkorú levelező- 
partnert, aki m agányos és igazi társra  
vágyik. Leveleket «Karácsony fénye»  
jeligére v á r az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

55 ÉVES ÖZVEGY EMBER KERES
szerető anyát két fiának (3, 8 évesek) 
és m agának feleséget.
Georg Somogyvári, 4 Düsseldorf, 
Flehestr. 67.

MÉG MINDIG FIATAL, 56 ÉVES,
gyerm ektelen, hívő katolikus, özvegy
asszony keresi korban hozzáillő férfi 
ism eretségét házasság céljából. Csak 
intellektuelek sa já t kézzel írt válaszát 
kérem, lehetőleg fényképpel, «Szivár- 
vány»  jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

BUDAPESTRŐL 1971-BEN KIVÁNDOROLT
elvállalná egyedül álló férfi házveze
tésé t vagy üzletében segítene. H ázas
ság nincs kizárva. «Katalin» jeligére 
ké r választ az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

MAGYAR LELKIGYAKORLAT 
NŐVÉREK RÉSZÉRE 1976 -BÁN

Az Isteni M egváltóról nevezett m a
gyar nővérek linzi Szent M argit-Ottho- 
nában 1976-ban csak egy m agyar lelki- 
gyakorlat lesz nővérek szám ára:

1976 augusztus 19. estétől 25. reggelig.
A lelkigyakorlat vezetője:

P. Békés G ellért OSB. Róma.
M ivel csak egy kurzus lesz, az elő

jegyzés a jelentkezés időrendje szerint 
történik.
Érdeklődni ill. jelentkezni lehet: 

Schwester Provinzoberin 
St. M argit-Heim Senefelderstr. 6 
A - 4020 Linz/D.

A  boroszlói egyházm egye 975 éves. 
11. Szilveszter pápa uralkodása idején, 
1000-ben alapította III. Ottó ném et csá
szár és I. Boliszláv lengyel herceg. A  
nagy m últtal rendelkező egyházm egye  
évfordulóján több ném et városban tar
tottak em lékünnepségeket. A  jubiláló  
egyházm egye területéről ugyanis közel 
egym illió szám űzött települt át N yugat
németországba a háborút követően.
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Rövid
A  földön élő 3,8 milliárd ember közül 

689 millió katolikus, a világ lakossá
gának 18.1 %-a. Ugyancsak világátlag
ban egy lelkészre 10 ezer h ívő  lelki 
gondozása ju t — jelen ti a Vatikán leg
újabb statisztikai évkönyve .

Az Egyházak ökum enikus Tanácsa 
legutóbbi, N airobiban tarto tt v ilágérte
kezletén sem döntöttek  húsvét ünnepé
nek egységes, egy időben való ünnep
léséről. A tervek  szerint április m áso
dik szom batját követő vasárnapra rög
zítenék húsvét ünnepét. A katolikus 
egyház m ár m egadta beleegyezését, az 
ortodox egyházak állásfoglalása azon
ban még nem érkezett meg e kérdésben.

Zágráb katedrálisát, a Balkán legna
gyobb katolikus templomát a pusztulás 
fenyegeti. V eszélyes állapotban van a 
tetőszerkezet. A  külső falak díszítése, 
a balkonok és a szen tek szobrai széttö
redeznek. M ivel a nagym últú katedrá- 
lis felújításához az állam nem  ad segít
séget, az egyház pedig nem rendelkezik  
anyagi eszközökkel, a tem plom atyák  
önkéntes megajánlásokra h ív ják  fel 
híveiket.

N yugatberlinben ebben az évben 
csökkent az evangélikus és a katolikus 
egyházból kilépők száma. A  felmérés a 
január 1-től október 31-ig terjedő idő
szakot öleli fel. A N yugatberlinben élő 
katolikusok száma 1974-ben 274 ezer 
volt.

A z Egyesült Á llam ok püspöki kon fe
renciája novem ber végén tartotta őszi 
plenáris ülését. Ezen a legsürgősebb  
vallási és szociális kérdéseket vita tták  
meg. A  250 résztvevő  javaslatokat fo
gadott el az élet védelm e, a tisztességes 
lakáshoz való jog, a csökkent m unka
képességűek gondozása, valam int a 
papjelöltek kiképzését érintő kérdések
ben.

VI. Pál pápa szabályozta a pápavá
lasztás módját. Ezentúl is a bíborosi 
kollégium  választja meg az új egyház
főt. Tagjai közül a 80. é letévüket be
tö ltö tt bíborosok nem vehetnek  részt a 
konklávén és a választó bíborosok szá
ma nem haladhatja  meg a 120-at. Ér
vényben m arad a kétharm ad és egy sza
vazat-többség követelm énye, valam int 
a választás eddig gyakorolt formája. 
Nem szabad a konklávéra m agnószala
got, újságot, folyóiratot sem bevinni.

Délszudánban, am ely m ég mindig a 
17 éves polgárháború nyom ait viseli, a 
ném et Caritas egészségügyi szolgálatot 
létesít. A  program központjában a benn
szülött segítők kiképzése, egészségügyi 
szem élyzet iskolázása áll. A  Caritas 
1972-ben már 3,25 millió DM-et fordított 
hasonló jellegű célokra Délszudánban.

A Vatikáni M úzeumok rekord láto
gatottsággal zárják  a Szentévet. Az

hirek
esztendő folyam án 1,8 millió m űvésze
tek  iránt érdeklődő zarándok és turista  
kereste fel a 12 ezer négyzetm éternyi 
területen  kiállított kincseket. Volt olyan 
nap, amikor 15 ezer látogatót is szám
láltak.

A z  A m nesty  International nemrég  
közzétett, 196 oldalas jelentése szerint 
H elsinki után növekedett az SZU-ban a 
politikai fog lyok száma. Jelenleg közel 
10 ezerre tehető. Legrosszabb azoknak  
a politikai foglyoknak a helyzete, aki
ke t ideggyógyin tézetekbe zárnak és 
semmi lehetőségük sincs arra, hogy  
tiltakozzanak, vagy fellebbezzenek.

A z  NSZK-ban jelenleg 3 ezer nő dol
gozik a katolikus egyház megbízásából 
lelkipásztorkodásban. Foglalkozási kö
rük képzettségüknek m egfelelően kü 
lönböző. Nagyobb részük katecheta, 
előadó, vagy asszisztens. Feladatkörük
be tartozik a gyerm ekek gondozása, az 
ifjúság körében végzett munka, a nők 
továbbképzése, az öregek gondozása, 
valam int szociális m unka a Caritas szer
vezetekben.

A z angol püspöki konferencia hatá
rozata szerint a katolikus vezetés alatt 
álló angol iskolákba a jövőben a lakos
ság arányszámának m egfelelően néger 
gyerm ekeket is fel kell venni. M egálla
pítást nyert ugyanis, hogy a fehérbőrű  
tanulók száma a katolikus iskolákban  
aránytalanul magas.

Lourdes francia zarándokhely látoga
to ttsága az utóbbi években m ajdnem  
változatlan, évente kb. 3,5 millió zarán
dok érkezik a kegyhelyre. Változás tö r
tént azonban a zarándokok összetételé
ben. Em elkedett az Ázsiából, Afrikából 
és Am erikából érkező hívek száma. 
Jóval csökkent viszont a spanyol, olasz 
és ném et zarándokoké.

A  Szentszék, Ghana, valamint N igé
ria elhatározták, hogy közös m egegye
zés alapján diplomáciai kapcsolatot lé
tesítenek. A  Szentszék apostoli nuncia- 
turát, a ké t állam pedig szentszéki k ö 
vetséget állít fel.

König bíboros egyiptomi ú tja  során 
hivatalos látogatást te tt a kopt egyház 
fejénél. Shenouda pátriárka hívta meg, 
akihez baráti szálak fűzik. A pátriárka 
a Pro O riente alapítvány m eghívására 
hosszabb időt tö ltö tt Bécsben, innen 
ered személyes barátsága König bíbo
rossal. Egyiptomban van Etiópián kívül 
a legnagyobb kopt közösség. Tagjainak 
számát 7 millióra becsülik.

A frankfurti Pax Christi titkárság 
3 ezer kö te t kö n yve t indított útnak  
Jeruzsálembe. A  főleg szórakoztató tár
gyú irodalmat olyan németországi szár
mazású zsidóknak szánták, akik életük  
alkonyát töltik a jeruzsálem i aggok 
otthonában.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z Életünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z előfizetési díjat, m ely
1975 január 1-től 
14.— svájci frank,
vagy annak 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 kívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
A z előfizetés tengerentúlra is 
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó;
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valuta 
Egyes szám ára  1.20 svájci frank.
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Lapzárta a hónap 15-én, hirdetéseket 
pedig csak a hónap 12-ig fogadunk el!


