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VIII. évfolyam 2. szám (8. Jahrgang Nr. 2.) A  Z St.Gallen — Erscheint monatlich 1976 február hó

A keresztények megnövekedett felelőssége
Az Életünk januári számában érdeklődés

sel olvastam a vezércikket. A «biztató je- 
lek» valóban léteznek és tanúságot tesznek 
annak az igazságnak ellenállhatatlan ere
jéről, hogy Isten jelen van a történelemben. 
Az Isten-eszmét az. emberiségből maradan
dóan nem lehet kiirtani még a legbrutáli- 
sabb eszközökkel sem. Az is igaz, hogy a 
tertulliánuszi mondás is érvényes a törté
nelem olyamán mindenütt: a vértanúk ta
núsága és vére előmozdítja a hit terjedését 
és a hívőkben erősíti a keresztény meg
győződést. Ezt azonban elsősorban Isten ke
gyelme műveli választottai által s az ered
mény nem mentheti fel az átlag kereszté
nyeket attól, hogy Isten eme nagy tettei
nek az idején ne érezzék a rájuk nehezedő 
nagyobb felelősség súlyát keresztény örök
ségünk megőrzéséért.

A második vatikáni zsinat szerint az Egy
ház zarándokút ja a világ üldözései és Isten 
vigasztalásai közt halad; hirdetve így az Úr 
keresztjét és halálát mindaddig, amíg újra 
eljön. Ma is tanúi vagyunk a raffinált és 
erőszakos üldözéseknek és nem hiányoznak 
azok a «biztató jelek», melyek az Isten v i
gasztalását hozzák az üldözötteknek. Itt 
Nyugaton ún. «kulturális» üldözésnek van 
kitéve Isten Egyháza, mert a kultúra esz
közeivel, bölcselettel, az emberről szóló 
tudományokkal (mély-lélektan, szociológia, 
pedagógia stb.) próbálják sokan bizonyíta
ni, hogy Isten nincs, «meghalt», a vallások  
tényei, különösebben is a kereszténység 
tanai, mítoszok vagy mindenképpen az em
bernek a világtól való elidegenítésére szol
gálnak.

Mindehhez jön a legfájdalmasabb kereszt, 
az Egyház fiainak a hűtlensége, rágalmazó 
kritikája, szeretetlen kontesztálása és az 
ezek nyomában jelentkező hitközömbösség 
és a fájdalmasan fel-feltűnő megosztottság. 
Vakmerő állításuk, hogy az Egyház elárul
ta, meghamisította Krisztust az ember ro
vására s most ők az üdvösség helyett az 
ember szociális felszabadítását állítják elő
térbe, miközben önkényes teológiákat és 
szubjektív krédókat tákolnak össze azzal az 
igyekezettel, hogy a kereszténységből evi
lági ideológiát gyártsanak.

Ilyen világban élünk mi, külföldre sza

kadt magyar keresztények, akiknek hazája 
abba az ateista-materialista orbitusba tar
tozik, ahol van Straatennak annyira meg- 
rázóan igaz szavai szerint «Isten sír, ahol 
az Egyház titokzatos Krisztus-arcáról köny- 
nyek hullanak. És igazat kell adnunk a 
svájci Fribourgban élő apostolnak, P. Loew- 
nek, aki szerint a mai kereszténység «nyílt 
káosz világa», ahol az erőszak, a gyűlölet 
raffinált megnyilatkozásai, a szeretet kari
katúrái, a terrorizmus, az elnyomás uralko
dik a nyomában járó,-reménytelenség és 
kényszer-neurózisok melankóliájával.

Mindenekelőtt tudatosítanunk kell keresz
tény örökségünk ma is fényt és igazi életet 
adó értékeit. Gondolnunk kell arra, hogy 
a fertőző és agresszív ateizmus és vallási 
közöny légkörében lélekzünk és így ben
nünk is elhalványulhat, sőt eltűnhet az 
evangéliumi hit világa, amelyről éppen 
egyik újabb orosz emigráns, Malcev írja: 
«A kereszténység az egyetlen igaz forra
dalom és az egyetlen igaz erő, amely meg
változtathatja a világot . . . Krisztus az 
egyetlen, aki olyan elveket, olyan konkrét 
példát hozott, melyekkel meg lehet változ
tatni a világot. Nem látom ugyanis, hogyan 
változhatnak meg az ember és ember, a 
nép és nép közötti elnyomás viszonyai a 
marxizmus-leninizmus szerint, amely a tár
sadalmat jókra és gonoszokra osztja, amely 
a felebarát gyűlöletét hirdeti, amely a kon
centrációs táborokat és a «proletáriatusra 
gyakorolt diktatúrát# jogosnak tartja.»

Ne engedjük, hogy Isten hiányozzék szá
munkra vagy meghaljon bennünk. Egyik je
lentős nyugati író szerint az élet olyan út, 
amely közvetlenül a másik világba, a ha
lálon túlra vezet, ahol az élők Istene vár 
bennünket. így  még akkor is, amikor az 
út sötét és az egész látóhatár sötétbe merül, 
az eleven istenhitből mélyen ható életerő 
árad, hiszen tudjuk, hogy szeret bennünket 
a Fény és ölelő karjaiba vár bennünket a 
Szeretet. És a krisztusi evangéliumban van 
minden emberi élet számára remény, érte
lem és lendítő érő. Egyik pesti látogatóm  
mondta el nekem, hogy a Farkastorki út 
egyik beomlást védő cement falába bevés
te valaki — nem kis ügyességgel és még

nagyobb hittel — a Megfeszített keresztjét. 
Ismerősömet, mikor kisétál a budai hegyek
be, ez a kereszt a cementben könnyekig 
meghatja, mikor arra gondol, hogy minden 
ellenkező behatás ellenére, él még Buda
pesten nagyon sok fiatal szívében Krisztus. 
Ha tehát otthon annyi nehézség ellenére 
él még Krisztus, akkor itt, az ún. szabad 
világban se legyünk hűtlenek hozzá.

Éljünk a jelenben annak a hívő bizonyos
ságnak az entuziázmusában, hogy a Nyugat 
nyílt és a Kelet álcázott kaosza fölött is 
Isten lebeg, mer Ö nem halott, sőt ma is 
mindent megtehet a mi közreműködésünk
kel embertársaink üdvösségéért. Ehhez a 
kitüntető közreműködésünkhöz csak egy  
kis hitet vár tőlünk, akkorát legalább mint 
egy mustármag és azt kívánja, hogy e hi
tünk szerint éljünk, mert így  — P. Loew 
szép szavai szerint — Isten jelenlétével 
töltjük meg a világot.

A Nyugat — a szovjet diktatúra alól 
menekült emigránsok szerint — a féktelen 
individualizmus, a fogyasztási őrület, a ha
talmaskodó egyéni- és osztály-egoizmus, a 
rendetlenség mocsara. De vigasztaló, hogy 
mindenfelé fel-f§ltűnnek a jóakaratú em
berek szigetei, akik nyíltan beszélhetnek, 
tanúságot tehetnek a testvériségről.

Keleten ezek a jóakaratú emberszigetek 
a megújulás érdekében nem fejthetnek ki 
közös tevékenységet. Ott mindent az állam, 
illetve a párt monopóliumként tart kezében. 
De ott talán még többen látják, mint Nyu
gaton, hogy a szabadulás, az üdvösség 
olyasvalamiben van, ami fölülmúlja az 
anyagi dolgok határait. Malcev, Nyugatra 
menekült orosz tanár szavai mutatják talán 
a jövőt: «Amikor a marxizmus erőszakkal 
fenntartott szörnye elpusztul, akkor Orosz
ország szelleme és lelke új világként mu
tatkozik be, éretté téve oly rettenetes ta
pasztalattól, amilyennel egyetlen más nép 
sem rendelkezik.»

De ezt a hatalmas szellemi és lelki ma- 
nifesztációt leginkább azzal készítjük elő 
és siettetjük, ha követjük a Boldogságos 
Szent Szűz fatimai üzenetét.

VARI PÁL
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A keresztény élet alapja a biztos hit (III)
Két bevezető cikkünkben rám utattunk 

a hit ism eretének a fontosságára. Azt is 
m ondottuk, hogy szűkebb értelem ben 
véve a hit értelm ünknek egy ténye, 
m ely a szabad akarat indítására a ke
gyelem  segítségével jön létre. Hitünk 
mindig lelkünk szabad ténye és ezért 
érdemszerző is. M ásrészt azonban az is 
bizonyos, hogy Isten senkitől sem ta-

H itünk tárgya az, amit hiszünk, vagy 
amit az isteni kinyilatkoztatás alapján 
igaznak elfogadunk. Ez először annyit 
jelent, hogy hitünknek van valam i ér
telmi tárgya, t. i. a kinyilatkoztatott 
igazság. M iután a 18. században Kant 
és a ném et idealizmus az objektív is
m eret lehetőségét kétségbe vonta, a 
protestáns teológia, főképpen Schleier- 
m acher (1768-1834), a vallást és a hitet 
érzelmi momentummal m agyarázta. E- 
szerint hitünknek nem lenne értelm i 
tárgya, nem vonatkozna az igazság meg
ism erésére, hanem  pusztán csak vallá
sos érzelem ben m erülne ki. Más szóval, 
a vallás nem egyéb, mint annak az át- 
érzése, hogy egy végtelen lénytől füg
günk, de különben semm ifajta hitigaz
ságot nem tartalmaz. A  katolikus egy
ház m indig szem behelyezkedett ezzel a 
felfogással. Az ember ugyanis értelm é
vel a tőle független valóságot fel tudja 
fogni és ezért lehetséges, hogy Isten 
igazságokat nyilatkoztasson ki nekünk. 
A  hit nem is annyira az érzelem  dolga
— bár normális körülm ények közt é r
zelmi m ozzanatok is kísérik  — , mint 
inkább az igazság ism eretéé. Ha pl. 
Jézus Krisztusban, a m egtestesült Isten
fiában hiszek, akkor azt vallom, hogy 
Ö hitem től függetlenül is az Isten-fia, 
aki em berré lett. Vagy ha hiszem, hogy 
az O ltáriszentségben Jézus teste és vére 
van jelen, akkor nem csak azt akarom 
mondani, hogy én hiszem, hogy teste 
és vére  van jelen, hanem, hogy egyéni 
érzésemtől, impressziómtól függetlenül 
is vallom, hogy az O ltáriszentségben — 
a k á r  gondol erre valaki, a k á r  nem, 
a k á r  van a templomban valaki, aki 
imádja, a k á r  nem — Jézus embersége 
van jelen.

A XX. század elején  a m odernista 
teológia szintén tagadta a hitnek a k i
nyilatkoztatott igazsággal való kapcso
latát. A modernizmus szerint nem Isten 
közöl velünk igazságokat, hanem  ön
magunkból, a vallási élm ény hatására, 
tudatunk legm élyebb rej tekéből m erít
jük  azokat. Az Egyház ezt a nézetet is 
elítélte: a k inyilatkoztatásnak igazság
közlő jellege van (Denz.-Schőnm. 3542). 
Korunknak egyik legnagyobb teológu
sa, Kari Rahner, azon fáradozott, hogy

gadja meg a hit kegyelm ét. Ily értelem 
ben m ondja Szt. Pál Timóteushoz írt 
első levelében, hogy Isten «azt akarja, 
hogy m inden ember üdvözüljön és az 
igazság ism eretére eljusson» (1 Tim.2,4).

Előző cikkünkben a h ite t főképpen 
szubjektív m ibenlétében írtuk le, ez al
kalommal inkább a hit tárgyát szeret
nénk m egvilágítani.

azt a rész-igazságot, amely a m oderniz
musban rejlik, kielemezze. A rra a m eg
állapításra jutott, hogy a kinyilatkoz
tatás objektív tartalm a (aposzteriorisz- 
tikus tartalom) közvetlenül Istentől e- 
red, a kinyilatkoztatás feltételei pedig 
(apriorisztikus feltételek) az emberi te r
m észetben gyökereznek. Más szóval, 
mi meg sem érthetnénk, amit Isten a k i
nyilatkoztatás által m ondani akar, ha 
részünkről, azaz emberi term észetünk
ben nem lenne m ár egy alapvető, gyö
kérbeli alkalm asság ezen igazságok be
fogadására.

Az előző cikkünkben m ár említettük, 
hogy a hitnek igazi tárgyát a term észet- 
feletti igazságok képezik. Nem Istenre 
vonatkozva term észetfelettiek, hanem  
szám unkra azok, m ert m eghaladják em
beri ism eretünk erejét. így  pl. a Szent- 
három ság létezése szám unkra term é
szetfeletti igazság. Soha sem ism erhet
nénk fel, hogy Istenben három  személy 
van, ha Krisztus Urunk nem nyilatkoz
ta tta  volna ki nekünk (v.ö. Jn  14, 16). 
Sőt még a kinyilatkoztatás u tán  sem 
tudjuk értelm ünkkel felfogni, hogy mi 
a Szentháromság és nem is tudjuk be
bizonyítani, hogy Istenben három  sze
m ély van. A Szentháromság áthatolha
tatlan  titok m arad szám unkra, ameddig 
csak a földön élünk, m ajd csak az örök
kévalóságban fogjuk látni Istent, úgy 
ahogy van. Ezért m ondják a teológusok, 
hogy a hit sajátos tárgyát a hittitkok 
képezik. A  biztos ism eret és a  titok 
ugyanis nem zárja  ki egymást. A  ter
m észet rendjében is sok titokzatos a- 
dottság van, így pl. nem tudjuk m eg
mondani, mi is az elektrom os vagy a 
m ágneses erő, pedig van róluk ism ere
tünk, hisz a gyakorlati életben hasz
nosítjuk őket. Amikor Isten valam ilyen 
term észetfeletti igazságot kinyilatkoz
tat nekünk, akkor azt valam iképp fel
fogjuk, de sohasem tudjuk kim erítően 
m egérteni. így  pl. amikor hiszem, hogy 
Krisztus emberi term észete szerint van 
jelen  az O ltáriszentségben, akkor v a 
lamit m egértek belőle: tudom, ki Jézus, 
tudom, mit jelen t a jelenlét, tudom, mi 
az emberi term észet; de soha az életben 
nem fogom m egérteni, hogy a kenyér 
színe alatt, hogyan lehet jelen az egész 
Krisztus.

A hit misztérium

Egyes antiintellektualista teológusok 
néha Tertulliánnak tu lajdoníto tt mon
dásra hivatkozva: credo, quia absurdum 
(hiszem, m ert képtelenség) azt a nézetet 
védik, hogy hitünk tárgya nem az igaz
ság, hanem  a képtelenség, az ellentm on
dás, a lehetetlenség. A  katolikus egyház 
ezt a nézetet sem teheti m agáévá. A  ti
tokzatos igazság vagy m isztérium  nem 
azonos a képtelenséggel. Ami ellent
mondásos, az nem létezhetik, ha  tehát 
hitünk tárgya a képtelenség lenne, ak
kor hitünk nem valóságokra vonatkoz
na. Ennek következtében nem lenne 
Szentháromság, nem lenne kegyelem, 
nem lenne örök élet stb. Az em lített 
nézet nem egyezik hitünk m eggyőződé
sével, amely szerint az, amit hiszek, 
csakugyan így is van. A hit nem k íván
ja  m eg tőlünk, hogy ellentm ondásos 
dolgot fogadjunk el igaznak, hanem  
hogy olyasm it higgyünk, amit m aradék
talanul át nem láthatunk és amit saját 
erőnkből meg sem ism erhetünk. Ha pl. 
h itünk azt m ondaná: Istenben egy sze
m ély és három  szem ély van, ez ellent
mondás lenne. De hitünk azt mondja: 
Istenben három  szem ély van  egy te r
m észetben s ez nem ellentmondás, ha
nem misztérium. Ellentmondásos lenne 
mondani: az O ltáriszentség látható k i
terjedése szerint Krisztus teste, de nem 
ellentm ondásos mondani: ebben a való
ságban, m elyet látok és tapintok, Jézus 
teste van jelen. Az Oltáriszentség nem 
a látható, érzékelhető dimenziója sze
rint Krisztus teste, hanem  egy nem é r
zékelhető, nem tapasztalható dimenzió
ja  szerint, m ely csak a hívő lélek előtt 
nyílik meg.

M ost m ár jobban m egértjük azt is, 
hogy a hit m ily értelem ben alapja a 
keresztény életnek. Nem csak a felté
tele a keresztény életnek, mint ahogy 
a házépítő m unkások feltételét képezik 
annak, hogy a ház keletkezzék, de mi
után  fennáll, m ár nincsenek hatással a 
házra. De még úgy sem m int a ház 
fundamentuma, m elyen a ház nyugszik 
ugyan, de semmi benső ráhatást nem 
gyakorol rája. A hit alapja a keresztény 
életnek, am ennyiben ennek állandóan 
táplálkoznia kell belőle. Más szóval, 
akkor élünk keresztény életet, ha h i
tünk m isztérium aiból élünk, ha egész 
életünket a keresztény igazságok á t
hatják, m integy átform álják, ha abban 
a biztos tudatban élünk, hogy Isten 
szem ély szerint szeret bennünket, örök 
üdvösségünket akarja, a bűntől való 
m egváltásunkra Jézus Krisztust küldte 
s a Szentlélek kegyelm ét állandóan lel
kűnkbe sugározza; ha a hit szemével 
nézzük em bertársainkat, s bennük Isten 
gyerm ekeit látjuk, ha imádkozunk, jót 
teszünk, ha szentségekhez járulunk stb.

Hitünk tárgya valamely kinyilatkoztatott igazság
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«De mortuis...»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 számára:

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

P. Békés Gellért OSB. Róma. 
Érdeklődni ill. jelentkezni lehet: 

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

Ily értelem ben buzdítja Szt. Pál az efe- 
zusiakat lelki m egújhodásra: «Legyen 
távol tőletek m inden keserűség, indu
lat, haragtartás, szóváltás, károm kodás 
és m inden egyéb rossz. Inkább legyetek 
egymás iránt jóindulatúak, könyörüle
tesek, és bocsássatok meg egymásnak, 
amint Isten m egbocsátott nektek Krisz- 
tusban» (Ef 4, 31-32).

Sola fides?

Közismert, hogy Luther M árton azt 
a téte lt á llította fel, hogy egyedül a hit 
üdvözít s vélem éyét Szt. Pál szövegével 
próbálta megalapozni (v.ö. Róm 4). A 
katolikus Egyház pedig Szt. Jakabbal 
vallotta, «hogy az em bert a te ttek  te 
szik igazzá, nem a hit egymagában» 
( Jak  2, 24). A reformáció utáni idők h it
v itáinak  a következtében bizonyos egy
oldalúságba estek a katolikusok is, a 
protestánsok is. M anapság az ökumé- 
nikus mozgalom következtében az in
dulatosságot félretéve, könnyebben fel
ism erjük, hogy a két állítás közt nin
csen áth idalhatatlan  ellentm ondás. Szt. 
Jakab  a hitet önm agában tekinti, azaz 
a hitet, ahogy azelőtt m eghatároztuk s 
nyilvánvaló, hogy az üdvösséghez több 
kell, m int a kinyilatkoztatást igaznak 
tartani: kell a szeretet is, kellenek a 
többi erények és a jócselekedetek is. 
Szt. Pál viszont nem így elvontan szem
léli a hitet, hanem  mindazzal együtt, 
ami belőle fakad, azaz az eleven és te r
m ékeny, szeretetben és jócselekedetek
ben kivirágzó hitet s hogy egyedül ez 
a hit üdvözít, ahhoz semmi kétség nem 
fér. Szt. Pál a tö rvény szerinti emberi 
cselekedeteket szem behelyezi a kegye
lemmel. M ár pedig nyilvánvaló, hogy 
ezek a pusztán emberi jócselekedetek 
nincsenek arányban az örök élettel. De 
ugyanakkor ő sem szűnik meg buzdí
tani híveit, hogy erényekben és jócse
lekedetekben bővelkedjenek, hisz min
dez hozzátartozik a hit szerinti élethez. 
Tekintve, hogy a hit is, a szeretet is, a 
hitből és szeretetből sarjadó jócseleke
detek is végeredm ényben Isten kegyel
méből fakadnak, a jócselekedetek szük
ségének a hangoztatása nincsen ellen
tétben a Szent Pál által annyira kiem elt 
kegyelm i ingyenlegességgel.

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

«De mortuis nihil, nisi bene!» — mond
ták már a régi rómaiak. Dehát nekik, 
legalábbis egy időben, m ég vo ltak er
kölcsi elveik. M ert hát ezeknek  az a 
rendeltetésük, hogy m egszelídítsék az 
ember ösztöneit és e lviselhetővé tegyék  
a közösségi életet. A z  erkölcsök elva- 
dulása viszont magával hozza az egész 
emberi élet elvadulását. A  politika el- 
vadulását is.

Erre példának hozhatnánk íel Chur
chill esetét. A m ikor 1965-ben meghalt, 
a londoni Szt. Pál katedrálisban rava
talozták íel, ott búcsúzott tőle Anglia  
apraja és nagyja. A  gyászszertartás k e 
retében elhangzott a híres amerikai csa- 
tadal, «Glory, Glory, Halleluja» is (így  
kívánta  az elhunyt amerikai származású 
édesanyja iránti tiszteletből). E dallam  
talán még ott csengett a gyászolók fü 
lében, amikor a könyvpiacot világszer
te elárasztották a különféle Churchill- 
életrajzok. Volt kö ztü k  kom oly, alapos 
felkészültségről tanúskodó, de fércmun- 
ka is, p le tyka fészek  szülem énye. Itt, 
ezekben került szőnyegre többek között 
az a bagolyszárnyon útnak bocsátott 
vád is, hogy Churchill felelős az 1943- 
ban, még ma is tisztázatlan körülm é
n yek  közö tt lezuhant S ikorski tábornok 
haláláért. S ikorski volt az 1939-ben Lon
donban m egalakított lengyel m enekült- 
korm ány m egterem tője és bátor ellen
zője a Szovjet által később m egterem 
tett vazallus, ún. Lublini kom iténak. 
Churchill 20 évve l élte túl a m ásodik  
világháború végét. Éppen ezért jogos a 
kérdés, m iért csak halála után látott 
ez a vád napvilágot? Hisz életében lett 
volna elég idő arra, hogy az ügyet k i
vizsgálják és meghallgassák a vádlott 
vélem ényét is. De nem! Előbb m egvár
ták a vádlott halálát s csak azután dob
ták bele a köztudatba az igazság bátor 
bajnokai a szörnyű vádat (többek k ö 
zött Rolf Hochhuth is), — amikor véde
kezésről már többé szó sem lehetett.
Napjainkban hasonló esetnek vagyunk  

szem- és fültanúi. M ost John F. K enne
dy  szennyesét teregetik k i kom oly és 
kevésbé  kom oly lapok és állítólagos 
erotikus kalandjait szellőztetik  meg. De 
a Kennedy-botrány talán m ég átlát
szóbb, mint az ún. Churchili-féle ügy. 
K ennedy egyik  szeretője  — így  mondja 
a fáma — vele  egyidőben állítólag a 
Maffia ké t gengszterével is tartott fenn  
kapcsolatot. Sex and crime! A  párosítás 
egészen kiváló  s az út máris szabad a 
borsos honoráriumok, az óriási business 
felé.

A  m eggyilkolt amerikai elnök nim
buszát az elm últ 13 esztendő már úgyis 
alaposan megtépázta. Szerepe ugyanis 
még ma sem  tisztázódott Diem vietnámi 
államelnök megbuktatásában és halálá
ban, úgyszin tén  az amerikai hírszerző  
szervezet (ClA) bizonyos m esterkedé
seiben. A  dolog szépséghibája azonban

az, (ami az ember erkölcsi érzékét is 
bántja), hogy a m eggyilkolt elnök a vá
dakhoz nem  tud már hozzászólni, nem  
tud ellenük védekezni. Ugyanezt m ond
ha tjuk el K ennedy legújabban kiterege
tett szerelm i kalandjaival kapcsolatban  
is. A  vádat kim ondják, de az ügyben  
legkom petensebb hallgatásra van ítél
ve, mert halott. Ezzel tárva minden ajtó 
és ablak a legvadabb h íresztelések előtt. 
M ajd minden nap je len tkeznek  újabb és 
újabb asszonyok, akik  állítólag titok
ban találkoztak K ennedyvel: «N ekem  
is viszonyom  volt vele!» — m ondják, 
hiszen az ilyesm i publicityt jelent, fén y 
képet és óriási betűket a napilapok el
ső oldalán; — ez kiem el a névtelenség
ből; . . .  és bőven hoz a konyhára is.

A  washingtoni Fehér Ház szerelm i 
ügyei Jefferson elnöksége óta (1801- 
1809) nem  újság Am erika számára, — 
de mindig érdekes. Ilyen  hirek szállin
góztak az élete nagy részét tolókocsi
ban eltöltő Franklin D. Roosevelt elnök
ről is, — de csak 1945-ben b ekö ve tke 
zett halála után. A  Casanova-elnökök  
közül egynek sem  volt m eg a lehető
sége, hogy védekezhessék  és harcba 
szálljon a vérszopó és botrányköltő  
businnesm enek ellen. V édtelenek ellen 
rágalomhadjáratot indítani, valóban 
nagy dicsőség!

De a mostani K ennedy-ügynek van  
még egy, talán kevésbé  ismert rúgója 
is. A z  1976-os esztendő elnökválasztás 
éve  lesz Am erikában. Ügy látszik, bizo
nyos politikai erők az idősebb testvérre  
szórt szenny segítségével akarják m eg
akadályozni a legfiatalabb K ennedy út
ját a Fehér Ház felé. M ert a politikában 
m inden eszköz m egengedett, főleg ha 
hasznos.

Igen, úgy látszik, a politikában min
den eszköz megengedett. De ez a ma- 
gunkfajta egyszerű halandót félelem m el 
kell, hogy eltöltsön! M ert m iféle em be
rek azok, ak ik  a világot korm ányozzák, 
akikre m illiók tekin tenek fel, mint pél
daképre, akiktő l népek várják sorsuk  
jobbrafordulását, — de akiknek  sem  er
kölcsi elveik, sem  erkölcsi gátlásaik 
nincsenek? A kár van valami igazság 
most már K ennedy szennyesének k ite 
regetésében, akár nincs, az így  elénk  
álló helyzet lesújtó  rem énytelenséget 
kell keltsen  bennünk. Dehát az istente
len világnak meg kell tapasztalnia, hogy  
hova és mire viszi az ő istentelensége. 
A  hívő  em bernek pedig éppen ebben a 
félelm etes, botrányokkal terhes világ
ban kell tanúságot tennie a maga em el
kedett, Isten fényét követő  életfelfogá
sával. A k i Krisztust követi, nem jár sö
tétségben. A z Urral együtt győz a világ 
sötét hatalmai fölött.

MEGYESI ANDRÁS
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Egy nagy magyar államférfi emlékezete (H)
(Deák Ferenc halálának 100-ik évfordulójára)

A kiegyezés létrehozója

A király  és nem zete közti m egbékélés 
m indazáltal hosszú ideig vára to tt m agá
ra. Ennek oka részben a fennálló hatal
mi eltolódásban, m ásrészt bizonyos al
kotm ányjogi felfogásban keresendő. 
O sztrák felfogás szerint ugyanis az 
összbirodalom érdeke kívánta a m agyar 
alkotm ány m egnyirbálását. Deák Fe
renc azonban szilárdan k itarto tt azon 
álláspontja mellett, hogy csak az alkot
m ány és törvények helyreállítása hoz
hatja  meg a teljes kibékülést. Érvelé
sében magához az uralkodóhoz fordul
— argum entatio ad hominem — s töb
bek között így ír 1865-ben a Pesti Nap- 
ló-ban m egjelent ún. húsvéti cikkben: 
«Mindig az uralkodók voltak azok, akik 
mélyebb belátással és szigorúbb lelki
ism eretességgel a m agyar alkotm ány 
ellen intézett rendeleteket visszavették, 
a sérte tt törvényeket helyreállíto tták  s 
a nemzet bizalm át és rem ényét ismét 
felélesztették* — mint például I. Lipót,
II. József, II. Lipót, I. Ferenc cseleked
tek. Azt az ellenvetést, m intha a ma
gyar alkotm ányosság és m agyar törvé
nyek ellentétben vagy ú tjában állaná- 
nak az összbirodalom érdekeinek és 
szilárd, fennállásának, Deák ismét tö r
ténelmi példákkal cáfolja meg a húsvé
ti cikkben s bebizonyítja, hogy m agyar 
tám ogatás nélkül az az osztrák biroda
lom III. Károly halála u tán  valószínű 
széthullott volna. Tehát a m agyar tö r
vények és m agyar alkotm ányosság 
m egtartása semmiképpen sem veszé
lyeztetik  az összbirodalmat. U gyanak
kor megígéri, hogy «készek leszünk 
m indenkor, a törvényszabta úton, saját 
törvényeinket a birodalom szilárd fenn- 
állhatásának biztonságával összhangba 
hozni.»

Deák világos okfejtése és szilárd ál
láspontja végre m eghozta a nemzet szá
m ára a kibontakozást, m iután az 1866- 
os olasz-porosz-osztrák háborúk Ausz
tria  külpolitikai helyzetét, területi vesz
teségeket is beleszám ítva, erősen meg
gyengítették. Ferenc József belátta, 
hogy M agyarország nélkül nem lehet 
eredm ényes összbirodalmi politikát 
folytatni. A kibékülés 1867-ben m egtör
tént, a k irály Deák javaslatára  A ndrássy 
Gyulát kinevezte m iniszterelnöknek s 
még ugyanazon évben Szent István ko
ronájával m egkoronáztatta magát.

Deák Ferenc még m egérte nem zeté
nek gyors felem elkedését. M ind az u- 
ralkodóház, mind a nemzet részéről a 
legnagyobb tisztelet övezte. Halála 1876 
január 28-án következett be. Közvetlen 
előtte magához h ivatta  Rónay Jácint 
bencés atyát, Rudolf nevelőjét, s kezé
ből felvette a halottak  szentségeit. H olt
testé t az A kadém ia csarnokában rava

talozták föl. Ferenc József külön koszo
rút küldött a tem etésre. Erzsébet k irá ly 
né szem élyesen jelen t meg a koporsó
nál egy koszorúval, m elyen e felirat 
volt: «Erzsébet királyné Deák Ferenc
nek .» — Február 3-án, hideg, esős, kö
dös téli időben tem ették  «A haza böl- 
csét», addig M agyarországon nem láto tt 
dísszel, gyásszal és százezrek részvéte
lével. A hercegprím ás szentelte be. 
Ghiczy tarto tta  fölötte a b e széd e t. . . »  
(Ferenczi: i-m-III.k.415-16.)

Ha most Deák Ferenc félszázados ki- 
egyezési időszakát abból a szempontból 
elemezzük, hogyan tudta a m agyarság 
a nagy világégés előtt az integer M a
gyarország utolsó 50 esztendejét a m a
ga javára  kam atoztatni, vagy más m eg
fogalmazásban: mi volt az oka annak, 
hogy az újkori m agyar történelem nek 
ez a nagyszerű nemzeti fellendülést ho
zó félszázada a trianoni katasztrófába 
torkollott? A kkor olyan kérdéskom 
plexumhoz kell nyúlnunk, m elyre nem 
könnyű válaszolni.

A nnyit m indenesetre m egállapítha
tunk, hogy a m agyarság száma a «ki- 
egyezés korá»-ban m egkétszereződött, 
m int Angliáé V iktória királynő uralko
dása alatt majdnem ugyanezen időpont
ban. Pedig m ily nagy különbség volt a 
két ország viszonyai között! Az angol 
világbirodalom  akkor élte virágkorát s 
terület és népesség szem pontjából a 
világ vezető hatalm a volt. Ugyanakkor 
M agyarországon m ár 1871-ben m egin
dul a kivándorlás, úgyhogy a század- 
fordulóig közel 300.000 ember vett ván 
dorbotot a kezébe, hogy külföldön ke
ressen boldogulást. M árky Sándor egye
temi tanár 1907-ben, Á rpád halálának 
ezredik évfordulóján tarto tt előadásá
ban, pedig m ár szóvá tette, hogy eddig 
több mint egy millió em ber hagyta el 
M agyarországot. Pedig ez a szám egé
szen az első világháború kitöréséig még 
csak növekedett. A helyett, hogy m un
kaalkalm akat igyekeztek volna terem 
teni, szélnek eresztették  az ország amu- 
gyis kevés számú m agyar lakosságának 
egy részét. M indennek ellenére a m a
gyar nép ethikai és etnikai ereje akkor 
még annyira rom latlan volt, hogy a k i
vándorlás okozta veszteséget legyőzve 
évi 10-15 ezrelékes szaporodást ért el s 
azon az úton volt, hogy létszám ban is 
ú jra  a nagy nemzetek sorába léphessen.

Ebben a felfelé ívelő fejlődési folya
m atban következett be a nem zetünk 
sorsát katasztrofálisan érintő első v ilág
háború, majd az em bertelen és igazság
talan  trianoni békekötés, m ely hazánkat 
területének több, mint 70, lakosságának 
pedig kb. 67 százalékától megfosztotta. 
Hogy hova ju thatunk  volna, ha a k a 
tasztrófa be nem következik, arra a leg
jobb Lengyelország példája. Közvetlen

az első világháború előtt, amikor még 
a lengyel nép három  ország — Orosz
ország, N ém etország és A usztria — 
alattvalóiként élte 100 év óta népi é le
tét, 14 millió főt számolt. U gyanakkor 
10 millió m agyar élt a Kárpát-m eden
cében. Félszázad múlva, vagyis nap ja
inkban, a mai Lengyelország lakóinak 
száma 33.5 millió, ami kb. 140 százalé
kos szaporodásnak felel meg. U gyane
zen idő alatt a Kárpát-m edencében élő 
összm agyarság száma legfeljebb 15 mil
lióra em elkedett, vagyis a szaporodás 
csak 50 százalékot ért el. A m agyarázat 
nyilvánvaló: a lengyel nép felszabadult 
a százados béklyóból, ennek következ
tében népi ereje csodálatos módon k i
bontakozott; ugyanakkor a m agyar nép
re rárak ták  a trianoni béklyókat, az or
szágot em bertelen, kegyetlen módon 
m egcsonkították, ami a megelőző nagy
szerű fejlődést egyszerre m egakasztotta 
s a mai állapothoz vezetett. Ha a len
gyel példa érvényesülhetett volna nem 
zetünk életében az utolsó félszázadban, 
akkor ma 24 millió m agyar élne a Kár
pát-m edencében. O lyan népi erő lenne 
ez, mely biztosan tudna dacolni minden 
bolsevista kényszer ellen.

Tulajdonképpen ezer év óta kísért ez 
a tragikus sors: nekünk sohasem  volt 
elég időnk arra,, hogy a Kárpát-m eden
cét eléggé benépesíthettük volna. A 
régi közmondás szerint: «gui habét tem- 
pus, habét vitam». M agyarul: ki időt 
nyer, é le tet nyer. Ez az életnyerést biz
tosító feltétel hiányzott nekünk, külö
nösen Mohács, vagyis 450 év óta. S a 
h iányt csak részben tudta ellensúlyoz
ni a m agyarságban rejlő vitézi erő s 
még a legsúlyosabb időkben is m egőr
zött egészséges ethnikum a és ethosa. 
Ezek híján feltétlenül ugyanúgy eltűnt 
volna a történelm i vészek viharaiban, 
mint az előtte itt élt többi népek.

A m agyarság mai helyzete sok tekin
tetben azonos a 100 év előtti-vei. A nem 
zet idegen uralom alatt tengeti életét 
immár több mint 30 esztendeje. Bár a 
szabadulásra a jelen  kevés rem ényt 
nyújt, mégis Deák Ferenc és kora pél
dául szolgálhat szám unkra: hogyan kell 
és lehet az önkényuralm at elviselni? 
M agyarságunk m egtartásával és tü rel
mes, k itartó  várakozással. A haza böl
cse szerint ugyanis csak azt veszítjük  
el igazán, amiről önként m ondunk le. A 
másik tanítása: a hazáért, ha azt igazán 
szeretjük, áldozatot is kell hoznunk. 
Vagy amint az ő logikus gondolkodása 
megfogalmazta:
«A hazáért mindent kockáztatnunk kell, 
de a hazát magát kockázta tnunk nem  
szabad!»

VECSEY LAJOS
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VI. Pál pápa a Vatikán keled politikájáról
December 22-én fogadta a Szentatya 

a bíborosi kollégium Rómában élő tag 
ja it és a dékán köszöntőjére szokatlanul 
hosszan foglalkozott a V atikán keleti 
politikájával. Felidézte a Szentév ese
m ényeit és m egjegyezte: «nem m arad 
keserűség nélkül» számára, hogy nem 
jöhettek  Rómába a Szentévben mind, 
akik szerettek volna eljönni. Nem  azok
ra gondol — fo ly tatta  — akik anyagi 
helyzetük, családi körülm ényeik, illet
ve betegség vagy más személyes prob
léma m iatt m aradtak ki a szentévi za
rándokok sorából. Főleg azokra a ka to 
likusokra irányítja  a figyelmet, akiket a 
kereszténységgel szembeni ellenséges 
m agatartás akadályozott meg abban, 
hogy Rómába zarándokoljanak. Erről az 
ellenséges m agatartásról a Pápa m eg
jegyezte, ez néha közvetve ju t kifeje
zésre, m áskor viszont határozottan  elu
tasító.

A Szentatya a továbbiakban k itért a 
vatikáni keleti politikát ért súlyos kri-

Az Egyház és a vallás helyzete, illet
ve a k e re s  jnyeket m egillető szabad
ság, a nem -katolikusokat és a nem-ke
resztényeket is beleértve, foglalkoztat
ja  m indenek fölött a Szentszéket és a 
Pápa is ennek érdekében ta rtja  fenn és 
ápolja az államokkal való kapcsolato
kat. 'Ha néhány esetben az államok v e 
zetőivel folyó dialógus alig hoz m agá
val eredm ényt és em iatt többen úgy vé
lik, hogy nincs értelm e a kapcsolatok 
folytatásának, mi ennek ellenére súlyos 
kötelességünknek tartjuk , hogy ápoljuk 
a kapcsolatokat. Ez a kötelességünk — 
hangoztatja a Szentatya — az evangé
liumból szárm azik és a szeretet paran
csának következm énye.’ Ezek a kapcso
latok elsősorban a V atikán keleti poli
tiká jára  vonatkoznak és a Pápa nem 
m ulasztotta el m egjegyezni: 'ez a poli
tika sokszor keserűséggel já r  szám unk
ra .’ Sok gondot és aggodalm at okoz, 
m ert a problém ák m egoldását elhúzza, 
az Egyház helyzetét súlyosbítja és nem 
ritkán annak jogait és az emberi sze
m ély m éltóságát korlátozza. Senki se 
gondolja azonban — fo ly tatja  a Szent
a tya  — hogy a V atikán belenyugszik 
az előállt helyzetbe, vagy  lemond a to 
vábbi erőfeszítésekről. Ez a m agatartás 
késztette a Szentszéket — m ondotta a 
Pápa — hogy résztvegyen a helsinkii 
Európai Biztonsági és Együttm űködési 
Konferencián. Az európai államok, to 
vábbá az Egyesült Államok és Kanada 
az emberi m éltóság szempontjából alap
vető  okm ányokat írtak  alá. M aga a 
Konferencia követelte többi közt a va l
lásszabadság tiszeletben tartását, m int 
a tartós béke és a kölcsönös együtt
m űködés feltételét. A  Szentszék reméli, 
hogy a helsinkii okm ányok s ezek szel
lem e lehetővé teszik, hogy a kereszté-

tikákra és ezek közt főleg azokra, ame
lyek a Pápát hallgatása m iatt vádolják. 
Kifogásolják, hogy nyilvánosan nem 
emeli fel a szavát a kom m unista kor- 
m ányzatú országokban folyó keresz
tényüldözések ellen. Ezekre a kritikák
ra a Pápa így válaszolt: «Csak azok 
vádolhatnak bennünket hallgatással, 
akik nem tudják, m ilyen szívvel ve
szünk részt m egpróbáltatásaikban, mily 
lélekkel csodáljuk hűségüket és milyen 
szellem ben igyekszünk segítségükre — 
néha akkor is, ha egyes esetekben erő
feszítéseink rem ényelenek — de bízva 
Isten segítségében a rem énytelenségben 
is rem énykedünk. Aki erőfeszítéseinket 
nem ismeri, vagy nem akarja tudomásul 
venni, csak az tu lajdoníthatja  körül
tekintő és okosságból folyó hallgatá
sunkat, amit elég gyakran m agunkra 
kell kényszerítenünk, feledékenység- 
nek, vagy  nem törődöm ségnek illetve 
közömbösségnek, ami az előbbinél is 
rosszabb.»

n yék  jogai ott is érvényesülnek, ahol 
ez már régóta esedékes. A  Pápa itt el
sősorban a kom m unista korm ányzatú  
országokra gondolt, de névszerin t csak 
Csehszlovákiát, Romániát és a Szov je t
unió bizonyos területeit n evezte  meg, 
jelezvén , hogy ezzel nem  azt akarja 
mondani, hogy a többi kom m unista kor
m ányzatú országban m inden rendben  
lenne.

A m egfigyelőknek feltűnt, hogy a 
Pápa szokatlanul hosszan foglalkozott 
a V atikán keleti politikájával. Első eset
ben ism erte el, hogy ez a próbálkozás 
nehézségekbe ütközik és keserűséget 
okoz.

A másik, ami a m egfigyelőknek fel
tűnt, hogy a pápa csak igen kis tö re
dékét érin tette  a keleti politikát ért 
kritikáknak. Azt mondta, hogy az okos
ság és a körülm ények sokszor rákény
szerítik a hallgatást. A kritikusok v i
szont azt kérdezik: mi értelm e volt ed
dig, hogy hallgatott a Szovjetunióban 
folyó üldözésekről, nem tette  szóvá a 
litván keresztények elnyom ását, kím él
te Prágát és Romániát. Plallgatását se
hol sem viszonozták azzal, hogy eny
hítettek  volna az üldözéseken. Á  V ati
kán tak tikája  elhibázottnak tűnik, ha 
összevetjük azt például a lengyel püs
pöki kar illetve W isinszky bíboros el
járásával. A lengyel főpásztorok a bí
boros-prím ással az élen m inden jog ta
lanságot szóvá tesznek. Tiltakoznak a 
tem plom építési engedélyek halogatása 
miatt. Az utóbbi két esztendőben ismé
telten  hangoztatta a prímás, hogy a bo
roszlói érsek kinevezését az állam kés
lelteti. És az eredm ény: január első 
napjaiban a^varsói korm ányzat lehető
vé te tte  a püspöki kar jelöltjének, hogy 
boroszlói érsek legyen. A tem plom épí

tési engedélyeket — ha nem is kellő 
m ennyiségben — de tiltakozásukkal k i
kényszerítik  a korm ányzattól. Tehát 
mégis jobb módszer a tiltakozás!

Nem szólt továbbá arról sem, hogy 
helyesnek tartja-e a V atikán keleti po
litikájának eddigi módszereit. Főleg azt 
az általános m egdöbbenést kelte tt in
tézkedést, am ellyel a keleti országok
ból kivonta az Egyház tartó  oszlopait. 
Kihozták Slipyj ukrán, Berán cseh ér
seket, M indszenty m agyar bíborost Ró
mába. Nem követelték a kom munisták 
által jogtalanul bebörtönzött püspökök, 
papok és katolikusok rehabilitását stb.

A magyar egyházat ért károk

M agyar vonatkozásban úgy tűnik, 
hogy a vatikáni engedm ényeknek még 
nincs vége. Január elején Budapest po
litikai bennfentesei arról beszéltek, 
hogy Lázár György m iniszterelnök no
vem beri vatikáni látogatása alkalm ával 
m egállapodott a Pápával, hogy M agyar- 
országon m egszüntetik a prím ási mél
tóságot. A m agyar katolikus egyház hi
vatalos képviselője a püspöki kar min
denkori elnöke lesz és e tekintetben a 
rendszer igyekszik Ijjas kalocsai érse
ket minél tovább m egtartani a püspöki 
kar elnöki székében. A rról is folyik a 
beszéd, hogy a legközelebbi püspöki á t
helyezések során a közism ert békepap
ból lett püspök, győri apostoli korm ány
zó, Pataky Kornél Szom bathelyre kerül 
püspöknek. Az sem titok már, hogy 
Ijjas érsek és Cserháti püspök, a püs
pöki kar elnöke és titkára  októberi ró 
mai tartózkodásuk alkalm ával — az 
Európai Püspöki Karok m egbizottainak 
értekezletén  vettek  részt — a rendszer 
u tasítására  lépéseket te ttek  a V atikán
ban, hogy a külföldi m agyar emigráció 
szám ára a Pápa a hazai püspökök közül 
nevezzen ki valakit főpásztornak. Ha 
ez nem menne, az első m enetben Buda
pest elfogadna külföldi papot is, de an
nak m egbízhatónak kell lennie a hazai 
rendszer szemében. Budapest ezen az 
úton igyekszik olyan m egállapodásra 
jutni, am ilyet Belgrád kö tö tt 1966-ban 
a Szentszékkel. Ennek alapján a külföl
di jugoszláviai katolikusok: a m enekül
tek  és vendégm unkások lelkigondozá
sát a jugoszláv püspöki kar látja  el. Ez 
esetben azonban olyan püspöki karról 
van  szó, m ely m egőrizte főpásztori füg
getlenségét az állammal szemben, de 
még így is sok problém át jelentenek a 
Jugoszláviából küldött lelkipásztorok 
az emigráció bizalm atlanságának felol
dásában. Az ilyen eljárás valóban nem 
szolgálja a V atikán által sokat em lege
te tt lelkipásztori célokat. Pillanatnyilag 
m ég bizonytalan, m ilyen problém ák 
elé állíthatja  a hazai rendszer és kiszol
gálóinak m esterkedése az emigráció 
egyházközségeit.

FÁBIÁN KÁROLY

A nem-keresztények sorsa is aggasztja a Pápát
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Magyar püspöksírok Ausztriában (IV)
Máriacell

nemcsak Középeurópa legkeresettebb 
búcsújáróhelye, hanem  az osztrák, szláv 
és a m agyar nép egyaránt a sa já t hazá
ja  oltalm azóját is tiszteli a M adonná
ban és az ideirányuló zarándoklatok s 
a kegytem plom  12 m ellékoltára, a kincs
tár beszédes kifejezője e nem esértelm ű 
patriotizm usnak. A m agyar főnem esek 
és egyházfők között pohronci Szelep- 
csényi György  esztergomi érsek és her
cegprímás is a bőkezű donátorok sorá
ba tartozik. A bazilikában szt. László- 
kápolnát alapít 1674-ben és az Isten
anya buzgó tisztelőjeként itt is kíván 
eltemetkezni. Á ltalános örökösévé is a 
m áriacelli szentélyt teszi meg.

Nagyszom batban született 1595-ben. 
Teológiai tanulm ányait a római jezsui
táknál végezte. Kiváló olasz ötvösök 
m űhelyeiben itt sa já títo tta  el — m űvé
szi hajlam ainak engedve — a rézm et
szés technikáját is és alkotta meg, si
került exlibrisein kívül, Pázmány Péter 
ism ert portréját. 1634 végén tér vissza 
hazánkba, szempci plébános lesz, esz
tergomi kanonok, apát, prépost, 1642- 
ben c. püspök, m ajd egym ásután négy 
egyházm egye főpásztora. 1657-ben ka
locsai, 1666-tól esztergomi érsek; kir. 
kancellár is volt, m ajd 1667-től 1673-ig 
királyi helytartó  s m int ilyen m egbe
csülhetetlen szolgálatokat te tt az or
szágnak. Híve volt a királynak, de az 
alkotm ány ellen elkövetett sérelmek 
m iatt helyeselte W esselényi és Zrínyi 
vállalkozását és csak a túlzások láttán  
vonult vissza. Befolyását az udvarnál a 
békés kiegyenlítés, igazság és tö rvé
nyesség érdekében igyekezett érvénye
síteni.

A török ellen vívott küzdelm ek során 
a hadi pénztárba 493 ezer forintot fize
tett, az általános felszabadító hadjárat 
költségeire a 150 ezer forintra becsült 
ausztriai és m orvaországi birtokain k í
vül, 117 ezer forintot érő term ényeit 
adta át. Sőt 700 ezer forintra rúgó ha
gyatékát is — pápai engedéllyel — a 
hadjárat céljaira fordították. Nem lehet

M indszenty József bíboros-hercegprí
más és esztergomi érsek kettős ércko
porsóját fogadta magába. 84. évében, a 
vértanúi kínzások nyom ait hordva tes
tében, a m agyar em igránsokért vállalt 
lelkipásztori ú tjaitól m egfáradtán s egy 
szükségessé vált m űtéti beavatkozás 
után beállott szívgyengeségben húnyt 
el — hazánk történetének egyik legna
gyobb szereplője.

A bécsi dóm m ásodik legnagyobb ha
rangjának tízperces zengése a főváros 
lakóinak jelezte a gyászhírt, a rádióa-

említés nélkül hagyni Szelepcsényi és 
Széchenyi érsekek döntően segítő sze
repét Bécs 1683-i ostrom a idején. Kollo- 
nich Lipótnak, az ostrom lott városban 
m aradt bécsújhelyi püspöknek, tudom á
sa volt arról, hogy Széchényi György 
kalocsai érsek és Szelepcsényi eszter
gomi érsek és káptalanja pénzüket, é r
tékeiket a török elől Bécsbe m entették. 
A kalocsai érsek 61 ezer aranyát ér
m ékben a Pázmány-kollégium ban depo
nálta, Szelepcsényi pedig a sajá t és 
káptalanja pénzét és m űértékeit, kb. 500 
ezer arany értékben bécsi házában őriz
tette.

A török ostrom alatt Bécsnek csak
21 ezer aranya volt. Ezért Kollonich az 
értékeket lefoglalta, azokat egy pénz
kölcsönzőnél ( Sámuel O ppenheim er) 
helyezte el; az ezüsttárgyakból pénzt 
vertek  s azt a védősereg zsoldjára és 
élelmezésére fordították. így  járu lt lé
nyegesen a bécsi védelem  m egerősíté
séhez Széchenyi pénze, a lefoglalt Páz- 
m ány-intézet, legfőképpen azonban Sze
lepcsényi s káptalanjának félmilliót érő 
vagyona. Az osztrák történetíróktól 
nem m éltányolt döntőfontosságú tám o
gatás tényét és a fejedelmi bőkezűséget 
az eredeti kéziratokon kívül a m ária
celli Szelepcsényi-sírfelirat egyik vers
sora is említi.

Szelepcsényi, főpásztori buzgalm ára 
jellemzően, a hitvédelm i irodalmat 
könyveivel s beszédeivel is gazdagí
totta, az egyházi ének m űvelését éne
keskönyvével szorgalmazta, a hit tisz
tasága érdekében Pozsonyba, 1682-ben 
összehívott zsinaton pedig elítélte a 
francia papság egy részének gallikán 
deklarációját.

A nagy érdem eket szerzett egyházfő 
1685 jan. 14-én halt meg a m orvaországi 
Litovicán, 90 éves korában. A karatának 
megfelelően koporsóját M áriacellbe 
szállították, ahol márc. 9-én volt ünne
pélyes tem etése. Sírem lékét még 1677- 
ben készíttette el Carlo Gianollo olasz 
szobrásszal és azt rokonával, M aholá- 
nyi Jánossal á llíttatta  fel.

dók rendkívüli közléseikben a világ 
közvélem ényét értesítették  az esem ény
ről, amely a V atikánban is megdöbbe
nést és részvétet válto tt ki. VI. Pál pá
pa a szentévi zarándokok fogadásán, 
m ájus 7-én, a halálozást követő napon 
em lékezett meg róla beszédében. A ró
mai Chiesa Nuova-tem plom ban Luigi 
Traglia, a bíborosi testü let dékánja 
mondott szentbeszédet és szentmisét, 
am elyen a Collegium Germanico-Hun- 
garicum növendékei asszisztáltak. A 16 
m egjelent bíboros között volt W yszyn-

ski varsói, Slipyj ukrán és Seper, volt 
zágrábi érsek is. Kőnig bíboros, Bécs 
érseke — az elhunyt nagy tisztelője és 
őszinte bará tja  — m egindulthangú, m a
gyar és ném etnyelvű gyászjelentésben 
közölte a halálozás tényét és a szemé
lyi adatokat: az elhunyt «Csehimind- 
szenten született 1892 márc. 29-én, pap
pá szentelték 1915 jún. 12-én és 1944 
márc. 25-én lett Veszprém  püspökévé, 
1945 okt. 2-án pedig esztergomi érsek
ké. XII. Pius pápa 1946 febr. 18-án ne
vezte ki bíborossá. M egnem alkuvó val
lom ástevője volt hitének és a keresz
tény rem énynek hirdetője. É letét és 
m űvét eltöltötte az Istenhez, Egyházhoz 
és népéhez való szeretete . . .  K ívánsága 
szerint M indszenty bíboros holttestét 
M áriacellben tem etjük el. 1975 máj. 15- 
én a bazilikában helyezzük ravatalra  s 
a l l  órakor kezdődő ünnepélyes gyász
m isét követi m ajd a tem etési szertar
tás.® A gyászjelentés u talt a m ájus 10-i 
főpapi gyászistentiszteletre: ezt és a 
m áriacellit is König bíborosérsek celeb
rálta különféle képviseletek és küldött
ségek, m agyarok és osztrákok nagyszá
mú részvételével.

A m áriacelli bazilika szt. László-ká- 
polnájának sírürege fogadta be a nagy 
halottat. (Mint tudjuk, itt helyezték 
el az egyik prímáselőd, Szelepcsényi 
György koporsóját is, aki a kápolnát 
1674-ben építtette. Az egyik falfelüle
ten látható a latin sírfelirat. Az oltáron 
a pogányverő szent k irály szobra, a 
m ennyezeten pedig életéből ve tt je le 
netek láthatók. A kápolnát u to ljára 
Scitovszky János bíborosérsek 1857-ben 
nagy költséggel — 1200 aranyért dí
sz íte tte .)

M indszenty bíboros egyénisége em
beri, papi és püspök-érseki m ivoltában 
híven tükrözte az Istenért, egyházáért 
és népéért m indvégig — még az életet 
is áldozó — lelkivilágát. A term észetjog 
biztosította értékek  védelm ében több 
ízben foglya szélsőséges uralmi rend
szereknek. 1948-49: a m agyar kommu
nista korm ány letartóztatja  és életfogy
tig tartó  fegyházbüntetésre ítéli. 1956: 
a szabadságharc során kim entik fogsá
gából, ahol nyolc évet töltött, m ajd az 
am erikai követség nyújt neki m enedé
ket 15 esztendőre. Á Szentszék és a 
m agyar korm ány közti m egállapodás 
következtében 1971 szept. 28-án elhagy
ja  hazáját, Rómába, m ajd onnan Bécsbe 
költözik. Az immár 350 éves Pázmáne- 
um lesz új otthona; innen keresi föl 
m agyarjait szerte a világban, itt dol
gozik éjfélekig tartó  m unkával újszem 
pontú m agyar egyháztörténetén és ren
dezi sajtó alá Em lékiratait. 1947 febru
ár: VI. Pál pápa, lelkipásztori okokra 
h ivatkozva m egüresedettnek jelenti ki 
az esztergomi érseki széket. A rendel-

AUSZTRIÁBAN A LEGFRISSEBB MAGYAR PÜSPÖKSÍR
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Gyöngyszemek irodalmunkból
Erdélyi József:

R E G G E L

Egy szép reggelre gondolok 
És m osolygok és meghalok . . .

K éklett az ég, sütött a nap, 
M entem  sötét fenyők  alatt.

Kezem et fogta jó apám. 
Sárgarigó fü tyü lt a fán.

Sárgarigó, huncut rigó,
A zt fü tyülte, hogy élni jó.

Hogy élni jó, hogy élni szép, 
Ha fogják az ember kezét.

Jó lenni nagynak, kicsinek, 
M indennek és m indenkinek.

Sárgarigónak legkivált,
N agy kertben élni nyáron át.

Fenyőre szállni rang osan, 
Fütyülni szépen, hangosan.

Hirdetni vígan szerteszét. 
H ogy élni jó, hogy élni szép.

H ogy élni jó, hogy élni szép, 
Ha fogják az ember k e z é t . . .

Egy szép reggelre gondolok  
És m osolygok és meghalok.

K ék lesz az ég, ragyog a nap, 
M egyek sötét fen yő k  alatt.

Kezem et fogja holt apám,
S megszólal egy rigó a fán.

A zt mondja majd az a rigó, 
H ogy élni szép, hogy élni jó.

De halni szebb és halni jobb . . . 
S én m osolygok és meghalok.

kezés világszerte nagy visszhangot vált 
ki. M ajd m egjelenik az Em lékiratok kö
tete. A  kritika szerint érdekfeszítő kor- 
tö rténeti dokumentum, egy európai ne
gyedszázad korrajza olyan em ber tol
m ácsolásában, aki személyes bátorságá
val, szavahihetően, rendíthetetlen em
berbaráti szeretetből szállt szembe egy 
totalitárius rendszerrel.

A bíboros 1975 ápr. 27-én fáradtan 
érkezett meg utolsó lelkipásztori ú tjá 
ról: délam erikai m agyarokat látogatott 
meg. Kórházba kerül s m aga kéri a fon
tos m űtét végrehajtását. M ájus 6-án 
14.15 órakor halt meg egyháza és nem 
zete szolgálattevőjeként. M áriacelli te 
m etésén m integy hétezren vettek  részt, 
köztük három ezer m agyar és 300 pap 
Ausztriából és külföldről, hogy m egad
ja  neki a végtisztességet és tisztelegjen 
emberi nagysága előtt. A próféták sor
sa ju to tt osztályrészéül: sok m indent el
veszített, ami azonban övé m aradt, ez 
azok nagyrabecsülése és összetartozás
tudata vele, akik h itét Istenben, szere- 
tetét, Egyháza, hazája s a szabadság 
iránt m egosztották vele.

M áriacellnek immár kettős vonzása 
teszi, hogy az Istenanyának kijáró tisz
teletnyilvánítás után, annak egyszerű 
sírkövére helyeznek égő gyertyát vagy 
virágcsokrot, akit a jópásztor őrjáratán  
ért el a vég, aki a becsület m ezején lel
te hősi halálát és akit papi buzgóságá- 
nak korláto t nem ismerő hevülete és 
szent tűrhetetlensége, amellyel a fáradt
ságnak még a fogalmát sem akarta  m eg
érteni — vitte  sírba. Míg élt, szavára 
visszhang tám adt s egyre többen é r
te tték  meg az élő lelkiism eret s a nagy 
keltegető szózatát. És most halálával 
példam utatásában s írásaiban beszél 
tovább: Defunctus adhuc loquitur . . .  
M ég holtában is b e sz é l. . .  M ert halála 
éppoly beszédes volt, m int élete: ez a 
m ocsoktalan, feddhetetlen, aszkétikus 
papi élet volt a legszebb M indszenty- 
prédikáció, a legvonzóbb és legzengőbb 
hit- és honvédelem  . . .

E lvonultunk osztrák földben pihenő 
m agyar püspökök sírem lékei előtt. 
A kár levéltárak-könyvtárak adataiban, 
akár krip ták  halotti csendjében, vagy 
tem etői - templomi feliratok neveit s 
m éltatásait betűzve tisztelegtünk em
lékeik előtt, — egyet nem felejthettünk: 
m indegyikük élete egy-egy darabja 
volt nemzetünk történelm ének és ezért 
szellem üket idézve, értük imádkozva, 
csak keresztényi s m agyar kötelességet 
teljesítettünk.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ

A REGGEL, Erdélyi József itt közölt 
verse, a m odem  m agyar líra egyik re
meke. Aki csak egyszer is hallotta vagy 
olvasta, egykönnyen nem szabadul va
rázslatából, egyik-m ásik sorát meg biz
tosan nem fogja felejteni.

A költem ény egy gyerm ekkori em
lék, egy nyári reggel megidézése egy
szerű s mégis bravúros költői eszközök
kel. M ilyen érzékletes a term észeti kép 
leírása; micsoda tiszta, világító színek 
(egy em presszionista festő palettájáról); 
a napsugár még a fel nem száradt har
m aton csillog; a sárgarigó meg telezen
gi a reggelt: «élni jó . . .  élni szép» . . .  
De a vers m ásodik részében egyszerre 
minden megváltozik. Pedig ugyanaz a 
szituáció, ugyanaz a díszlet, a verssorok 
is szinte szóról-szóra ismétlődnek, — a 
nap mégis máskép süt, az ég kékebb 
lett, a sötét fenyő sötétebb, a rigóhang 
is messzebbről szól. Üj a m egvilágítás, 
az emlék-kép irracionálissá vált, túlvi- 
lági ragyogás árad . . .  Élni jó — mond
ja  ismét a rigó. De m egszabadulni az 
élettől: m eghalni még jobb! — feleli a 
költő. M ert a «küszöbön túl» a m egvál
tás gyönyöre vár, az angyalok nem 
hervadó mosolya.

ERDÉLYI JÓZSEF idén lesz 80 éves. 
Irodalom történeti jelentősége, újító sze
repe, a m odern m agyar költészet egé
szére gyakorolt hatása ma m ár v ita tha
tatlan, a hivatalos, m arxista irodalom- 
történészek éppúgy elismerik, mint 
(kénytelen-kelletlen) egykori ellenfelei. 
Mi Erdélyi József érdeme? Az, hogy az 
első világháborút követő eszmei-szelle
mi zűrzavarban válságba ju to tt m agyar 
költészetnek ő m utatta meg a kivezető

utat. V isszahonosította líránkba az ak
kor már száműzött hagyom ányos nem 
zeti verselést; új életre tám asztotta a 
költői m űfajok egész sorát: elbeszélést, 
életképet, mesét, idillt, balladát, sőt az 
A rany Jánossal kimúlt hum ort is. Ö az 
első népi költő, költészetében felm utatta 
s elevenné tette  a népköltészet erejét, 
varázslatát s egy eladdig ism eretlen 
m élyréteget tárt fel az irodalom számá
ra: a folklore-t. «Ő az irodalom Ko- 
dálya» — írta róla 1928-ban Ném eth 
László. Elhihetjük neki.

SZAMOSI JÓZSEF

Megje’ent

a M indszenty Emlékbizottság 
kiadásában M indszenty bíboros 
színes fényképe hárm as nagy
ságban: nagy- közép és levelező
lap formában.
A képek a m agyar lelkészeknél 
és 8 M ünchen 81. O berföhringer
str. 40 alatt rendelhetők meg, 
darabonként 5 - 3 - 1  DM-ért.
Mivel a képek jövedelm e a 
M áriacelli M indszenty - Emlék 
stáció költségeire megy, fölül- 
fizetéseket köszönettel kérünk.

M indszenty-Emlékbizottság 
nevében 

Harangozó Ferenc
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
Szobám 3 és fél m éter széles lehetett, 

hosszúsága 7-8 méter. Ágy, asztal, szé
kek alkották a bútorzatát és volt benne 
egy frissen beépített WC, amiből arra 
következtettem , hogy beutalásom  előtt 
nem rabcellának használták. A kórházi 
orvos a m ellette lévő helyiségben szo
kott tartózkodni. A központi fűtés nem 
működött, egész télen fáztam, pedig 
nem vagyok fázékony. Alig tudtam  
aludni a poloskák miatt, ágyruhám  v ér
foltos lett, tele poloskanyommal. Kiss 
Károly főhadnagy, az őrség parancsno
ka jól látta  nyom orúságomat. Egyszer, 
amikor szóba hoztam a dolgot, csak 
annyit jegyzett meg közömbösen: «Az 
volna a feltűnő, ha nem így lenne.» Kiss 
főhadnagy a szellőztetést sem engedé
lyezte, csak a folyosó felől. De a folyo
sóról a kórház áporodott levegője tó 
dult be. Ilyen körülm ények között a 
tízes számú szoba levegője szinte kibír- 
hatatlanná v á l t . . .

. . .  A rabkórházban sűrűn voltak «őr- 
jöngések». Az őrök vérbajra  utaltak, 
amikor e k itörések okairól volt szó. Két

Édesanyám nak széket adtak, de ne
kem állva kelle tt maradnom. M ikor é- 
desanyám  ezt észrevette, figyelm eztette 
Kiss Károlyt, hogy nekem  is hozzanak 
széket. Kiss azt válaszolta, hogy «fe- 
gyencnek tilos az ilyesmi*. Erre édes
anyám  is felkelt és a 10-12 perces be
szélgetés alatt állva m a ra d t. ..

. . . M ásodik látogatása alkalm ával 
édesanyám  elmondta: előzőleg M ária- 
rem etén, a Szűz A nya kegyhelyén 
imádkozott értem. M ikor ezt előadta, 
hozzátette:

— Édes fiam, nagy a te családod, 
amely mindenfelé imádkozik érted.

M egkapom a teljes fegyencöltönyt: 
bökős alsóruhát, amely inkább sárga, 
m int fehér, darócból készült nadrágot 
és kabátot, darócsapkát, ólomsúlyú sze
ges rab-bakancsot, nehezen járó  vastag 
szíjfűzővel. Télikabát, kesztyű, hálóing, 
zsebkendő nem já r  a fegyencnek. Egy 
zsebkendőt azonban mégis adtak: az 
1949-54-es évekre ezt az egyetlen  da
rabot utalták k i számomra. A daróc ne
héz. Ügy érzi az ember, m intha vízle
vezető csatorna, vagy gőzölögtető vol
na rajta. N yáron fonnyaszt, télen fa
gyaszt, nem mint az idős falusi asszo
nyok nagykendője, amely nyáron hű
sít, télen melegít. A daróc súlya 8-10 
kiló, a test gőzétől, párolgásától a tel
jesen vízhatlan bélés ham ar rothadás
nak in d u l. . . G yakran eszembe ju to tt a 
zsoltár: «Óh, enyéim, ha látnának! Ru-

esetre is emlékszem, amikor nagyobb 
rendőrosztagot kellett kivezényelni, 
hogy gúzsba kössék a szerencsétlene
ket. Politikai foglyok voltak, akiknek 
idegzetét véglegesen m egviselték az 
A ndrássy úton elszenvedett testi és 
lelki kínzások. Éhség, vérhas, a tüdőkre 
támadó fagyos hideg rendszeresen ti
zedelte a rabokat. A fogház udvarában 
naponként lehetett látni halottvivőket, 
akik a hullaház felé siettek fogolytár
saik ponyvával letakart tetem eivel. Az 
éhségtől vánszorgó sétálókra — akiket 
durva fenyegetésekkel és ocsmány k i
szólásokkal hajszoltak szaporább lép
tekre — golyószórók m eredtek az eme
letről és a padlás nyílásaiból.

(A  rabkórházban próbálták helyre
állítani M indszenty bíborosnak az A nd
rássy út 60-ban megromlott egészségét. 
Ez csak nehezen ment. Egy ízben m eg
engedték, hogy végre idős édesanyja  
is meglátogassa, de beszélgetni csak 
Kiss főhadnagy jelenlétében volt sza
bad. Egy pillanatkép a látogatásról:)

Kiss Károly közbeszól, hogy csak 
családi ügyről szabad beszélni.

— Tessék jobban figyelni — fordu
lok feléje — , édesanyám  a «családról» 
beszél és én is azt kérdeztem  tőle, hogy 
vannak a családban, és imádkoznak-e 
értem.

(1949 szeptem ber 27-én M indszenty  
bíborost elszállították a Gyűjtőfogház 
rabkórházából. Lefüggönyözött autóban 
v itték  és a bíboros m indvégig nem tud
ta megállapítani, hol raboskodik, Har- 
tán vagy a Conti utcai fegyházban. Űj 
fogságának első tapasztalatai:)

ha helyett zsákba öltöztem, gúny tá r
gya lettem  és m eséket költenek elle
nem!*

Kérem a rózsafűzéremet. Nem adják. 
Az órát sem, írószert sem, fogkefét, fog
tisztító szert sem.

Nem misézhetek.

(A  bíborosnak ez az utóbbi fáj a leg
jobban fogsága alatt. Később ezt írja:)

Kiss Károly főhadnagy élvezi a rab 
megalázását. Elvi álláspontja: a rab nem 
m éltó arra, hogy igaza legyen. M inden 
pillanatban kész a tettlegességre. A sza
bályzatokkal, az előírásokkal — igazi 
kényúrként — nem törődött. Sztálint, 
Rákosit áhítatosan tisztelte. Az igazság 
kedvéért meg kell említenem, hogy a 
fegyházban található rossz csőfűtés

lé fordulva állított a sarokba, ocsmány, 
durva szavakat használt.

Am ikor egy napon Kiss és helyettese 
egyszerre eltűntek, új parancsnok jött, 
m iatt cserépkályhát helyeztetett a cel
lákba, az enyémbe is. Á tisztaságra is 
ügyelt. Ami az önkényes bánásm ódot 
illeti, Kiss m ögött nem m aradt le he
lyettese, a «pipás hadnagy*, aki szen
vedélyesen m otorozott. A rccal a fal fe- 
Vékási őrnagy, aki em berségesebben 
viselkedett. Ö sem volt m indenben tá r
gyilagos, de az előbbiek kegyetlensége 
távol állt tőle.

(A z új börtön-cellájáról a bíboros ezt 
írja:)

A fal nyirkos, nedves. Itt mindig szür
kület van, napsugár soha. Világosság 
és fény alig jön be a rácson át a pók
hálós, szennyborította ablakon keresz
tül. Nem látom  az eget, sem a csillago
kat. A  zárkában csak «táncoló csilla
gok* vannak olyankor, amikor a rab 
érzékeinek összhangja, m űködése fel
bomlik. Cellám sarok-cella, kisebb, mint 
a tem ető m elletti tízes számú gyűjtő- 
fogházi zárkám. M éretei: közepes ma
gasság m ellett ötször kettő  és fél méter. 
A folyosón több az őr, mint a cella. Az 
őrök jönnek és gúnyolódnak felettem, 
az újabb rab felett. Egyszerre csak be
nyit az őrnagy-parancsnok, valam it 
mondani akarok neki a folyosói gúnyo
lódásról. Erre rám kiált: «Ne szemtelen- 
kedjék! Felejtse el, ki és mi volt eddig! 
Jól vigyázzon, van ám ennél a cellánál 
rosszabb hely  is a kazamatákban!*

A novem ber 18-19-i éjszakán más 
cellába telepítenek át. Kisebb az előbbi
nél. Egyik falát újonnan építették  be: 
csurom víz. Dohos bűz tölti be a cellát, 
am elynek falán az ún. «realista» ábrá
zolás förtelm esen mocskos, és valószí
nűleg ez okból u talták  ki részemre. A- 
m ikor rám  zárul az ajtó, a liturgikus 
naptár aznapi szentjére, Szent Erzsébet 
m agasztos szem élyére gondolok, aki, 
am ikor kiűzték W artburgból, istállóban 
lelt szállásra. Ha ő ezért Te Deumot 
énekelt, hogy volna jogom énnekem 
akárcsak panaszkodnom  is.

(M egtudjuk az emlékiratokból, hogy  
több ízben más-más cellába he lyezték  
a bíborost, vo lt hónap, amikor nyolc
szor kellett költözködnie. Erről m eg
jegyzi:)

W alter Csízek jezsuita páter könyvé
ben olvastam, hogy az állandó rab-ván
doroltatás celláról-cellára: szovjet örök
ség. Ez hozzátartozott a rabtartók kedv
teléséhez és ugyanakkor az örökös cse
rélgetéssel csökkentették a lehetőségét, 
hogy a rabok egymás közt szorosabb 
kapcsolatot tudjanak te re m te n i. . .

. . . 1949 október 15-én börtönabla
komból végignéztem  egy akasztást. 
M egtudtam: tisztet akasztanak. Szék 
nincs a cellámban, am elyre felállhat
nék. Kihúzok a bakancsom ból egy jó 

Az édesanya látogatása a Gyűjtőfogházban

A bíboros fegyháza
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A magánzárka hangulatakora szeget és valahogy felhúzódom az 
ablakrácsig. A szeggel letörök két drót
szálat a börtönablakról. Lent az udva
ron a tribünön, egy ism eretlen előke
lőség m ellett Péter Gábor áll. Körülöt
tük  több régi «kihallgatóm», akiket az 
Andrássy út 60-ból ismerek. Valameny- 
nyien ünneplőben. Csak az akasztófa 
alatt áll egy középkorú férfi alsóruhá
ban. Látom a hóhért, amint a kötelet 
hurkolja  és hallom, amint a m egjelen
tek  közül többen hangosan nevetni kez
denek. H irtelen elül a zaj, m ert a ha
lálraítélt most harsány hangon felkiált:

— Á rtatlanul halok meg!
Én, innen az ablakból, feloldozom.
A kivégzés u tán  a m egjelent ha ta l

m asságok nagy lakom ára ültek  össze. 
A lakom a végén, ételtől-italtól jókedv
re hangolva, elhatározták, hogy «elő- 
vezettetik  M indszentyt». 1949 október 
15-én délelőtt történt ez. Két tiszt lépett 
be a cellámba:

— Az állam titkár elvtárs elrendelte 
elővezetését az em eleti terembe. Köves
sen! Figyelmeztetem, tisztességesen v i
selje magát, m ert különben büntetést 
kap!

Éreztem, hogy a jóllakott, vigadó He- 
ródes gúnym ulatsága kezdődik. Ezért 
elhatároztam , hogy néma leszek. M es
terem  így tett, amikor reáadott fehér 
ruhában ott állt a gyilkos uralkodó, 
Heródes előtt. Szeges, nehéz bakancsom 
végigcsattog a szűk folyosón; előttem, 
utánam  egy-egy fegyveres, gumisarkos 
topánkában. Felvezetnek az emeletre.

Előbb üres hivatali szobába lépünk, 
ahol Lenin, Sztálin, Zsukov, Rákosi ké
peit látom. Azután kitárul a szomszéd 
helyiség ajtaja. Belépek és megállók 
előttük talpig darócban, lefogyva, és 
azt hiszem, halotthalványan. A társaság 
központjában az előttem  ism eretlen ál
lam titkárt látom, majd Péter Gábort és 
kíséretét. És az újságírókat. Az egész 
sereg rámnéz, és egyetlen nevetésben 
csattan fel.

Az «államtitkár* végül int s még min
dig el-elnevetve magát, azt kérdi:

— M aga a M indszenty?
Hallgatok.
— Egészen jól áll m agának ez a ruha!

— jegyzi meg s ú jra  felnevet és a töb
biek vele hahotáznak.

— Van valami kívánsága? — kérdi 
később.

Némán hallgatok.
— Jól van ez így — m ondja —, most 

a nép az úr! A pápa is nem sokára a 
maga sorsára jut!

Egy percig szembenézünk . A zután az 
állam titkár m egint int és a fegyencet 
visszavezetik cellájába. Csattan az a j
tó. O tt bent a fegyenc letérdel és hálát 
ad, hogy a názáreti Jézussal m egoszt
hatta  gyalázatát. A zután elkíséri imái
val a ma reggel kivégzett fogoly lelkét 
az ö rö k  Bíró elé:

— Adj, Uram, irgalmat, nyugalm at 
neki!

(Emlékirataiban M indszenty bíboros 
leírja a magánzárkák hangulatát. Így:)

M agányába zárva, egyedül ül a rab. 
Ó rája nincs. A kérdés állandó és soha 
nem szűnik: hány óra lehet? Nehéz el
találni, vakságban tapogatózom és csak 
kevés adatom marad: 5, 7, 12, 18, 19 
óra . . .

Lomhán csúsznak a napok. És mégis 
múlnak. Ma száz, kétszáz, vagy ötszáz 
napja van annak, hogy a szabadságot 
elvették. Aztán kerek  ezer nap lesz be
lőlük. Különösek ezek a börtönjubile
umok: a kerek  számok. Évek tűnnek, 
m úlnak el visszavonhatatlanul. M inden 
nap egy-egy összeomlás, nagy és új 
z u h an ás . . .

A m agánzárkás fegyenc nem lát sza
bad term észetet, erdőt, virágos rétet, 
kenyérterm ő, pipacsos mezőt, csobogó 
cserm elyt és a nagy Dunát, nem lát 
kenderáztatót. Balatont, tengert, nyájas 
holdvilágot, teju tat, csillagot, szülőfa
lut, templomot, tem etőt, övéit, szerettei 
sírhalm át. Nem láthat karinges kispa- 
pot, hívő sereget az Űr színe előtt, örök-

Van azonban a rendes éjszakák szen
vedéseinél is hosszabb, nehezebben el
viselhető állapot: az «orvosi rab-pihen- 
tetés». Ezt is ágyban, de teljes 24 órán 
át kell elviselni. Amikor az orvos egy 
ízben nyugtalanságot észlelt a szíve
men, 30 napi szüntelen fekvést rendelt 
el. Ez annyit jelentett, hogy az őr állan
dóan vizsgálat alatt tarto tt az ajtó lyu
kon keresztül: ellenőrző tekintete pió
caként tapadt rám. Jóform án mozdul
nom sem volt szabad. M indent — evést 
beleértve — az ágyban kellett elvégez
ni. Múlik az idő — de milyen csigam á
szással —, előbb az egy hét, aztán a 
tíz nap, aztán a két hét. Á fegyenc érzi, 
hogy ez a «pihentetés» is komisz k ín
zást jelent. Könnyítés helyett csak be
tegebbé, fárasztóbbá őrli a szívét. V an
nak pillanatok, amikor életuntság k í
sérti, de ilyenkor hite segítségével gon
dolatban m agára veszi ezt a keresztet 
is, s azt, ami reám éretett. A tisztítótűz 
előrevételezésének szám ítja be. Végre 
a 30 napnak fele m ár elmúlt. Elérkezik 
a 21. naphoz. Csitítja idegeit azzal, hogy 
biztatja magát: m ár a felénél kevesebb 
van hátra. Igaz, hogy a fegyház kínjai 
akkor is tovább fognak tartani. Most 
azonban nem a börtönfal, hanem  a rab
ágy az, ami szinte elviselhetetlen. 28,
29, 30 nap . . . Ügy számolom, várom  a
31. napot, m int a gyerm ek a karácsony 
közelgését.

A 31. napon az ötórai ébresztésre 
szinte boldogan ugróm ki a m egunt ágy
ból. Söprök, törülök, m ajd kilépek a 
folyosóra. M intha szebb volna a börtön
folyosó is. A gyalulatlan, szálkás desz
ka-asztalom on m intha hivogatóbb lenne 
a csajka meg az alumínium kanál. Fel
szabadultan ábrándozik a rab: ma fel- 
alá járhat a cellában! Az ablakdróton

lám pa fényét, oltárt, gyóntatószéket, 
keresztelő kutat, szószéket, körm enetet, 
keresztény családot, ártatlan  gyerm ek
szempárt, amit úgy szeretett az Űr J é 
zus. Nem lát elsőáldozókat, saját jegye
sét, akár leányka, akár a Bazilika, dóm 
vagy székesegyház legyen az. Nem lá t
hatja  hazája egyetlen pontját sem, csak 
ezt az átokvert részt. Nem láthat semmi 
olyasmit, amiről az em berek azt gon
dolják, hogy nem élhetnek nélküle. Sőt, 
még másik fegyencet sem láthat. Csak 
magamon láthattam , hogy m ilyen egy 
fegyenc.

(M indszenty bíboros elmondja még 
fogsága naplójában, m ennyire kim erí
tette az álmatlansággal való viaskodás, 
vagy a néha sikerült alvás közben való  
gyakori felkeltés. Ez addig megy, amíg 
az alvásra vágyó rab végül már attól 
fél, hogy elalszik. De a börtönéletnek  
e nagy gyötrelm énél van még nagyobb  
gyötrelem  is. Erről ezt írja:)

át m intha még zöld falevelet is látna. 
Aztán beüt a villám a rab-Édenbe. M eg
jelenik a törzsőrm ester:

— Ki engedte meg, hogy felkeljen?
— Elmúlt a 30 nap — mondom.
—- M ajd ha az orvos mondja, hogy 

letelt a 30 nap és én kihirdetem , akkor 
felkelhet. Addig nem. További rendel
kezésig vissza az ágyba!

Űjabb 30 nappal sújtanak, anélkül, 
hogy az orvos elrendelné. A végén már 
minden elszürkül. A szívem jobban 
romlik, mint az előző 30 napi kényszer
fekvés előtt. Amikor a m ásodik részlet 
is lejár, m ár apatikus állapotba kerül
tem. M inden m indegy és nem érdekel 
sem m i. . .

(Emlékirataiban M indszenty bíboros 
másfajta börtönélm ényeket is felele
venít:)

V oltak szép, m egkönnyezni való em
lékeim is a bolsevista börtönben. Még 
1949-ben a fegyházban egy tisztaszem ű 
és szelídarcú próbarendőrrel találkoz
tam. Am ikor a gyűlölet tajtékzása ide
jén, a többiek m ár szinte elfáradtak ke
gyetlen m ulatságaiktól, ez az ember 
hozzám óvakodott és ezt súgta: «Atyám! 
Bízzék Istenben, Ö segít!» Később még 
egyszer visszajött, hogy m egvigasztal
jon. Harm adik jö tte  m ár búcsúzás volt, 
m ert ham arosan elhelyezték. Egyszer 
hát én is voltam  «atya» a fegyházban, 
csak egyszer, de voltam.

A fegyház-évek vége felé, 1954-ben, 
a fürdőben az alacsony, kövér őrm ester 
egyszerre csak felém fordul és azt 
mondja, előbb az ajtóra  tekintve:

— Én is keresztéy vagyok.
( Folytatjuk)

Rab-álmok, rab-éjszakák
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Karácsony Essenben

«Ajándékom  szerény, de szívesen
viszem ,

mert ezt a M egváltót, ha még nem is
láttam,

szívem  halk szavára, lágy sugallatára 
már is m egszerettem  s szeretvén,

megszántam.))

mondja az egy ik  kis pásztor Sikorski 
Antónia betlehem es játékában és ez 
a gondolat veze te tt végig a karácsonyi 
ünnepen. Alázatos szívvel megpróbál
tuk megint az egy igaz értelm ét a ka 
rácsonynak kiem elni a hagyom ányos 
módon összeállított játékban.

N em  a karácsony értelmét akartuk  
modernizálni, valami divatos dolgot 
csinálni belőle, hogy azok is eljöjjenek, 
akik  nem  hajlam osak rá, hanem szívünk  
halk szavára és intésére hallgattunk és 
m egpróbáltunk behatolni a titok m ély
ségébe, m ely  legfontosabb h ittételeink  
alapját képezi:

Istenfia született a földre a Szűztől, 
csodák-csodája gyanánt a mi m egvál
tásunkra. — Dicsőség, dicsőség Is
tennek!

A  terem tm ények legszebbjét, legalá- 
zatosabbját, M á r i á t ,  Ádám  Aranka  
alakította, áhitatos kis arcán nagy erő
vel k ife jezve, hogy itt többről van szó, 
m int Ádám-Éva gyerm ekeiről, aminek  
m indannyian születtünk, hanem az Is
ten-gyerm ekségről van szó, m elyben  
mindannyian Jézus és Mária útján sze
retnénk haladni. N ővére, Ádám  Sze- 
rénke az elbeszélő szerepet mondta, 
Gábor angyal: Léhnárdt Zolika, József: 
Kellner Norbert, gazda: Schweighardt 
Pisti.

A  jászoljelenetnél 15 kis pásztor rak
ta le ajándékait részben verses, részben  
zenés kísérettel tarkítva a képet. K öz
tük egy délvidéki magyar kislány, Já
nosi Irénke szólót énekelt, harmonika  
kísérettel, ami egész új színt jelentett 
zenei anyagunkban, m ely  teljesen nép- 
éneki alapon áll.

A  zenekíséretről ezúttal is Sikorski 
Antónia gondoskodott tanítványaival és 
Marenbach tanárral együtt. Bevezetőül 
ugyancsak ők já tszo tták M anfredini ka 
rácsonyi koncertjét, m elyben A var Lu
cia is hegedült. A  színpadi képeke t el
rendezte és a mozgást betanította Tősér 
Gábor, akinek tehetséges kis fia m int 
pásztor és m int bölcs, sőt egy egyéni 
szavalattal a Jászol előtt is szerepelt. 
Ö vele együ tt számos szereplő a Burg 
Kastl-i magyar gimnáziumból érkezett 
ide karácsonyi vakációra.

Heródes szem élyében Vajai Kálmán 
dult-fult és ravaszkodott. Tudósok, böl
csek: Kellner Ólát, Horváth Gábor, Va- 
jai András és Tősér Gábor. A  három  
király: Léhnárdt Zoltán, Csitári István, 
Vajai András.

Angyalok: Lehocki Gabriella, Jánosi 
Irénke, M uri Piroska, Endresz Marika.

Pásztorok: Rotter Maik, M átyás Misi 
és Krisztián, Barát Zolika, Fabriciusz 
Misi, Fabriciusz Katalin, Erzsébet, A n 
na, Moór Krisztina és Zsuzsánna, Fejes 
Hajnalka, Schweighardt Judit.

Szavalok, legkisebbek, 3-4 évesek: 
Görgey Ágika, Iván fy  Nicola, Baráth 
Zolika, Rotter Beatrix, Katicsics Mari
ka, N em ere Réka, Patarica Ilonka.

Konferált: Vajai Tamás.
A z idén eddig m ég nem  tapasztalt 

nagy számban jö ttek  össze a h ívek  az 
éjféli, valamint az első és m ásodik napi 
szentmisére. A  kastli magyar gimnázi
umból hazaérkezett számos diák Essen
ben, Duisburgban és Buchumban a szt. 
m isékben a könyörgő imákat különösen  
a magyar szülőkért, a magyar ifjúságért, 
a kastli magyar gimnázium diákjaiért, 
valamint a magyar kispapokért mond
ták el: Vajai Tamás, Kellner Norbert, 
Vajai Kálmán, Kellner Oláf, Mészáros 
György, Pogáts Csaba, Vajai András.

A z igazi karácsonyi ajándékozás a 
templomi gyűjtés keretében történt, a- 
hol 745.— DM, míg a karácsonyi m ű
sorunk után, a plébánia-terem kijáratá
nál Vajai Kálmán és Kellner Oláf, majd 
a bochumi szentm ise után Muri Piroska 
és Kellner Oláf gyűjtéséből 161.— DM 
gyűlt össze. Így összesen 906.— DM-t 
fordíthattunk a magyar kispapok és a 
kastli diákok segélyezésére, M indszenty  
József bíboros a tyánk szándékait szem  
előtt tartva: «Az idegenben is megtar
tani magyarságában és hitében népün
ket, különösen a felnövekvő  ifjúságot.))

N agyon sokan járultak a szentm isé
ken szentáldozáshoz. Sőt ünnepi keresz
telés is történt, Fekete Lajosék Erzsébet 
leánykáját dec. 26-án kereszteltük, így  
egyházközségünk egy hívő lélekkel is
m ét gazdagodott. Hasonló ünnepi ke- 
resztségben részesült Bochumban Vég
vári Zoltánék első gyerm eke, Réka, 
dec. 28-án.

öröm m el lá ttuk körünkben az otthon
ról és Bánátból látogatóba jö tt nagy
szülőket, ak iknek  nem  egyszer megha
tott könnycsepp jelent meg szem ükben, 
látva, hogy külföldön is m egőrizzük  
gyerm ekeink magyarságát, ápoljuk a- 
nyanyelvünket, kultúránkat — és a 
betlehem es szokást.

Karácsonyi ünnepélyünk fáradhatat
lan lelki és szellem i mozgatója  — mint 
minden évben  — M ikó György m. lelki- 
pásztor volt; az ő érdeme, hogy Essen
ben ezideig nem  m últ el karácsony ha
sonló ünnepi keret nélkül. N agy oda
adással foglalkoztak a gyerm ekekkel 
Am bróz Imréné és Sikorski Antónia.

Karácsonyi betlehem es já tékunka t a 
közvetlen  forrásból bárkinek szívesen  
m egküldjük, így szeretnénk összetarta
n i és kölcsönös segítséggel együttm ű
ködni m inden magyar testvérünkkel. 
A  füzetet igénylők forduljanak magyar 
lelkészünkhöz. (Bp.)

MAGYAR ÖKUMENIKUS TALÁLKOZÓ

ö t  évvel a svájci Sionban rendezett
1. M agyar öku m en iku s Találkozó után 
újabb találkozóra h ív ju k  a Katolikus 
M agyar Egyetem i M ozgalom híveit, a- 
m elyet Ausztriában, a Salzburgtól 20 
km-re lévő F u s c h 1 -bán a húsvét utá
ni héten, 1976 április 19. és 25. között 
tartunk.

Mit jelent Jézus és a megváltás 
a ma emberének ?

ez lesz tavaszi találkozónk központi 
kérdése. Előadások és megbeszélések:

— 'K inek tartanak engem az emberek?'
— Jézus a mai ember tudatában — 
összeállítás

— A  történeti Jézus a bibliakritika tük
rében  — Gémes István ev. lelkész, 
Stuttgart

— Pasolini filmje: 'M áté evangéliuma'
— A z apostoli egyház Jézus-hite és a 

mi K risztusunk  — szabadítónk és 
üdvözítőnk  — Békés Gellért OSB, a 
bencés rend római Szent A nzelm  
Egyetem én az ökum enikus tanszék  
vezető je

— M it jelent a mai em bernek a jézusi 
szabadítás? —  W eissmahr Béla SJ, 
a m üncheni Filozófiai Főiskola elő
adója

— Jézus Krisztus J. S. Bach m űvésze
tében  — Veress Sándor, a zenem ű
vésze t tanára a berni egyetem en

— Jézus az egyház egységének forrása
— Vajta Vilmos, az Evangélikus V i
lágszövetség ö kum en ikus In tézeté
nek  kutató professzora, Strassbourg

— Jézus a Krisztus utáni harmadik év 
ezredben ■—• Balla Bálint, a szocioló
gia egyetem i tanára, Berlin

— Jézus alakja a képzőm űvészetben  —• 
Szabadai Sándor ref. lelkész, gimn. 
tanár, W ald-M ichelbach (NSzK)

— A  keresztény ember Krisztus kö ve 
tése  — előadó felkérve (kát.)

Csütörtökön kirándulás lesz Salzburg
ba. Este alkalm unk lesz m egtekinteni a 
kolozsvári Á llam i M agyar Színház elő
adásában Bornemisza Elektráját. Szom 
bat délután pedig Tamási Gáspár (Far
kaslaka) ad elő.

Részvételi díj, lakás és ellátás szállo
dában ill. penzióban az egész hét tar
tamára szem élyenként: öS 1.150.—, u- 
gyanez fürdőszobával: ŐS 1.500.—.

G yerm ekek kedvezm ényes részvételi 
díjat fizetnek. M egfelelő felügyeletet 
biztosítunk.

Jelentkezést elfogad:
Európai Protestáns M agyar Szabad- 

egyetem : A  - 1060 W ien, Capistran- 
gasse 2/15.

Katolikus M agyar Egyetem i M ozga
lom: D - 8000 M ünchen 81. Oberföhrin
gerstr. 40.

M agyar Evangéliumi Ifjúsági Konfe
rencia: D - 7000 Stuttgart 50, Sodener 
Strasse 43.
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Tollas Tibor: Irgalmas fák. Versek.
Fa és erdő a m űvészek kedvenc té 

mája. Gondoljunk csak nagy m agyar 
képzőm űvészeinkre: Szinnyei-M erse és 
Paál László hangulatos képeire, vagy  
C sontváry M agános cédrusára. De a 
költők is annyiszor m egénekelték az 
erdőt és a fákat. M ár Dante «az ember
élet ú tjának  felén egy nagy sötétlő er
dőbe jutott, m ikor az igaz u ta t nem 
lelé». A rany János Tetem rehívás című 
híres balladájában a radványi sötét e r
dőt választja a m eggyilkolt Bárczy Be
nő halálának kom or színteréül. Kosz
tolányi Dezső ü llő i úti fáival azután a 
fák bevonulnak a m odern m agyar lírá
ba is. Ezeket a hagyom ányokat követi, 
ha egészen egyéni hangvétellel is — 
Tollas Tibor, em igrációnk jeles költője, 
akit nem kell ovasóinknak bem utat
nunk, hiszen sokan ism erik és értékelik  
verseit, de őt szem élyesen is, m ert mint 
egykor várdorköltő elődje: Tinódi Lan
tos Sebestyén járta  a m egosztott hazát, 
vagy Mécs László a Felvidéket, Erdélyt 
és az anyaországot, hogy ébresszgessék 
a m agyar öntudat és összetartás lángját, 
ugyanúgy járja  m ost Tollas is a világot, 
hogy a szétszórtságban élő m agyarsá
got összefogja és nyelvében m egtartsa.

E legújabb verskötete négy esztendő 
költői term ését foglalja magában. A 
versek javarészt a M ünchen m elletti 
Starnbergi tó partján  születtek, ahol 
m inden évben, a bötönben m egviselt 
ége§zsége miatt, egy-két hónapot kell 
töltenie. Ö m aga így vall e versek k e 
letkezéséről: «A visszanyert m agány
nak ezek a hónapjai épp oly értékesek 
voltak, m int a betegségem et okozó bör
tönévek a Pesti Gyűjtőfogházban, V á
cott, vagy  a tatabányai 14-es akna 
mélyén.

A  BÉCSI PLATÁN

(Az 1780-ban ü lte te t platánfa ,«pla- 
tanus orientalis», a Rennwegen, Bécs 
hajdani keleti kapujában áll.)

ARennw egen portásként várja 
ünneplő, zöld egyenruhába' 
vendégeit a vén platánfa.

M ajd kétszázéves vastag törzsét 
szelek, háborúk m eg nem  törték. 
Történelem  lett, szép örökség.

A  testőr-Írókkal alatta, 
magyar szótól hagos tavaszba , 
még Bessenyeit búcsúztatta.

H inták, táncoló lovak, m enték . .. 
Császár kegyéből v isszavitték  
A  Koronát Budára ismét.

Napoleon egy nyári reggel
— szabadságunkat zugó tenger —■ 
itt vonult el fényes sereggel.

A hazátlan szabadság hajszája után 
a kórház kényszerű csendjében m inden
napi látogatóim  a fák voltak. Két nyírfa 
nézett be hajnaltól napestig a nyito tt 
ablakon. A késő nyár sugarai és a sze
lek változása szerint mást-m ást v illan
to ttak  fel a múltból, más-más emléket 
tükröztek vissza. Fölidézték ifjúságom 
pajtásait: a hazai fákat, m elyek nem 
m enekültek el a v ihar elől, m ert gyö
kereik  erősebbek voltak, láttam  a  te 
mető oldalában a fehér akácok sorát, 
falunk idevillogó jegenyéit, a Bán patak 
partjára  ü lte te tt szomorú fűzeket, az 
omladozó kőkerítésünkre boruló bodza
bokrokat. Fényrácsaik mögül a régi já t
szótársak, a szomszédok és a szétszóró
dott család köszöntöttek.

A  fák azonban nem csak a m últra vagy 
a helytállásra figyelm eztettek, hanem  
arra is, hogy a rohanásban, az út m en
tén  néha meg kell állni, hogy fészket 
adjunk a m adárszárnyú gondolatoknak, 
szót értsünk olykor a csillagokkal.

A csörtető civilizáció láncnélküli rab
szolgáinak nem m arad idejük m agukkal 
és a transzcendens világgal való talá l
kozásra. A K eleten és N yugaton egya
rán t elburjánzó m aterializmus nem csak 
a lelket, de m agát a term észetet is m eg
mérgezi. K iirtja a föld őslakóit, a fákat 
és kertünk  legféltettebb virágát, a sza
badságot. M egmérgezi a mindennapi 
kenyérnél is fontosabb levegőt, be
szennyezi a szom junkat oltó forrásokat, 
folyók vizét. A  fuldokló városok és 
gyárak  ember- és kőrengetegéből k i
szorítja a friss oxigént lehelő fákat, 
melyek, m int rezervátum ban tengődő 
indiánok, tőlünk távol kerültek.

Az új özönvíz, vagy özöntűz előtt 
álló megbomlott emberiség talán mégis

Zászlók közt előtte haladt át, 
Kossuthot éltető magyarság 
csoportja, nyom ukban szabadság.

Őszkor Széchenyit megbom olva  
egy lefüggönyzött hintó hozta, 
Döbling felé tűnt el robogva.

visszahívja házatájára  az elűzött fákat, 
akár csak a hatalom  birtokosai a bu j
dosó szabadságot, hogy az egyensúly 
helyreálljon. V agy az új özönvíz Noé 
nélküli bárkája  az irgalmas jövőnek á t
ment néhány ártatlan, csonthéjú m a
got.*

A szenvedésben és szemlélődésben 
fogant versekhez a legilletékesebbnek, 
m agának a költőnek e szuggesztív erejű 
vallom ásához ism ertetőjének m ár csak 
vajm i kevés a hozzáadnivalója. Legfel
jebb csak a személyes tapasztalata, 
hogy a m agánzárka és a kórterem  kon- 
tem platív csendjében kerül az ember 
legközelebb az élet értelméhez, a dol
gok lényegének intuitív  megérzéséhez 
és m inden dolgok transzendens okához 
és céljához: Istenhez. De csak a m ű
vésznek, a költőnek adatott meg az a 
tehetség, hogy élvezetes form ában meg 
is tudja csendíteni és közölni ezeket a 
dolgok lényegét megragadó, örök-em- 
beri, mégis egyéni m eglátásokat és 
m egérzéseket. Amihez jelentősen hoz
zájárulnak még Saáry Évának — aki 
maga is költő, festő és fotóművész egy 
szem élyben — a fák lelkét tettenérő 
fényképillusztrációi, am elyek konzseni- 
ális módon vizuálisan is kiegészítik 
Tollas Tibor költői m ondanivalóját és 
így közös m űvük megközelíti a Ge- 
samm tkunstwerk, az egyetem es m űvé
szi alkotás eszményét.

M utatóul közöljük Tollas Tibor egy 
versét és Saáry Éva egyik fényképil
lusztrációját.

Az «Irgalmas fák» a Nem zetőr gon
dozásában jelent meg 1975-ben a Danu- 
bia nyomdában, D - 8 M ünchen 50. 
Ferchenbachstrasse 88. M indkét helyen 
m egrendelhető.

IKVAY LÁSZLÓ

Ezerkilencszáztizennégyben  
magyar bakák vig énekében  
ném et vezényszó  szállt a szélben.

Ezerkilencszázötvenhatban  
előtted sokszor elhaladtam  
s eltűnődtem  árnyékodban.
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A magyar egyházi festészet századunkban /II/
A múlt szám unkban felsorolt m űvé

szek m ár férfikoruk delén jártak  az új 
század kezdetén. Stílusukban a hagyo
m ányok követői m aradtak, jól keres
tek, a m últban éltek, a jövő alig ér
dekelte őket.

Ugyanez mondható az 1860-as évek
ben született festőkről is. Legidősebb 
köztük Angyalffy Erzsébet (1861-1939), 
a bécsi Pázmáneum nagy falképének 
festője [1900), stílusában a beuroni ben
cések iskolájának továbbfejlesztője. Űj 
u takon já rt Kőrösfői Kriesch A ladár 
(1863-1920) is, a tem esvári püspöki sze
minárium 1914-15-ben festett freskóin 
és a budapesti Központi Papnövelde 
nagym éretű üvegfestm ényein. Csók Ist
ván (1865-1961) is festett néhány vallá
sos tárgyú  képet.

N égy festőnk egy évben született: 
Tardos Krenner V iktor (1866-1927) a 
pesti Ferences templom freskóit festette 
Lohr Ferenccel együtt, önálló m unkája 
pedig az egri főszékesegyház több fal
képe. Ferenczy József (1866-1925) m ű
ve a tem esvári piarista templom kupo
lafreskója, ugyanakkor Tury Gyula 
(1866-1932) Pannonhalma, Gyöngyös, 
Nagyvárad, Pozsony, Űjszász tem plo
m aiba festett oltárképeket. A négy egy
korú festő közt legterm ékenyebb Dudits 
A ndor (1866-1944) volt, akinek m űkö
dése m ár m élyen belenyúlik a huszadik 
századba. O ltárképeit Breznóbánya, 
Recsk, Bácstopolya templomai őrzik. 
Fiatalabb náluk V aszary János (1867- 
1939), V aszary Kolos hercegprím ás uno
kaöccse, aki a század elején  szintén 
festett néhány oltárképet.

Az évtized utolsó évében született 
N agy Sándor (1869-1950), aki a budai 
Űj Szent János-kórház kápolnájának 
1930-ban, a pesterzsébeti templomnak 
pedig 1938-4í-ben festett freskósoroza
tán  m ár új, m odern hangon szólaltatta 
meg az egyházi m űvészetet.

N épes az 1870-es években született 
festők csoportja is. A  sort Hegedűs 
László (1870-1911) nyitja  meg, a new 
yorki m agyar templom m agyar tárgyú  
oltárképeinek festője. Hazai tem plo
m okban is van oltárképe. Barsy Adolf 
(1872-1913) és Illés A ntal (1872-1911) 
becsületes átlagfestők. Jelentékenyebb 
náluk a term ékeny Lohr Ferenc (1871- 
1946), aki m integy hatvan  templomba 
festett jó falképeket. Sándor Béla (1872- 
1949) festette az egri főszékesegyház 
egyik m ennyezetképét és 1926-ban a 
budai kapucinus templom freskóit. M o
dernebb szellem űek K ernstok Károly 
(1873-1940) bibliai tárgyú  képei, va la
mint évfolyam társának, Boruth A ndor
nak (1873-1955) m ély vallásos érzéssel 
telt olajfestményei.

Éder Gyula (1875-1945) 1908-ban fes
te tt Angyali üdvözletével, m ajd m eg
rázó Pietá-jával ért el előkelő helyezést 
festőink sorában. Pentelei M olnár János

(1878-1924) két műve: «Judás a 30 e- 
züstpénzzel» és «Levétel a keresztről* 
szintén kiem elkedik az átlagból. Éber 
Sándor (1878-1947) a bajai cisztercita 
rendházban és több vidéki templomban 
adta je lé t kom oly tehetségének.

Az 1880-as években született festők 
közül Ungváry Sándor (1883-1951) a 
városm ajori és a helyőrségi templom 
falképeit festette. Erőteljes tehetség 
M árton Ferenc (1884-1940), aki a sze
gedi Fogadalmi templom apostol-moza
ik jait tervezte és a m agyar szűrbe öl
töztetett híres «Szegedi M áriá»-t fes
tette. Takács István az 1930-as években 
az egri egyházm egyei templomokba fes
te tt konvencionális oltárképeket. M e
rész Gyula (1888- ) nagym éretű Szt. 
Erzsébet-képének az 1920-as években 
nagy sikere volt. Ezzel be is zárul az 
évtizedben született festők sora.

Két világháború között. Űj szellem 
szólal meg, új stílus bontakozik ki az 
1890-es években született festők m un
kásságában. Legtöbbjük végigküzdötte 
az első világháborút, telve vannak te tt
vággyal, a m últ helyett a jövőbe néz
nek, elvetik  a tradíciókat, a huszas 
évektől kezdve m erész ú jításokat hoz
nak az egyházi festészetbe, színben, 
formában, kompozícióban, technikában 
egyaránt. Legtöbbjük ma is dolgozik, 
de nem egyházi vonalon, m ert az ott
honi rendszer nem ad erre lehetőséget.

Az idősebbek közé tartozik Lesz- 
kovszky György (1891- ), a Rákóczi- 
ánum színes ablakainak és az Űj Szent 
János kórházkápolna freskóinak m es
tere. A pécsi tem etőkápolna freskóival 
Lotz-aranyérm et nyert. M árton Lajos 
(1891- ) is a budai Ferences templom 
főoltárképén még a m últ hagyom ányait 
követi. Sokkal jelentősebb az u tána 
következő festők előrem utató szerepe. 
Hosszú M árton (1894- ) term észet 
után m egfestette 1928-ban XI. Pius pá
pa életnagyságú képmását, de egyéb
ként nem tartozott az újítók közé.

Az új egyházi festészet legkiem elke
dőbb alkotásainak A ba N ovák Vilmos 
(1894-1941) a m estere. M ár 1932-ben 
első d íjat nyert Rómában a nemzetközi 
egyházm űvészeti kiállításon. M egfes
tette  a városm ajori templom freskóit,
1933-ban pedig a nála fiatalabb Chiovi- 
ni Ferenccel közösen a jászszentandrási 
templom falképeivel alkotott m aradan
dó m űvet. Röviddel korai halála előtt, 
1941-ben festette Szegeden a Hősök 
K apujának freskóit és ugyanott a Szt. 
Dem eter-torony falképeit.

Évfolyam társa és barátja, a ma is 
teljes aktivitásban lévő M olnár C. Pál 
(1894- ), az újklasszicizm us legjelen
tősebb képviselője, a két világháború 
között falfestmények, oltárképek és e 

gyéb bibliai tárgyú  képek egész sorát 
festette, különböző technikával, új és 
vonzó egyéni felfogással. 1937-38-ban 
festette nagy m űvét: a budai Szt. Anna- 
templom falképsorozatát, m ajd a Belvá
rosi templom oltárképeit. Több biblikus 
tárgyú  képét a Szépművészeti M úzeum 
őrzi. Szőnyi Istvánnak (1894-1960) itt 
csak a nevét em lítjük meg, m ert a fes
tészetnek ezt az ágát alig m űvelte.

Festy M asa (1895- ), Festy Á rpád 
leánya, rem ek arcképet festett M ind
szenty bíboros-hercegprím ásunkról. Új
szerű és vonzó mű m agyar öltözetű 
M adonna-képe is. A m ásik festőnő, 
Radnayné Szörédi Ilona, 1944-ben Szt. 
M argit-oltárképet festett az egyik bu
dapesti templomba.

További jónevű m esterek: Heintz 
H enrik (1896-1955) 1926-ban Csernoch- 
d íjat nyert Szt. Ferenc-képével, Jeges 
Ernő (1898-1956) pedig Szt. Jerom os-ára 
kapott magas díjat. A ma is töretlen  
erővel működő Istókovics Kálmán 
(1898- ) 1928-ban Hegyi beszéd-évei 
arato tt díjazott sikert, m ajd Szent Fe
rencet festette meg. Az évtized utolsó 
évében született a m ár em lített Chio- 
vini Ferenc (1899- ), több templom 
m esteri falképének alkotója.

A  20. században született festők sorát 
a kiem elkedő tehetségű Kontuly Béla 
(1904- ) ny itja  meg. Ö festette a gö
döllői prem ontrei rendház refektóri- 
um ának freskóit, 1938-ban a budai Szt. 
Anna-templom falképeinek egyrészét, 
a Szent Domonkos templom freskóit, 
Szom bathelyen pedig a székesegyház 
falképeit, új és m odern form anyelven.

Ezzel le is zárul a M agyarországon 
élő egyházi festők sora. Korban fiata
labb, de a férfikor delén m ár szintén 
túl van Rómában élő pap-festőnk, Pro- 
kop Péter (19 - ), a fennebb felso
rolt m odern egyházi festők stílusának 
folytatója és egyéni továbbfejlesztője. 
M inden technikában otthon van: olaj- 
és falfestmények, mozaikok, színes ab
lakok, iparm űvészeti m unkák kerülnek 
ki keze alól, m erész és újszerű felfo
gásban. M űveinek gazdag tárháza a 
római M agyar Zarándokház.

A teljesség kedvéért megem lékezünk 
azokról a festőkről is, akik m ár hosz- 
szabb ideje külföldön élnek és m egsza
kadt kapcsolatuk a hazai m űvészettel. 
Csak azoknak a nevét em lítjük meg, 
akik az egyházi festészet terén  is m ű
ködtek.

Andaházy Kasnya Béla (1888- ) 
A rgentínában él. Csóka István (1897- ) 
New  Yorkban dolgozik. H ellenbranth 
Elena és Berta a New Jersey-beli Vent- 
norban m űködik nagy sikerrel, nem csak 
az egyházi festészet, hanem  az egyházi 
szobrászat terén  is. Czimbalmos Kálmán
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Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Belgiumban:
M iscla Filippo (98 rue de M ontenegró, 
Bxl.)

Pálffy Erika Katalin W anda (33 Dréve 
du Val St. Pierre, Genval 1320)

Franciaországban:
Ném eth Brigitta, Cluses 
M érone Fabrice, M ontpellier 
M árkus Erik, V illeurbanne 
Korsós Hajnalka, Le Thor 
Stanimirovic Dávid, Bourgoin-Jallieu 
M agyarics Jimmy, Cannes

Németországban:
Goi Tamás, G. A ntal és Pap M agdaléna 
fia, 1975 dec. 14-én, A ugsburgban 

Fábián Pál, Dr. Fábián Pál és H abány 
Rita fia, 1975 okt. 30-án, Salzgitterben 

Geiger Béla Stefan, G. István és Doege 
Uta fia, 1975 dec. 24-én, W olfsburgban 

A radi Erzsébet Gabriella, A. Sándor és 
Trift Erzsébet leánya, 1976. jan. 18-án, 
M ünchenben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Ausztriában:
Dr. Petneházy A ndrás és Csegezy 

Eszter; 1975 nov. 29-én, Bécsben

Franciaországban:
H orváth Katalin és Larrivé René,

(1914- ) és neje az egyházi festészet
re koncentrálta m unkásságát. A házas
pár több New York-környéki tem plo
mot ékesített falképekkel. Peterdi Gá
bor (1915- ) Connecticut államban 
műveli a vallásos festészetet.

Bíró József (1887- ) Svájcban él, 
ahol főleg vallásos tárgyú képeket fest 
Franciska leányával együtt. H ajnal J á 
nos (1913- ) a pannonhalm i apátság 
és a tiszaújfalusi bencés templom fres
kóit festette. Olaszországban is több 
m űve van. Brazíliában él.

Az Egyesült Á llam okban m űködik 
Juharos István is, aki Pittsburghban 
festette a r.k. templom m ennyezetképét, 
valam int Péntek András, több templom 
dekorátora. Orbán Dezsőt távolabbra 
sodorta a m agyar sors: A usztráliában 
dolgozik, ahol «Hozsanná»-jával ezer- 
dolláros díjat nyert. Ősze A ndrás Ró
m ában telepedett le, ott több templom 
oltárképét festette.

A névsor term észetesen nagyon hé
zagos, hiszen az öt világrészben szét
szórt m agyar templomok fal- és o ltár
képeit mind m agyar m űvészek fes
tették, de ezeknek szám bavétele és mél
tatása  külön tanulm ány feladata.

BÍRÓ BÉLA

Eygaliéres
Horváth József és Guillet M arie-Claude, 

Echirolles
Felker Ju lianna és Guillermet André, 
L’Istle-dA beau

Németországban:
Krajcsovics Ottó György és Fésű Ágnes 
Julianna Erzsébet, 1976 jan. 24-én, 
M ünchenben

Horányi Gábor és Kerschner Zsuzsanna, 
1975 dec. 19-én, Regensburgban

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK

Ausztriában:
Iglói Györgyné, 50 éves, 1975 nov. 23. 

Bécsben
Göcze Gabriella, 66 éves, 1975 nov. 30. 

Kaiserebersdorfban
M eggyes István, 68 éves, 1975 dec. hó, 

Bécsben

Belgiumban:
Urbán M ária, 87 éves, Bruxelles

Franciaországban:
Kádár Ferenc, 64 éves, Antibes
Fischer Elemér, 40 éves, Lyon
M olnár Jánosné, 65 éves, Nizza

Németországban:
M aróti Károlyné szül. N yáry Lujza 

1975 dec. 21-én, M ünchenben
Gampl Ferencné szül. Rupf Josette, 
44 éves, 1975 dec. 27-én, Neuenhain- 
Frankfurtban

Szőllősy Mária, 78 éves, 1976 jan. 13-án, 
Berchtesgadenben

A ZÜRICHI BIBLIAKÖR HÍREI

Január 18-án, vasárnap a zürichi Bib
liakörben megtartotta előadását Natália  
nővér, a buiíaloi M agyar Szociális N ő 
vérek  korábbi íőnöknője: «A mai m a
gyarok lelki öröksége» címmel.

Előadásában, am elyet Bíboros A tyánk  
ausztráliai útjával kapcsolatos epizó
dokra épített íel, nagyszerűen érzékel
tette a tőpásztor lenyűgöző szem élyi 
varázsát mindazokra, akik  világméretű  
látogatásai során közelébe kerültek. 
M indenki m egérezte benne a magyar 
történelem  jelenlegi szakaszának leg
nagyobb magyar szem élyiségét, akinek  
tanácsait, tanítását és példáját készsé
gesen m agukévá tehetik  és fo lyta that
ják  a magyarok legjobbjai.

Értékelték erkölcsi bátorságát és be
csületes szókimondását azok az idege
nek, államférfiak, egyházi és világi v e 
ze tők  egyaránt, akiknek van lelkiism e
retük és erkölcsi érzékük a történelmi 
igazságosság iránt. — Ezután összefog
lalva felsorolta a Bíboros követendő  
jellem beli tulajdonságait:

1. Elvhűség az önérdek ellenére, ha 
kell, áldozatok árán is.

2. Ezekből folyó kristálytiszta  jellem .

3. A z Isten-kéz írta emberi jogok és 
kötelességek nagyraértékelése.

4. A  közjó  világos felism erésére való 
törekvés és annak következe tes  
szolgálata, erős gyakorlati érzék
kel.

5. A z  evangélium i em berekre jellem 
ző nagy szerénység, egyszerűség.

6. A  gyengék, szenvedők, öregek és 
gyerm ekek  iránt m egnyilvánuló  
különleges gyöngédség, erős szoci
ális érzékkel.

7. A  vezetésben m egnyilvánuló cél- 
tudatosság.

8. A z  elvhűség és az emberszeretet 
átal táplált bátorság.

9. Kötelességtudattal tökéletes egyen
súlyban lévő belső szabadság.

A z  apró é lm ényekkel tarkított elő
adás végül m egjelenítő erővel állította 
elénk Bíboros A tyánkat, akinek egye
nes meghagyásait tomácsolta:

Megmaradni kereszténynek  és ma
gyarnak! Ezeket tőlünk megtagadni 
senkinek nincs törvényes joga, ragasz
kod junk ezen jogainkhoz! A  bogotai 
levél ezen felhívásával fejeződött be az 
előadás. (B. B.)

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

A Biblia egész vászonkötésben, biblia
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 megbízásból 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.

AZ UTOLSÖ T A N ÍT V Á N Y

A z a fa ott a Golgoták hegyén, 
amelyre kínzott testét fölszegezték, 
ő hallotta csak végső sóhaját, 
ő érzi ma is vére hulló cseppjét.

M egszentelődött. Szégyenfa helyett 
dicsőség fája lett. A z  Ártatlannak  
végső vigasz, m ikor már magára 
hagyták a földi és égi hatalmak.

Utolsó tanítvány, k i tudta jól, 
vállára csukló királyi halottja  
vérével nemcsak embertársait, 
de őket, a fákat is megváltotta.

Tollas Tibor
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H I R D E
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük a Gaz
dasági Bizottságon át beküldeni:

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

MAGYAR KÖLCSONKŐNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő

MAGYAR KÖNYVTÁR

szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető jelen 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 SPEZIALITJÍTEN 

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 üve
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)

T É S E K
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

MAGYAR-NÉMET ÉS NÉMET-MAGYAR 
FORDÍTÁSOKAT 

olcsón és gyorsan elvégez, magyar- 
nyelvű okiratairól hitelesített m áso
lato t készít — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. DIVY, hiteles fordító és tolmács.
BRD. - 799 Friedrichshafen, Lindenstr. 50. 
Tel. 07541/71391.

HOLLANDIÁBAN ÉLŐ, EGYEDÜLÁLLÓ,
58/168, rendezett anyagi körülm ények 
közt élő, autóval, jó egészséggel ren
delkező, m inden káros szenvedélytől 
m entes férfi m egism erkedne hozzáillő 
45-55 éves hölggyel házasság céljából, 
ki hajlandó volna a még há tra  lévő 
éveket vele őszinte szeretetben meg
osztani. «Nem jó egyedül» jeligére kér 
választ az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

NYUGATNÉMETORSZÁGBAN ÉLŐ,
csinosnak mondott, 31/172, karcsú, bar
na, m agányos, vígkedélyű leány, aki 
házias és fodrászszakmával, öröklakás
sal rendelkezik, m egism erkedne ren
dezett körülm ények között élő férfivel 
házasság céljából, 40 éves korig. V á
laszt «Rossz egyedül» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

35/161, KARCSÚ, SZÖKÉS,
hum án érdeklődésű leány m űvelt ta 
nult férfiban keresi az élet értelm ét. 
Levelet «Szeretetet kinálok»  jeligére 
kérek  az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

MEGISMERKEDNÉK KÖLNBEN,
vagy Köln környékén élő, 25-31 éves, 
átlagos term észetű leánnyal vagy öz
vegyasszonnyal házasság céljából. Én 
28/160, egyedülálló, káros szenvedé
lyektől m entes szakm unkás vagyok. 
G yerek nem akadály! Leveleket «M in
den levélre válaszolok» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

PÁRIZSBAN ÉLŐ HUGÓMAT,
38 éves, kim ondottan csinos, művelt, 
jó családból származó, rk., jó állásban 
-— lehetőleg diplomás m agyar úrhoz 
férjhez adnám. Választ 40-45 éves ko
rig az alanti címre kérek.

Férfiak, figyelem!
Rokonom N yugatném etországból 50 
éves özvegyasszony, állásban, szép 
otthonnal szívesen férjhezm enne hoz
záillő, biztos állású magyarhoz. V ála
szokat ((Templomban esküszünk»  je li
gére az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

MAGÁNYOS, 54/162, JÓMEGJELENÉSÜ
asszony m egism erkedne azzal a kor
rekt, jellemes, csak lélekben gazdag 
honfitárssal, aki hasonló adottságú, 

gondos é le ttársat keres. Választ ((Ide
genben rossz egyedül»  jeligére v á r az 

Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

BUDAPESTI, 36 ÉVES, JÓKEDÉLYÜ
barátnőm  házasság céljából m egismer
kedne hozzá illő férfivel. Leveleket 
«Tem peram ent» jeligére kérünk az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

FÜGGETLEN, KÖZÉPKORÚ,
N ém etországban élő, középterm etű, 
sportkedvelő, jóm egjelenésű, önálló 
foglalkozású hölgy keresi hozzáillő, 
intelligens férfi ism eretségét. Választ 
((Korrekt jellem» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

MEGJELENT

Csonka Emil:
ZITA TÖRTÉNETE

A könyv tudom ányos exaktsággal, 
de közírói lendülettel dolgozza fel 
az utolsó m agyar királyné életét. 
M űvészi borítólap, egészvászonkö- 
tés, több m int 200 oldal, 32 oldal 
m űnyomásos papíron 40 történelm i 
fénykép, forrásjegyzék.

Ára: 25.— DM, vagy 11.— US 
dollár, vagy ennek megfelelő va
luta. — Az «Életünk» olvasóinak 
20 % kedvezm énnyel: 20.— DM.

Megrendelhető:
Dr. Csonka Emil, 8 M ünchen 80 
Bülowstr. 14. — W est Germany
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Magyar festőművész világsikere Lyonban
A m últ év végén 23 nemzet részvé

telével Lyonban a «Jelenkori m űvészet 
XXXI. nagydíj á»-ért m egrendezett nem
zetközi kiállításon ( XXXIe GRAND 
PRIX DART CONTEMPORAIN INTER
NATIONAL ) a zsűri a nagydíjat jelen
tő aranyérm et egyhangúlag Ős István  
festőm űvésznek ítélte oda.

A k itün tetést a «Fekete ég»-nek ne
vezett képcsoport egy részére kapta  a 
művész, m elyet 1968 - 72-ben alkotott, 
s teljes egészében St.Gallenban állított 
ki 1973-ban. A kiállításnak rendkívüli
en nagy visszhangja volt.

A  múlt év októberében Solothurnban 
a k ritika  következőképpen ism ertette a 
«Fekete eg»-et:

«Der Künstler konfrontiert die Ein- 
sam keit des M enschen m it e inei nicht 
hom ogenen Umwelt, m it einei W elt, die 
dem M enschen zu k ié in  geworden ist, 
ins Ueberreale gesteigert, im  Phantas- 
tischen und U nw iiklichen beheimatet.

Die Them atik leich t ins Transzendente. 
M enchenpyram iden w ie bei m ittelalter- 
lichen Darstellungen des Jüngsten  Ge- 
lich ts steigen in den Hímmel auí odei 
stürzen spiialeníöim ig in die Tieíe. Die 
Ausstellung lie íe it eine interessante Be- 
gegnung m it einer íaszinierenden Künst- 
lerpersönlichkeit.»

A következő hónapban Lichtenstein- 
ben egy m űtörténésznő így analizálja 
Ös Istvánt:

«Künstler sein, heisst Seismograph 
des W eltgeschehens sein, heisst auch 
die íeinsten E ischütteiungen zu iegis- 
trieren und allén sichtbar zu machen. 
Da ein Künstler gleichzeitig auch Schöp- 
íe  rist, w ird das Geschehen umformen  
in Bilder oder Töne. István Ös íand in 
seinem sürrealistischen A ibeiten  eine  
Form m it dér er Geíühle, Traume und 
Schwingungen aus dér Tieíe des Unter- 
bewusstseins als Bild projeziert. Aengs- 
te und Hotínungen werden von ihm

sym bolhaít in  Person und Szénén fass- 
bar gemacht. Bei Ös triíit es zu, dass 
dér Surrealismus kein  eingentlicher 
Kunststil ist, sondern eine Haltung des 
Künstlers auí die Geschehnisse seiner 
inneren und ausseren W elt. Bei aller 
M elancholie in einzeln W erken, wir- 
ken  sie nie aussichtslos. Bei aller Be- 
drückung behalt seine W elt eine eigene 
W ürde und seine M enschen bleiben 
selbst in dér Verzerrung noch im  tieí- 
sten  Kern menschlich. István Ös Bilder 
sind keine «Gags» in schnellebiger Zeit, 
es sind W erke, die noch die Kraít zűr 
Aussage über das Heute hinaus haben.»

Bármelyik részén a világnak, bárm e
lyik nyelven egy m agyar eredm ényről 
szóló hír örömmel töt e bennünket. A 
zsűri döntését 23 nemzet felé ju tta tja  el 
a posta, amikor is az ezüstérm es brazil 
és a bronzérmes norvég művész előtt 
HONGRIE áll az első helyen. Az Ös 
nevet valószínű sokan nem tudják k ie j
teni, de az em ékezetben marad, hogy 
a nagydíj nyertese m a g y a r .

További sok sikert kívánunk ö s  
I s t v á n n a k .  (A.U.N.)

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

könyvajánlata magyar szerzők német
nyelvű műveiből:

sFrs.
Balla: Dér Balaton 17.—
Czobor: Rembrandt und sein Kreis 28.— 
Dercsényi: Kunstführer 

durch Ungarn 20.—
Domanovszky: U. Bauerntöpferei 14.— 
Fekete: Ungarn 146 schwarz-weis 
+ 7 Farbbildern 20.—

Fél: Húsárén, Hirten, Heiligen 14.— 
Gáborján: Ung. V olkstrachten 14.— 
Gárdonyi: Sterne von Eger 16.—
Gárdonyi: Ich w ar dér Hunnen 
U ntertan 18.—

Granek: Kanusport 26.—
Gink: Dorfkunst und Dorfkünstler 28.— 
Gundel: Ung. Kochrezepte 10.—
Hegedűs: Ketzer und Könige I.-II. 25.— 
Hegedűs: M odern Pentathlon 28.— 
Halász: Kurze Geschichte 

Ungarns 17.—
Héj: A lt ung. Schmuck 14.—
How ard (Rejtő): Dér blonde 

H urrikán 9.—
How ard (Rejtő) Das vierzehn- 

karátige Autó 9.—
Historische Enzyklopádie 
von Budapest 32.—

Illyés Gyula: Dér kleine Schwein- 
h irt/ Reich K. 10.—

Dienes: Die Ungarn um die Zeit 
dér Landnahme 16.—

Jókai: Ein Goldmensch 18.—
Kalicz: G ötter aus Tón / Neolithi- 
kum  u. Kupferzeit in Ungarn 14.—

K erékgyártó: W ie konnte ich dich
nenne?/ A lté Liebesgedichte 14.—

Kampis: Kunst in Ungarn 24.—
Kovács: Limosiner Email

in Ungarn 14.—
Kovács: Romanische

Gold-schmiede Kunst in Ungarn 14.—
M adách: Die Tragödie
des M enschen 10.—

Manga: Ung. V olkslieder und '
Volksinstrum ene 14.—

M artin: Ung. V olkstánze 14.—
M esterházi: Budapest/Bilderbuch 20.—
Mojzer: Deutsche und ö s te r-

reichische Gemálde in Ungarn 30.—
M oldova: Dér dunkle Engel 17.—
Móricz Zsigmond: A n einem
schwülen Sommertag 12.—

Móricz Zs: Dér grosse Fürst 18.—
Móricz Zs. Schatten dér Sonne 18.—
M urányi: Dér Zauberer

von Florenz 16.—
Nékám: A lté ung. A potheken 14.—
Németh: Csontváry (Farbige

Gemálde in Grosalbum) 68.—
Pataky: Schiffahrt und Kunst 33.—
Pamlényi: Geschichte Ungarns 56.—
Perneczky: M unkácsy M ihály

(Farbige Gemálde in Grosalbum) 33.—
Petőfi: Gedichte 14.—
Siklós: Ung. Küche für Jederm ann 22.—
Szerb Antal: Dér W anderer und

dér Mond 14.—
Venesz: N ationalgerichte

aus Ungarn 6.—
M ikszáth: Sankt Peters
Regenschirm 12.—

M ikszáth: Die zwei Bettelstudent 10.—

Móricz Zsigmond: Mischi und
das Kollégium 15.—

Lehrbuch dér ung. Sprache 17.—
Ungarisch für Auslander 16.—
Vass: Die ung. Schule
des Degenfechtens 20.—

Szíves megrendelését azonnal
teljesítjük!
METROPOLITAN VERLAG
Szerday Sándor
C H -4142 Münchenstein, Teichweg 16. 
Schweiz

MAGYAROS MÓDON KÉSZÍTETT
HENTESÁRU !

1 kg Füstölt kolbász
sütni vagy főzni DM 14.—

1 kg Puszta Salami 14.—
1 kg Paprikás szalámi, csabai m. 18.—
1 kg M agyar téliszalámi 20.—
1 kg Bácskai hurka, füstölt 10.—
1 kg V éres vagy m ájas hurka,

sütnivaló 9.—
1 kg Disznósajt, gyom orba tölt. 10.—
1 kg Fehér sósszalonna 5-6 cm 9.—
1 kg Füstölt sertésborda 9.—
1 kg Füstölt hasaszalonna 10.—
1 kg Paprikás-fokhagym ás toka

szalonna 10.—
Garantáltan friss áruk! — M indent lég-
m entes csomagolásban küldünk! 
Viktor Pál 
Wurstspezialitaten 
D - 7063 Welzheim  
Postíach: 1343 — Tel. 07182/67-36
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Rövid
Az ENSZ nyilvánosságra hozta korunk 

rabszolgaságáról végzett vizsgálatának e- 
redményét. A régi értelemben vett rabszol
gaság kiveszett ugyan, de a világon még 
mindig százezreket fosztanak meg jogaitól 
és nyomnak el. Korunk rabszolgái főleg a 
gyermekek, az indiánok, a vendégmunká
sok, akiket kizsákmányolnak, továbbá a 
földmunkások, akiket az adósság és uzsora
kamat rabszolgasága sújt.

A Szentév záróünnepségeit a TV-er- 
nyőkön a világon egyenes adásban 41 
országban több, m int 330 millió ember 
nézhette végig. N égy műbolygón ke
resztül pedig a többi között 28 Európán 
kívüli országba közvetítette  a RAI, az 
olasz Rádió- és TV-állomás helyszíni 
felvételeit az ünnepségekről.

Kolping halálának 110. évfordulója alkal
mából a kölni központ közzétette az 1975. 
év  tevékenységéről szóló jelentését. Esze
rint 1975-ben 4500 fiatal vett részt a világ  
minden táján önkéntes szociális munkában. 
A tagok száma az NSZK-ban több, mint 
két ezerrel gyarapodott, ezzel megközelí
tette a 200 ezret.

VI. Pál pápa hat világhírű tudóst ne
vezett ki a Pápai Tudományos A kadé
m ia új tagjává. Közöttük osztrák és ro
m án szárm azású amerikai, chilei, brit, 
olasz, egy lengyel szárm azású izraeli és 
egy Dániában élő svéd származású tu 
dós van.

Brazíliában a paphiány miatt több, mint 
száz plébániát szerzetes nővérek vezetnek. 
Ez a szám valószínűleg még növekedni fog, 
mert főként a külvárosok pap nélküli ke
rületeiben tudják a nővérek a lelkigondo
zást jól ellátni.

30 éves az Egyházi Keresőszolgálat, 
am elyet a nyugatném et Caritas és a 
Diakónus M űvek közösen tartanak  fenn. 
Eddig közel 18,3 millió szem élyt regisz
trá ltak  név szerint. 16,4 m illiónak a sor
sa azonban m ég mindig ism eretlen —
— közölték nem rég a freiburgi köz
pontban.

A japán Biblia-Társaság 100 éves. Az el
múlt száz év  alatt 133 millió példányszám
ban terjesztette a Biblia kiadványait. Ebből 
csupán 1974-ben 6 millió példányt. Ezévben 
kerül sor az Újszövetség teljes kiadására, 
1980-ra pedig elkészül az Ószövetség teljes 
japán nyelvre fordítása is.

Philadelphia érseke, Krol kardinális 
és az am erikai püspöki konferencia ün
nepi szózatban h ív ta  meg a világ kato- 
líkusságát az augusztuban tartandó 41. 
Eucharisztikus Világkongresszusra. Az 
egyes országok püspöki konferenciái
hoz m egküldték a kongresszus kidolgo
zott m űsorát és információs füzeteit is 
továbbításra. Az első jelentések szerint 
több, m int egymillió h ívőt várnak  a 
kongresszusra.

A  lengyel püspöki konferencia az év  ele-

hirek
jén nyilvánosságra hozta a szemináriumok
ban készülő papjelöltek számát. A  papne
velőintézetekben és a szerzetesrendek fő
iskoláin jelenleg 4385 teológus folytat ta
nulmányokat.

Lengyelországban 1975-ben az ország 27 
egyházmegyéjéből összesen 606 papot szen
teltek. Közülük 455 világi pap, 151 pedig 
rendtag volt.

Berchtesgadenben a régi hagyom á
nyoknak m egfelelően tarto tták  meg az 
idén is a sóbánya szentelését. Az ün
nepségen, am elyen kívülálló soha nem 
vehet részt, a bányászok ünnepi öltö
zékben, gyertyával a kezükben követik  
végig a föld m élyén lévő vágatokban a 
szentelést végző papot. A szentelést 
1517-ben, a bánya első aknájának meg
nyitásakor végezték első ízben.

Az NSZK-ban a legtöbbet vásárolt könyv 
az elmúlt évben a katolikus egyház egy
séges ének- és imakönyve, a Gotteslob volt
— jelentik Dortmundból. Több, mint 3 mil
lió darabot adtak el és a könyvkereskede
lem azzal számol, hogy tavaszig 4 millió 
példány fogy el.

A M agyar Posta nem rég 7 névérték
ből álló bélyegsorozatot adott ki, ame
lyen arany keretben egy-egy M áriá
ikon látható. A képek a 17. és 18. szá
zadból szárm aznak és m agyar tem plo
mokban, katedrálisokban lévő Mária- 
képeket ábrázolnak.

Nyugatberlinben kerül sor augusztus 25-
30. között az 1976. évi Bach-hetekre, amely
re 11 országból várnak művészeket. Mint 
a Bach-Társaság közölte, ezidő alatt 25 
hangversenyen kerül sor J. S. Bach művei
nek bemutatására.

Spanyolországban jelenleg 100 múze
umot tart fenn a katolikus egyház. A 
püspöki kar megbízást adott egy átfogó 
kalauz kidolgozására, m ert eddig mind
össze 50 gyűjtem ényről készült bővebb 
ismertető, am elyekben 24 ezer tö rténel
mi és m űvészeti értékű kincset őriznek.

A regensburgi egyházmegye ünnepi hét
tel, június 26 - július 4. között ünnepli a 
dóm fennállásának 700 éves jubileumát. 
Ezzel egyidőben tartja fennállásának ezer 
éves évfordulóját a világhírű Domspatzen 
énekkar is. Létezését románkori emlékek 
is dicsérik már. A dóm záróünnepségein a 
Domspatzen vezetésével az egyházmegye 
valamennyi kórusa is résztvesz.

Sri Lankában, a volt Ceylon főváro
sában, Colomboban egyetem i tanszéket 
kapott a keresztény kultúra  története. 
A buddhista, iszlám és hindu vallási 
kultúrák tanszéke m ellett egyenrangú 
szaktudom ányként szerepel és doktori 
címet is adományozhat. Sri Lanka túl- 
nybm óan buddhista lakosságának mind
össze 7.9 %-a katolikus, ezért is nagy- 
jelentőségű a tanszék engedélyezése.

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

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 égy évre: 14.— svájci frank 
m ás országban ennek megfelelő valu ta  
Egyes szám ára  1.20 svájci frank.

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

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


