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Egyedül a bujdosók közül...
Ebben az évben ünnepeljük II. Rákóczi 

Ferenc, a legnem esebb m agyar politikai 
m enekült születésének 300 éves jubile
umát, és ugyancsak ebben az évben van 
az 56-os szabadságharc 20. évfordulója 
is. A két dátum éppen aktualitása m iatt 
nagyon elgondolkoztat m inden m agyar 
m enekültet, aki m inden hazacsalogatás 
és hazajárás ellenére, még mindig nem 
m egy haza.

Éppen a napokban kerültek ú jra  a
kezembe — a gimnáziumi évek óta elő
ször — Mikes Kelemennek, II. Rákóczi 
Ferenc leghűségesebb apródjának, Tö
rökországi levelei. Még hozzá az 1906- 
os Emlékkiadás, amikor Nagym agyar- 
ország II. Rákóczi Ferenc és édesanyja, 
Zrínyi Ilona ham vainak a hazahozatalá
ra készült a konstantinápolyi jezsuiták 
templomából, ahol 1735 óta együtt nyu
godtak. A hűséges kísérő, Mikes Kele
m en ham vait azonban m ár nem hozhat
ták  haza, m ert a törökök időközben «át- 
rendezték» a rodostói m agyar tem etőt 
és a bujdosók csontjait összekeverték 
másokkal.

M aga ez a körülm ény is egy kissé 
szíven ü t m inden 20. századi m agyar 
bujdosót, amikor önkéntelenül is össze
hasonlítást kell tennie az «akkor» és a 
«ma» között. N égyesy László az Emlék
kiadás előszavában nagyon idevágóan 
írja: «II. Rákóczi Ferencet hazatérő ú t
ján  nem kísérheti el éppen az a híve 
sem, aki 24 éven át, m inden bujdosó 
útján, m inden országban és tengeren 
vele já r t s aki szám kivettetésük szín
helyéről, Rodostóból százhetvenegyévi 
nyugalom  helyére, a konstantinápolyi 
jezsuita  tem plom ba elhelyezte. — De 
csak testi m aradványai nem; M ikes jobb 
része, M ikes lelke, most ebben a kö tet
ben m integy díszbe öltözötten várja  
szeretett urának hazatérő ham vait.» Az 
összehasonlítás az akkor és a ma között 
még aktuálisabb és még sokkal fájóbb, 
ha a mai hazatérő és hazajárogató tá r
sainkra, barátainkra és rokonainkra 
gondolunk, akik m ár nem vállalják  to 

vább m aradéktalanul a bujdosó m agyar 
sorsot és a jövőt kutató lelki szemünk 
előtt már szinte kirajzolódik a 20. szá
zadi Mikes-Kelemeni m agyar sors: a 
bujdosók közül egyedül m aradni az 
idegen nagyvilágban.

Pedig Rákóczi is, M ikes Kelemen is 
és a többiek, akiknek a csontjai ma je l
telenül porladnak Franciaországban, 
Lengyelországban vagy a rodostói ho
mokban, mind-mind hazam ehettek vol
na. Rákóczi még a b irtokait is v issza
kaphatta  volna, ha . . .  ha m egtagad 
mindent, ami azelőtt szent volt előtte: 
a m agyar haza szabadságát, becsületét 
és m egalázkodik a zsarnokság előtt és 
aláírja a szatm ári békediktátum  pont
jait. És hűséges kam arása, Mikes Kele
men is, hiszen ő maga írja: «Énnekem 
soha semmi egyéb olyan nem volt ha
zámat elhagyni, hanem, hogy igen sze
rettem  az öreg fejedelmet*.

Pedig neki is volt édesanyja. H ívta 
is haza. Rodostóban éppen akkor kapta 
kézhez a levelét, am elyben írja, hogy 
gratiat (kegyelmet) esdett ki számára, 
amikor Kőszegi Zsuzsi, az a lány, aki 
bujdosó életében a fejedelem  m ellett az 
egyetlen fénysugár volt, Bercsényi M ik
lósnak lett a felesége. «Legyen Isten 
akarattya rajtunk*! — Ez volt Mikes 
Kelemen kettős súlyos lelki és érzelmi 
tusájában a döntő érv. És m aradt a 
helyén, az öreg fejedelem  mellett! (Ro
dostó, 1723, december)

És neki is volt otthona, szűkebb ha
zája, ifjúsága, amit éppen olyan rajong
va szeretett m int mi a magunkét. — Az 
a csillag Zágon felé, de húzta őt is; 
m inden leveléből még ma is kiérezzük. 
De a honvágyat férfiasan hum orba fojt
ja. «Édes néném, úgy szeretem  már 
Rodostót, hogy el nem felejthetem  Zá- 
gont!» — írja  1720-ban, ifjúsága te ljé 
ben még. Az életdelelőn messze túl, 63 
éves korában, amikor m ár csak páran 
lézengnek a bujdosók közül, ezt írja 
Jassy-ból, ahonnét m egpillanthatta szü
lőföldje határhegyeit: «öröm est bem en
tem volna Zágonba, de az Űr befödözte

előttem  az odavivő utakat, m ert az 
egész föld az övé.»

Csak egyszer, amikor a fiatal M ária 
Terézia lett a királynő, írta  meg hozzá 
a kegyelm i kérvényt. 1741 szeptem be
rében jö tt meg Bécsből a válasz: «Nec 
nom inetur in nobis*- Szóba sem jöhet.

Ez az összehasonlító írás nem akar 
vád vagy szem rehányás lenni bárki 
felé is, aki úgy érzi, hogy neki nem 
szabad vagy nem lehet levonnia a vég
ső konszekvenciát mint azt M ikes Ke
lem en tette. Inkább csak irányt és ér
telm et kereső eszmélődés abban a küz
delemben, amit kiki m agára vállalt ab
ban a pillanatban, amikor a haza hatá
rait átlépte; nem a könnyebb, a jobb, 
a gazdagabb életért, hanem  kötelesség
ből a legszentebbért: a szabadságért! 
Nagyon sokan akkor még nem is m ér
hették  föl teljesen a súlyos lépés min
den következm ényét. Ki m ondta volna 
akkor azt, hogy a küzdelem évtizede
kig, sőt generációk életén is túl fog 
tartani? A 45-ösök ma a bujdosás 31. 
évét tiporják, az 56-osok pedig a 20.-at. 
Temetünk, egyre sűrűbben, nőnek a 
m agyar tem etők nagyvilág szerte, az 
unokák meg m ár nem beszélik a nagy
apák nyelvét. — M aholnap talán  m ár 
meg kell húzni M ikes Kelemenékkel a 
végső párhuzam ot is: mi elbukhatunk 
ebben a küzdelemben, de az ügy nem!

És akkor volt értelm e mindannak, ami 
azóta történt és még történik  velünk, 
még ha úgy is kell befejeznünk, ahogy 
M ikes Kelemenék fejezték be: «Most 
m ár egyedül m aradtam  a bujdosók kö
zül és nem mondhatom mint eddig, hogy 
hadd vigyék ki ezt vagy amazt előre, 
m ert egyedül m aradván, nekem  kell ki
mennem az áldozatra . . .  Az első leve
lemet amidőn a néném nek írtam, 27 esz
tendős voltam, ezeket pedig 69-ben 
írom. Ebből kiveszek 17 esztendőt, a 
többit haszontalan bujdosásban tö ltö t
tem. A haszontalant nem kellett volna 
mondanom, m ert az Isten rendelésiben 
nintsen haszontalanság, m ert Ö mindent 
a m aga ditsőségére rendel . . . »
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
Az apostoli hitvallás eredete és jelentősége (I)

A «Symbolum apostolicum», m agya
rul az apostoli hitvallás, röviden össze
foglalja hitünk legalapvetőbb igazsá
gait. A következő cikkeinkben az apos
toli hitvallás tételeit fogjuk m agya
rázni.

Egy elég késői legenda szerint, m ie
lő tt az apostolok elhagyták Jeruzsále
met, hogy a világ minden tájékára  szét
szóródjanak, összeültek s hitünk leg
fontosabb dogmáit leszögezték, még pe
dig úgy, hogy m inden apostol egy-egy 
hitágazatot fogalmazott meg s ezért van 
ennek a szimbólumnak 12 ágazata. Ez 
a legenda csak költői kiszínezése annak 
a ténynek, hogy az apostoli hitvallás 
végső gyökerei csakugyan az apostoli 
korba nyúlnak vissza, de a jelenlegi 
form áját csak a későbbi századokban 
nyerte el. Az Egyház ismer más h it
vallásokat is, pl. a niceai zsinat (325) 
hitvallását, amely a szentmise Crédójá- 
val azonos. Szokásos volt ugyanis, hogy 
az egyes zsinatok vagy pápák az Egy
ház hitét mindig újból és újból meg-

A 2. vatikáni zsinat az ökum enizm us- 
ra vonatkozó dekrétum ában arra utal, 
hogy a katolikus hitigazságok között 
bizonyos hierarchia, azaz rangsor ural
kodik. V annak igazságok, am elyek köz
pontibbak és vannak olyanok, m elyek 
inkább a perifériához közelednek. Nem 
szabad, hogy a nem -katolikusoknak az 
a benyom ásuk legyen, hogy szám unkra 
az összes hitigazságok egyforma je len
tőséggel rendelkeznek, hogy például a 
Szűz A nyára vonatkozó dogmák épp 
oly fontosak, mint a m egváltásra vonat
kozó hitigazságok, vagy hogy a szentek 
tisztelete éppoly jelentős, m int a szent
ségek használata. Az igazságok rang
soráról szóló tanítás nem a 2. vatikáni 
zsinatnak a találm ánya — mint ahogy 
azt egyes szélsőséges konzervatív  teo 
lógusok néha hangoztatják. Hisz maga 
az apostoli hitvallás is csak az alapvető 
igazságokat sorolja fel, am elyekben a 
többiek csak burkoltan foglaltatnak. 
Nem csak a később m eghatározott dog
m ákat, hanem  még az ősegyházban k i
fejezetten vallo tt igazságokat sem ta r
talmazza mind. Így nem történik emlí
tés a szentm iséről és a szentségekről, 
hanem  csak az Egyházról, m ert az Egy
ház misztériuma ezeket a kegyelm i esz
közöket is m agában foglalja. Az emlí
te tt m egkülönböztetés központi és ke
vésbé központi igazságok közt m eg
könnyíti az egyházak közötti dialógust, 
m ert módot nyújt, hogy rádöbbenjünk 
arra, hogy az egészen központi igazsá
gokra vonatkozóan egyetértünk. Ez az 
egyetértés azonban csak részleges, m ert 
mi katolikusok igaznak vallunk sok

fogalmazzák, hogy koruk tévedései el
len m egvédjék. Tudjuk, hogy VI. Pál 
pápa is 1968-ban egy külön hitvallást 
te tt közzé. Bizonyos progressista körök 
érthető akokból azon vannak, hogy ez 
a hitvallás ne igen jusson a h ívek ke
zébe, ami nagyjában sikerült is nekik, 
m ert alig van valaki, aki ismerné. A 
pápa e hitvallásban világosan rám utat 
jelen  korunk tévedéseire.

Az apostoli h itvallásnak az az elő
nye, hogy hitünk alapvető igazságait 
m integy dióhéjban és m indenki szám á
ra érthető módon összegezi, míg a többi 
hitvallásokat sokszor csak akkor é rt
hetjük meg, ha kortörténeti hátterüket 
ism erjük, ö rvendetes dolog, hogy a 
protestáns egyházak általában, de fő
képpen az anglikán egyház, szintén ma
gukévá teszik e hitvallást, legfeljebb a 
«katolikus» szót, — amely a mai köz- 
használatban csak a katolikus egyházat 
jelöli, — lefordítják az élő nyelvre és 
ennek m egfelelően az egyházat álta lá
nos vagy egyetem esnek nevezik.

egyéb h ittéte lt is, am elyeket protestáns 
testvéreink nem fogadnak el. Számunk
ra  az összes dogmák egyenlő kötelező 
erővel, de nem egyform a jelentőséggel 
rendelkeznek (V. ö. a 2. vatikáni zsi
natnak az ökum enizm usra vonatkozó 
dekrétum át, Nr. 11, és XI. Pius «Mor- 
talium  animos» kezdetű enciklikáját, 
Denz.-Schőnm. 3683).

Az apostoli hitvallás struktúrája  hár
mas tagoltságot m utat fel és így a Szent- 
három ságba vetett hitünket fejezi ki: 
«Hiszek egy Istenben, m indenható A- 
ty á b a n . . .  és a Jézus Krisztusban, ő 
egy Fiában .. . hiszek Szentlélekben». E 
hitvallás történelm i eredetét teljes egé
szen még nem ism erjük. Annyi azonban 
bizonyos, hogy az Egyház keresztelési 
szertartásaiban kell keresnünk erede
tét. Az első keresztény időkben a fel
nőttek keresztelése volt szokásban s 
hárm as alám erítés form ájában történt. 
M ielőtt valakit m egkereszteltek, m eg
kívánták tőle, hogy a keresztény hit 
alapjait ism erje és ennek megfelelően 
kérdéseket tettek  fel. A kérdések és fe
leletek hárm as tagoltságot nyertek, 
hisz Krisztus Urunk e szavakkal létesí
tette  a keresztség szentségét: «Menje- 
tek  tehát, tegyétek taníványom m á mind 
a népeket. K ereszteljétek meg őket az 
A tya és a Fiú és a Szentlélek nevében 
és tanítsátok meg őket m indannak m eg
tartására, amit parancsoltam  nektek» 
(Mt 28, 19-20). A keresztségre vonat
kozó kérdések és feleletek idővel kibő
vültek, m ajd — főképpen, amikor gyer
m ekek keresztelése kapott szokásra — 
összefoglalták őket és így imádkoztak.

Az apostoli hitvallás a 8. században 
N agy Károly egész birodalm ában elter
jed t s rövidesen Róma is hivatalos és 
kötelező hitvallásnak tekintette.

A  Szentírásban igazi hitvallások még 
nem lelhetők fel, vannak azonban bizo
nyos pregnáns mondatok, m elyek gya
korlatilag a hitvallások kezdetének is 
tekinthetők. A  keresztények ugyanis 
mindig azon voltak, hogy hitüknek lé
nyeges tartalm át leszögezzék és így a 
többieknek is tovább adják. Ilyen rövid 
h itvallásszerű m ondatra találunk Szent 
Pál leveleiben is. Így például a Római
aknak írt levelében olvassuk: «Pál, 
Krisztus Jézus szolgája, m eghívott a- 
postol, akit az Isten kiválasztott evan
gélium ának hirdetésére . . . Fiáról, Jézus 
Krisztusról, a mi Urunkról. Ö test sze
rint Dávid nem zetségéből született, a 
szentség lelke szerint azonban a halál
ból való feltám adásával az Isten hata l
mas Fiának bizonyult* (Rom 1, 1-4). H i
tünknek az ilyenfajta tömör összefog
lalásait a hívek m egőrizték és így foly
tonosságban m aradtak az apostolok hi
tével. A hit tartalm a az idők folyamán 
a benne való elmélyülés következtében 
kibontakozott, gazdagodott, a tévtanok- 
kal folytatott küzdelm ek révén egyre 
szabatosabb foglam azást nyert, azonban 
a keresztényeket mindig az a tudat ve
zérelte, hogy az ő hitük azonos az apos
tolokéval és hogy sohasem m erítheti ki 
a krisztusi kinyilatkoztatás gazdagsá
gát (v. ö. Ef 3, 8).

A  múlttal való folytonosság elenged
hetetlen kelléke hitünknek

Korunknak egyes m odernista irányú 
teológusai arra  törekednek, hogy hi
tünknek a múlthoz való kötöttségét 
m egszakítsák. Szerintük a váltakozó 
emberi önismeretből, öntudatosságból 
kiindulva kell m inden korban m egha
tározni, hogy mit kell hinni. Elvetik a 
m últban történ t hitatni rögzítéseket, az 
ún. dogm ákat is, vagy m egtartják a dog
m ák formuláit, azonban új tartalm at 
csem pésznek beléjük. Pedig a Szentírás 
szerint az igazi hitnek lényegében azo
nosnak kell lennie az apostolok hitével. 
Szent Pál m ár ily értelem ben buzdítja 
Timóteus püspököt, hogy tartsa  meg 
híven azt az evangélium ot, m elyet tőle 
hallott, tekintse m integy a hit letéte- 
m ényének: «Timoteus, őrizd meg a rád
bízott kincset. Kerüld a világias, üres 
fecsegést, az áltudom ány ellenvetéseit, 
am elyeket ném elyek átvettek  és el is 
tévelyedtek a hittől* (Tim 6, 20-21). Még 
m aguk az apostolok vagy utódaik sem 
m ásíthatják meg a hitet. Küldetést kap
tak  ugyan, hogy Péterrel, ill. utódjával 
kapcsolatban a h itet m agyarázzák, a té 
vedésekkel szemben m egvédjék, a kor 
szükséglete szerint újból és újból job-

Az apostoli hitvallás az alapvető hitigazságokat tartalmazza
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A Mindszenty Emlékbizottság közleményebán megfogalmazzák s ebben nem té 
vedhetnek, m ert a Szentlélek velük van. 
Azonban egyetlen egy igazságot sem 
adhatnak fel, egyetlen egy igazságot 
sem helyezhetnek hatályon kívül azzal 
a m egokolással sem, hogy a mai ember 
érzékenységét sérti. Szt. Pál annyira 
véglegesnek és visszavonhatatlannak 
tartja  a Krisztus által adott kinyilatkoz
tatást, m elyet hirdet, hogy a Galatákhoz 
e kem ény szavakat intézi: «De ha akár 
mi, akár egy m ennyei agyai más evan
géliumot hirdetne nektek, mint amit mi 
hirdettünk: ákozott legyen! Amint már 
k ijelentettük: Ha valaki más evangé
liumot hirdetne nektek, m int amit tő 
lünk hallottatok, átkozott legyen!» (Gál
1, 8-9).

A hitnek az apostolok hitével való 
identitása nem csak nem akadályozza 
meg az egyházi tanítás életszerűségét
— mint ahogy egyesek gondolják —, 
hanem  épp az életszerűséget teszi lehe
tővé. A gyerm ek sokban különbözik a 
serdülő ifjútól, ez meg különbözik a 
m eglett embertől és ez ismét az aggas
tyántól, azonban mindig ugyanazon 
egyéni emberről van szó, aki testileg- 
lelkileg úgy fejlődik, hogy m egtartja  az 
önm agával való azonosságát, megőrzi 
azonos életstruktúráját. A m últtal való 
folytonosság és — legalább a lényeges 
vonásokban —• a vele való azonosság 
elengedhetetlen feltétele tehát a keresz
tény  hit életszerű fejlődésének és kor
szerű terjesztésének. A mai kornak sin
csen szüksége más evangélium ra mint 
Jézus Krisztus evangélium ára. Az apos
toli h itvallásnak épp az a nagy előnye, 
hogy tömör, egyszerű szavakkal, és 
ezért minden kor embere szám ára é rt
hető módon, vetíti elénk az apostolok 
hitét. M ély tisztelettel imádkozzuk te 
hát mindig az apostoli hitvallást, amely, 
ahogy m ár gyerm ekkorunkban tanul
tuk, így szól:

H iszek egy Istenben,
m indenható Atyában,
m ennynek és földnek teremtőjében.
Es a Jézus Krisztusban,
ő egy Fiában, a mi Urunkban,
k i fogantaték Szentlélektői,
szü ieték  Szűz Máriától,
k inza ték Poncius Pilátus alatt,
m egíeszitteték,
meghala és eltem etteték;
alá szállá a poklokra,
harmadnapon halottaiból föltámada,
fölm éne m ennyekbe,
ül a m indenható A tya  Istennek

jobbja felől,
onnan lészen eljövendő, 
ítélni e leveneket és holtakat. 
H iszek Szentlélekben, 
egy katolikus keresztény anyaszent-

egyházat,
szen teknek  egyességét, 
bűnöknek bocsánatát, 
testnek feltámadását 
és az örök életet. Ámen.

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

A Máriazelli zarándoklat május 15-16-ig, 
szombaton és vasárnap lesz. Az összes za
rándokcsoport megérkezését szombaton 17 
órára várjuk. Ekkor kezdődik a hivatalos 
program, amely vasárnap délig tart. Rész
letes programot a MET legközelebbi szá
mában közlünk.

A  zarándoklat felejthetetlen emlékű 
Mindszenty hercegprímásunk temetése első 
évfordulójára esik. Érdekesen találkozik 
össze ez az évforduló II. Rákóczi Ferenc, az 
első nagy magyar száműzött, születésének  
300. éves és az 56-os magyar szabadságharc 
20. éves évfordulójával.

Máriazell, ez az ősi magyar zarándok- 
hely, lett az utolsó nagy magyar számkive
tett Mindszenty József sírhelye. Nagyon  
alkalmas ez a hely tehát magyar eszmélés- 
re, lelkiismeretvizsgálatra és engesztelésre.

A zarándoklatra hívjuk minél nagyobb 
számban magyar ifjúságunkat, főleg a ta
nulóifjúságot és a cserkészeket. Elsősorban 
ők nyerjenek ihletet és tanítást a nagy ma
gyar számkivetett-től arról ezen az ősi za
rándokhelyen, mit jelent kereszténynek és 
magyarnak lenni.

A zarándoklatra külön is meghívjuk 
mindazokat a papokat és világiakat, akik 
magyarságukért és hitükért börtönt visel
tek és így igazi bajtársai lehettek megbol
dogult hercegprímásunknak. Az ifjúsághoz 
és a politikai foglyokhoz külön is megy 
felhívás, számukra programot is dolgoz ki 
a rendezőség.

Mivel Máriazell nagyon sok zarándokra 
számít a jelzett napokon, csoportos és 
egyéni jelentkezéseket minél előbb küldjék 
el a szállásközvetítő irodába:

Max Eder, Hauptplatz 65, A-6830 Maria- 
zell. Telefon: (0043) 27-27/23-80.

1975 őszén a posta több Svájcban élő 
m agyar m enekült honfitársunk címére 
egy feladó m egjelölése nélküli USA-bé- 
lyegzővel ellátott borítékban, címtelen, 
fehér borítólapba kötött, sokszorosított 
kiadványt (a továbbiakban « Fehér 
könyv ») kézbesített ki. Ez a kiadvány 
a «M agyar Szabadságharcos Parlam ent 
és a M agyar Szabadságharcos (Nemzet
őr) Világszövetség V izsgálóbizottsága 
jelentése* cimét viseli.

A «Fehér könyv» tám adásokat ta rta l
maz a m agyar emigráció több kim agas
ló, vezetőszerepet betöltő személyisége 
ellen, többek között « fas isz ta» vagy 
« nyilas » m últtal vádolva őket. A ki
advány «vádjai» alátám asztására a Rá- 
kosi-rendszer bíróságai által hozott 
ítéleteket, valam int olyan «tanúvallo- 
mási jegyzőkönyveket* és egyéb ok
m ányokat közöl m ellékletként, amelyek 
nyilvánvalóan ' az AVH, illetve az ott
honi rendszer nyom ozószerveinek bi
zalmas anyagát képezik.

A «M agyar Szabadságharcos Parla-

A jelentkezést küldjük el a Magyar Em
lékbizottsághoz is:

Mindszenty Emlékbizottság 
Oberföhringerstr. 40, D-8 München 81.

Emlékeztetőül nagy halottunkra, a Mind
szenty Emlékbizottság Mindszenty egyik  
legkifejezőbb színes fényképét 20.000 pél
dányban sokszorosíttatta és bocsátja az 
egész világban szétszórt magyarok rendel
kezésére. A  fénykép Bogotában 1975. ápr. 
22-én, két héttel Mindszenty halála előtt 
készült. Meleg Gábor ottani magyar mér
nök felvétele. A képek ára:

35 x 27 cm DM 5.—
18,5 x 14,5 cm DM 3.— 
levelezőlap DM 1.—
100 kép rendelésnél 20 %-os kedvez

ményt adunk. A fényképek tiszta jövedel
mét a Máriazell-i Mindszenty-Emlékstáció- 
ra fordítjuk, amely a Fájdalmas Olvasó 
utolsó tizedét: «Kit érettünk keresztre fe
szítettek* és Hercegprímásunk emlékét 
örökíti meg. A magyar lelkészeket és világi 
munkatársaikat pedig arra kérjük, hogy hí
veik részére minél előbb rendeljenek a 
Mindszenty Emlékbizottságnál a föntebb 
megadott címen ezekből a képekből.

Az emlékstációt már meg is rendeltük 
Máriazellben.

A Mindszenty-Alapítvány december 29-i 
gyűlésén elhatározta és szintén megrendelte 
a Máriazell-i síremléket, hogy a zarándok
latig az is elkészüljön. Költségeit a Mind
szenty-Alapítvány viseli. Közöljük még, 
hogy más adományokon kívül az Alapít
vány s'Hertogenbosch-ban a hollandiai ma
gyar ház és plébánia költségeire tízezer 
dollárt szavazott meg.

HARANGOZÓ FERENC

ment* nevében Hoka Ernő úr, a V égre
hajtó  Bizottság elnöke 1975 novem ber
24-i keltezésű «Nyilatkozatával» elha
táro lta  m agát a «Fehér könyvtől*. Hoka 
ú r kijelenti, hogy a nevezett kiadványt 
a M agyar Szabadságharcos Parlam ent 
V égrehajtó Bizottsága tudta és hozzá
járu lása  nélkül adták ki és hozták for
galomba ism eretlen személyek.* N yilat
kozata további részében megemlíti még 
Hoka úr, hogy hasonlóképpen ism eret
len «garázdálkodók» adtak ki 1968-ban 
ún. «Fekete könyvet*.

A «Fehér könyv* szerzői feltehetően 
félnek a nyilvánosságtól, ezért név te 
lenek kívánnak maradni, illetve félre
vezető módon olyan m agyar szerveze
teket jelö ltek  meg szerzőként, akiknek 
e kiadványhoz semmi közük. M indezek 
alapján nyilvánvaló, hogy a kiadvány 
mögött olyan körök állnak, akiknek ér
dekükben áll az emigráció vezető sze
m élyiségeinek hamis vádak  alapján tö r
ténő diszkreditálása és a m agyar emig
ráció egységének megbontása.

A SVÁJCI MAGYAR EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK «NYILATKOZATA»
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Dr. Lékai László az új esztergomi érsek
A V atikán és Budapest február 12- 

én délben hozta nyilvánosságra, hogy 
VI. Pál pápa Dr. Lékai László eszter
gomi apostoli korm ányzót a főegyház
megye érsekévé nevezte ki. A kineve
zéshez az Elnöki Tanács m egadta az 
előzetes hozzájárulást. Az új érsek más
nap letette  a rendszer által előírt esküt.

Az új érsek a M agyar Távirati Irodá
nak hosszabb nyilatkozatot adott, am e
lyet vasárnap, február 15-én M agyaror
szág vezető lapjai is közöltek. A Ma
gyar Hírlap teljes egészében, a többi 
kivonatosan. A  nyilatkozat aláhúzza, 
hogy az esztergomi érsek az ország 
prím ása és ennélfogva a M agyar Püs
pöki Kar elnöke. Ezt a régi hagyom ányt 
az 1966-ban jóváhagyott püspökkari 
statútum ok is átvették.

Lékai László kinevezésével végétért 
az 1964-ben elkezdődött folyamat, m ely
nek első állomása a Budapest és a V ati
kán közt m egkötött részleges megála-

A kinevezés m ásik jelentősége, hogy 
a jelenlegi hierarchia teljes egészében 
a Budapest és V atikán közti kom pro
misszum révén kinevezett m egyéspüs
pökökből, érsekekből és prím ásból áll. 
Tehát a kom m unista rendszerben felé
pült az első katolikus hierarchia. Itt 
lett volna az ideje, hogy a rendszer 
sokat hangoztatott és az okm ányokban 
biztosított vallás és lelkiism ereti sza
badságot tettekkel is aláhúzza. Bebizo
nyítsa, hogy az elmúlt 30 esztendőben 
provokált egyházüldözésnek végetvet. 
M egnyugszik, m ert M agyarországon ma 
csak olyan püspökök kormányoznak, 
akik a rendszer jóváhagyásával kerü l
tek  az egyházm egyék élére, és ennél
fogva élvezik bizalmát. Tehát több lehe
tőséget kell adni nekik az egyházi élet 
gyakorlati fejlesztésére, a hitoktatásra, 
a felebaráti szeretet otthonainak felállí
tására, a katolikus sajtó és könyvkiadás 
évtizedes lem aradásának pótlására stb. 
Ügy lett volna biztató az új hierarchia 
bem utatása, ha az ország új prím ása 
első m egnyilatkozásában a katolikusok 
által évtizedek ó ta hiányolt egyenjogú
ság helyreállítását, a hátrányos m egkü
lönböztetések felszámolását, a szerze
tesrendek m űködését, a katolikus sajtó- 
szabadságot, a vallásos egyesületek 
szabad tevékenységét jelen thette  volna 
a m integy hét millió katolikusnak.

Ehelyett azonban az új prímás arról 
a szűk ösvényről beszélt, amit a rend
szer az Egyháznak átm enetileg még 
m eghagyott. A láhúzta az esztergomi 
érsek-prím ás egyházjogi feladatait — 
utalt az alkotm ányban biztosított va l
lásszabadságra — arra, hogy az ország
ban különböző világnézetű polgárok 
élnek, hangoztatta, tiszteljük egymás 
világnézetét, de azt el kellett hallgatnia,

podás volt. Ehhez csatoltak annak ide
jén  egy több, m int 30 oldalt kitevő, 
géppel íro tt jegyzőkönyvet, am elyben 
felsorolták az álam és egyház viszonyá
nak problém áit. Az elmúlt 12 esztendő 
alatt ezekből a problém ákból úgyszól
ván egyet sem oldottak meg. Az eszme
cserék, tárgyalások a püspöki k ineve
zésekre korlátozódtak. A Pápa az utóbbi 
időben szerette volna m eggyorsítani a 
tárgyalások m enetét és a püspöki k i
nevezéseket lezárni. Lékai László esz
tergomi érsekké történ t kinevezését a 
rendszer azzal késleltette, hogy új ne
hézséget tám asztott a tárgyalások las
sítására. A rra törekedett, hogy a V ati
kán válassza el a prím ási m éltóságot az 
esztergom i érseki széktől. Kiderült, 
hogy a kérdés nem olyan egyszerű, 
mint gondolta. M egvitatása hosszabb 
időt vesz igénybe. Lékai kinevezése v i
szont sürgetőbb. így m aradt meg az új 
érsek prím ási m éltósága.

hogy ez a követelm ény a rendszert ille
tőleg súlyos következm ényekkel jár. 
Többi közt azzal, hogy a katolikusok
nak ugyanazokat a jogokat és lehető
ségeket kell biztosítania keresztény 
h itük ápolására és terjesztésére, m int 
am ilyenekkel a kom m unisták rendel
keznek a m aguk nézeteinek terjeszté
sére. Egymás világnézetének tisztelete 
azt is m egkívánja, hogy az iskolában és 
az egyetem eken ugyanolyan feltételek 
m ellett hirdessék a kereszténységet is, 
m int az ateizmust. Ezt a követelést a 
jugoszláviai, illetve a lengyel püspöki 
kar többször hangoztatja. M agyarorszá
gon viszont a rendszer a saját hozzá
járu lásával felépült új hierarchiának 
ilyen követelést nem engedélyez. Az 
ország új prím ása csak az eddig több
ször is hangoztatott elveket m ondhatta 
el nyilatkozatában. A zokat az elveket, 
am elyeknek hangoztatása eddig sem 
hozott eredm ényt az Egyház helyzeté
nek javulására. Jól ism ervén a rendszer 
tak tiká já t az egyházpolitikában, a m eg
engedett elvek hangoztatásával és a 
«vannak még problémák® em lítésével 
m inden bizonnyal azt k ívánta  érzékel
tetni, hogy az új hierarchia felépült, de 
senki se szám ítson lényeges változásra. 
Az egyházpolitika m enete m arad a régi 
és célja is változatlan. Az egyház M a
gyarországon m egm arad a rendszert 
szolgáló állapotában. Építi azt a szocia
lizmust, am elyben se Istennek, sem az 
evangélium nak helye nincs, m ert a fia
talokban nem verhet gyökeret a keresz
ténység A hogy m úlnak az évek, úgy 
hal ki a még meglévő keresztény nem 
zedék. Az új h ierarchia feladata a rend
szerben az, hogy ezt a halotti m enetet 
kísérje.

A hallgatás továbbra is kötelező

Ha az új hierarchia felépítésének a 
vatikáni keleti politika részéről a kom 
m unisták nyom ására az volt az elfoga
dott feltétele, hogy a m agyarországi fő
pásztorok ne beszéljenek a rendszer el
követte  igazságtalanságokról, a vallás 
és lelkiism ereti szabadság gyakorlati 
követelm ényeiről, a hátrányos m egkü
lönböztetésekről, az Egyházat ért szám
talan  sérelem ről, a felnövő új nemzedék 
talán  m ár nem is veszi észre e jogok 
hiányát. Hiszen, ha valaki nem ismeri 
a kereszténységet, nincs tisztában az 
em ber és Isten viszonyával, az erkölcsi 
értékekkel, honnan tudja, hogy a rend
szer mitől fosztotta meg, mit kell köve
telnie, hogy életének értelm et adjon. 
Ezért van olyan nagy jelentősége Len
gyelországban és Jugoszláviában pél
dául a püspöki ka r tiltakozásainak és 
követeléseinek.

Aki elolvasta Lékai esztergomi érsek 
nyilatkozatát, észrevette, hogy az új 
prím ás tele van jóakarattal, jó lelki- 
pásztor akar lenni, a püspöki kar élén 
keresi az együttm űködést püspöktársai
val. Nem kíván tekintéllyel fellépni, 
inkább közvetlen kapcsolatokra tö rek
szik. Az egyház szám ára m eghagyott 
nagyon keskeny utat, az istentisztelet, 
a liturgia adta lehetőségeket készül k i
használni, de ettől a cím erébe foglalt 
m egnyesett fa m int a m agyar egyház 
jelképe kevésbé fog kivirulni. Az Is is
m eretlen, hogy m ilyen nyom ásban lesz 
része a rendszer oldaláról? Eddigi m ű
ködésében, nem tudjuk, hol, m iben si
kerü lt a rendszer jogtalan  követeléseit 
elhárítania. Am iben viszont engedett, 
kevésbé bizalomkeltő. 1974-ben, alig
hogy átvette  a főegyházm egye irányí
tását, m int apostoli kormánzó körlevelet 
adott ki, am elyben m egtiltotta papjai
nak, hogy az IBUSZ közrem űködésével 
híveiket külföldi zarándoklatokra v i
gyék. Am ióta püspök lett, kerülte  a 
kom m unista börtönöket m egjárt papok
kal való találkozást. Volt aki könnyen 
teljesíthető ügyben kérte  segítségét, de 
elutasította. N yilván azért, hogy a 
rendszer által m egbélyegzettekkel való 
érintkezés esetleges vád já t elkerülje. 
Biztos, hogy nem szívesen já r t el igy 
velük. Biztos, hogy m aga is átélte ilyen
kor a lelkiism ereti konfliktust. Hiszen 
az evangélium  m inden keresztényt, még 
inkább a püspököt az elnyom ottak illet
ve üldözöttek mellé állítja. Az ilyen 
esetek is azok közé a problém ák közé 
tartoznak, am elyek m egoldását mielőbb 
el kell érni. A rendszernek sem lehet 
közömbös, hogy az egyetértésével k i
nevezett új h ierarchia teljesítheti-e az 
evangélium  szellemében hivatását. De 
a püspöki kar egységes m agatartásától 
is függ, sikerül-e m egállnia a helyét a 
jelenlegi nehéz körülm ények között.

Az új hierarchia szerepe
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Hol a boldogság mostanában. . .
Kérdezte egykor a költő  és ő még  

m egelégedett egy jó  m eleg szobácská- 
val télvíz idején. De a mai ember már 
m ásképp válaszolna. «Ahol pénz van!»
— modaná a mai materialista kor ma
terialista em lőkön felnőtt gyerm eke. S 
aki így  gondolkodik, az csak a kertes 
villákat, száguldó hatalmas autókat és 
csillogó ékszerboltokat látja és ezért azt 
hiszi, hogy akinek pénze van, annak 
m indene is megvan. Pedig dehogy is! 
az életet Krisztus világossága m ellett 
szem lélő hívő már az első pillanatra 
meglátja ennek az életszem léletnek si
vár ürességét és nem  sokáig kell keres
getnie ismerősei, jóbarátai, vagy csak 
a napi sajtó hirei között, hogy igazolva  
lássa álláspontja hitelességét. Mi most 
itt ké t hírt ragadunk k i az elm últ év  
hétköznapi esem ényei, kis hirei közül. 
Két esem ényt, hogy megm utassuk, m ivé  
lesz az ember, ha megszállja a pénz 
ördöge, és — m ég a mai világban is 
vannak emberek, akik  nem  a pénzben  
látják az élet értelm ét és boldogságát.

A milliomos halála

«Ném et milliomos halálra dolgozta 
magát» — volt a cime az első újsághír
nek, még májusban, m ielőtt megindult 
volna a szabadságos idény. Egy ham
burgi üzletemberről vo lt szó, aki egy
szerű henteslegényből milliomosig v it
te — kím életlen  hajszával egy napon 
beköve tkeze tt hirtelen haláláig.

N éhány évtizeddel ezelőtt a frankok  
földjéről elindult egy szegény paraszt-

Bármennyire jól hangzik a püspöki 
kar körleveléből idézett mondat, m ely 
szerint az egyház m egtalálta helyét a 
szocializmusban — rá kell m utatnunk 
arra, hogy ezt elsőnek M iklós Imre, az 
Állam i Egyházügyi H ivatal jelenlegi 
vezetője használta és több benne a 
propaganda, m int a valóság. Ha a való
ságot nézzük, fel kell tennünk a ké r
dést: mi volt az ára  annak, hogy az 
Állami Egyházügyi H ivatal elnökének 
m egítélése szerint az egyház m egtalál
ja  helyét a szocializmusban? Az, hogy 
a m agyar egyházat m egfosztották sza
badságától, m egvonták tőle sok terü le
ten  az életlehetőséget, erőszakkal távol
tartják  az ifjúságtól, hogy gyökértelen- 
né tegyék és így tovább. Ki örül ennek 
az állapotnak? És ki vállalhatja  jó lelki
ism erettel ezt a helyzetet? M elyik m a
gyar püspöknek, papnak vagy hívőnek 
nem okoz ez súlyos lelkiism ereti prob
lémát? Lehet-e ennek tudatában azt 
állítani — am iként Lékai első nyila t
kozatában teszi: «A sebek begyógyul
tak.* A  sajgó sebek az új hierarchiától 
várják  a gyógyulást! Ez történelm i fela
dat, ami elől nem lehet kitérni.

FÁBIÁN KAROLY

gyerek a világba azzal az eltökéléssel, 
hogy milliomos lesz. Sokfelé megfor
dult, Lipcsében, Bécsben és Hamburg
ban; kitanulta a hentesm esterséget s 
attól kezd ve  fogához vert m inden ga
rast, hogy önálló üzletet nyithasson. 
Nem  ivott, nem  dohányzott, fáradhatat
lanul dolgozott és így  aránylag rövid  
idő alatt jólétre és gazdagságra tett 
szert. M inden nap fél 5-kor ke lt és este 
nyolc előtt soha sem  tért haza. A  sza
badság ism eretlen fogalom volt számá
ra. Évente egyszer m ent el csinos és 
kedves feleségével valahova szórakoz
ni: ez vo lt minden. Másra nem  volt ide
je. M unka és üzlet volt a mindene. Pe
dig kolbászgyárának és különböző hen
tesüzleteinek jövedelm e akkor már 
meghaladta az évi 30 millió márkát.

N em  is csoda, hogy szervezete  nem  
birta sokáig ezt a rablógazdálkodást. 
Háromszor vo lt már közben szívin fark
tusa. A z  orvosok in tették, lelkére be
széltek, de hiába. A  m egszállottak dühé-

M ünchenben és egész országszerte 
nagy fetűnést ke lte tt egy fiatal leány  
korai és erőszakos halála. Rosa Frank 
«callgirl» volt, ahogy a mai modern 
szóhasználat m egjelöli társadalmi állá
sát, a sztárt, az arisztokratát az utcalá
n yo k  soraiban. Rosa Frank gyilkos k e 
zeknek  esett áldozatul. Halála után k i
derült, hogy 500 ezer márka értékű ék
szer és ugyanannyi készpénz maradt 
utána. Törvény szerinti örökösei szülei 
és testvérei le ttek  volna. Más ember 
talán örült volna az ingyen ölébe hulló  
ekkora vagyonnak, de ők nem! Édes
apja ezeket mondta az egyik  újságíró
nak: «Egész életem en át tisztességes 
m unkával kerestem  m eg a kenyerem . 
Ez a pénz azonban nem  tisztességes 
úton szerzett vagyon és ezért szeren
csétlenséget hozott. Én tudni sem  aka
rok róla!» Felesége és gyerm ekei u- 
gyanígy nyilatkoztak.

Bizonyára vannak emberek, akik  gú
nyosan csóválják erre a fe jüket és ma
gatartásukat ostobának m inősítik. De 
tényleg olyan ostoba és maradi-e a 
Frank család ott, a Bajorerdő közepé
ben! Ügy gondoljuk, hogy nem! A zon  
voltak, hogy leányukat becsületes élet
re neveljék . Nos, ez nem  sikerült nekik. 
De becsületükre válik, hogy álláspont
jukhoz és erkölcsi e lveikhez akkor is 
hűek maradtak, amikor milliós vagyon  
hullott volna az ölükbe, m inden m eg
erőltetés nélkül, egy kis erkölcsi m eg
alkuvás árán. Ök azonban inkább elv i
selik  embertársaik gúnyos nevetését, a 
maradiság bélyegét: de m eggyilkolt le
ányuk halálából nem  akarnak hasznot 
húzni.

A  Frank család példája megmutatja, 
hogy a keresztények  számára a pénz

vei dolgozott tovább, — mert még m in
dig nem  volt neki elég az elég. Így egy  
napon k é k  M ercédesz-kocsijában elérte 
és e lv itte  a negyed ik  inkfarktus. Igaz, 
a kocsi itt maradt s vele  együtt fele
sége, fia, egy luxusvilla, 15 millió és 
ké t kutya. Ez maradt egy önmagát k í
m életlenül hajszoló munkás élet végén.

Sok, de mégis kevés! M inek és k inek  
is élt valójában az ilyen  ember? Lelke, 
amikor a föld és az örökkévalóság k ö 
zö tt bandukolt és m ég egyszer vissza
nézett, bizonyára kiábrándulva állapí
totta meg, amit m inden józanul gondol
kodó ember a történet láttára kérdez: 
há érdemes volt? Érdemes vo lt az éle
tet feláldozni a milliókért, m elyek  itt 
maradnak?

Bizony nem  érdemes!
Éppen ezért tisztelettel nézünk fel 

egy m ásik újsághír hőseire, akiknek  
volt erejük és bátorságuk, hogy az in
gyen  ölükbe hullott m illiót visszauta
sítsák és inkább a szegénységet válasz
szák. A z  ember és pénz viszonyát u- 
gyanis legdöntőbben életszem lélete és 
az ebből kialakult jellem e alakítja ki.

nem  minden. M agatartásukkal tanúsá
got te ttek  hitükről és keresztény  élet- 
felfogásukról. Ezért viszont csak tisz
telet és megbecsülés illeti őket.

Pascal, a nagy francia filozófus m ond
ta egyszer: «Az ember nádszál, •— de 
gondolkodó nádszál!» N agyböjt elején  
az egyház ham ut szór a Krisztusban  
h ívők  fejére, hogy em lékezzenek: az 
ember por, — de ez a por az örök élet 
csiráit hordozza. A  föld csak átmeneti 
lakóhelye, a föld javai csak Istentől 
kölcsönbe adott támasz és segítség a 
földi vándorlás tartamára. N em  több és 
nem  is szabad, hogy több legyen. Kö
zü lük sem m it sem  visz magával a túl
világra. Ennek meglátására és m egva
lósítására akar rávezetni bennünket a 
nagyböjti idő. A z  önmegtagadás és jó 
cselekedetek gyakorlása gyengíti az 
emberben a túlburjánzó önzést és a 
múlandó földi javakhoz kö tő  beteges 
ragaszkodást. A z  így  felfogott és gya
korolt böjt visszaadja a test és lélek  
egészségét. A  fent elm ondott k é t eset 
ui. eléggé bizonyítja, hogy a pénz, a 
mindig több pénz utáni sóvárgás az em
bert vesztébe kergető rabszolgaság. Már 
ezért sem  lehet igaz boldogság forrása. 
A  földi boldogság egyik  alapja a k e 
resztény szabadság, az anyagiak bete
ges gyűjtésétő l megszabadító krisztusi 
függetlenség. Ezt már az ószövetségi 
bölcs is meglátta és boldognak hirdet 
m inden embert, aki «nem lohol fo lyton  
a pénz után.» A k i egy materialista kor
ban is megőrzi szíve  függetlenségét és 
tisztánlátását és az örök élet rem ényét 
e múlandó világ értékei fölé emeli és 
értékeli.

MEGYESI ANDRÁS

Az örök élet reménye az anyagiak fölé emel
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Homérosz nyomdokain
Most száz éve, 1876 tavaszán, György 

görög k irály  táv irato t kapott a pelo- 
ponnesosi Argosból, ezzel a tartalom 
mal:

« Végtelen örömmel közlöm  Felséged
del, hogy megtaláltam a sírokat, m elye
ke t a hagyom ány s annak nyom án Pau- 
sanias Agam ennon, Kasszandra, Eury- 
medon, valamint társai sírjának tartott. 
A  sírokban színaranyból készült, felbe
csülhetetlen értékű ősi tárgyakat talál
tam. (Majd a táv irat befejezéséül:) M int
hogy kizárólag a tudomány iránti sze- 
retetből dolgozom, term észetesen nem  
formálok igényt e kincsekre, túláradó 
szívvel Görögországnak ajándékozom  
az egészet. Legyen alapköve a végtelen  
nem zeti gazdagságnak.»

A z  immár világhírűvé lett táv irat 
küldője Schliemann H enrik (1822-1890), 
a homéroszi eposzokban m egénekelt 
Trója és M ykenae feltárója, «a modern 
archeológia atyja®, önere jébő l lett 
naggyá, szinte m egszállottan h itt az 
Ilias és Odysseia történeti hűségében. 
Tudásának alapjait belőlük m erítette, 
nem nagyképű szobatudósok ingadozó 
hipotéziseiből. Szószerint ve tte  Homé
roszt és Pausaniast, biztos volt benne, 
hogy M ykenaeben valóban Agamennon 
sírját és az A tridák kincseit találta  meg.

Egy kis m ecklenburgi községben szü
lete tt sokgyerm ekes evangélikus papi 
családból. Korán árvaságra jutott, tanu
lásra nem volt módja, egy kereskedő 
alkalm azottja lett és úgy indult el az 
önállóság útján. Rendkívüli gyakorlati 
érzékével ham ar nagy vagyont szerzett. 
Először az akkori Szentpéterváron ala
píto tta  meg gazdagságát széleskörű ke
reskedelm i tevékenységével, 26 éves 
korában. Ugyanott a krimi háború után 
m ásodszor növelte m illiókkal a vagyo
nát, m ajd a kaliforniai aranyláz idején 
harm adszor szerzett m illióival az 1850- 
es években Sacram entoban lett m ulti
milliomossá.

V agyonával és izzó fanatizm usával 
m inden akadályt leküzdött, hogy m eg
valósítsa gyerm ekkora óta lankadatla
nul élő vágyát: Homérosz T rójájának 
és az Ilias többi színhelyének feltárását. 
Könyörtelen kereskedő, gátlástalan üz
letem ber és naivan romantikus álmodo
zó volt egyszemélyben. Égő fanatizm u
sa páratlan  nyelvtehetségével párosult. 
Másfél hónap alatt m egtanult egy ide
gen nyelvet. M inden európai nyelven 
beszélt, de törökül, arabul, kínaiul, per
zsául és héberül is, nem szólva az ógö
rög nyelvről, m elyet szinte anyanyel
vének tartott.

N egyvenegy éves korában kezdte 
m egvalósítani nagyszabású terveit. A b
bahagyta üzleti tevékenységét és régé
szeti tanulm ányaiba mélyedt, egyetem i 
fokon is archeológussá képezte ki ma
gát, hogy kellő tudományos felkészült

séggel kezdhesse meg Homérosz v ilá
gának felkutatását.

Á satásait a kisázsiai Hissarlik-domb 
alatt rejtőző Trója feltárásával kezdte 
meg, legyőzve a török hatóságok kap
zsiságát és akadékoskodásait, óriási 
költségekkel és m unkások többszáz fő
nyi hadával. Görög leányt vett felesé
gül, a tizenhét éves, klasszikus szépsé
gű és fogékony lelkű Sophia Engastro- 
menost (1852-1932), aki attól kezdve 
hűséges társa  lett.

A házaspár trójai ásatásai fényes 
eredm énnyel jártak . 1873-ban rengeteg 
kincset hozott napfényre az ásó m un
kája  Trója egymás alatti kilenc, sőt tíz 
városrétegéből. Abban az évben találta  
meg Schliemann a szabaddá te tt romok 
között, felesége segítségével a «Priamos 
kincse® néven ismert, hallatlanul érté
kes arany- és ezüstkincseket: serlege
ket, vázákat, diadém eket, különböző 
ékszereket, tőröket és sok más érték 
tárgyat. A kincseket sikerült A thénbe 
kicsempésznie, onnan pedig 1881-ben 
Berlinbe vitetnie, az ottani régészeti 
múzeumba. A török korm ány a csem
pészés m iatt pert indított ellene, ő pedig 
vonakodás nélkül m egfizette az 50,000 
frankos b ü n te té s t. . .

Á satásai folyamán sokszor volt úton, 
Am erikától Kínáig mindenfelé, hogy 
előadásokat tartson és átvegye a külön
böző tudományos intézetektől kapott 
kitüntetéseket. N eve világhírűvé vált, 
érdem eit legádázabb ellenségei is kény
telenek voltak  elismerni. A thénben 
1878-ban nagyszabású renaissance stí
lusú palotát ép ítte te tt családi lakóhe
lyéül. O tt született leánya, Androma- 
che, és fia, Agamemnon.

A világhírű tró jai ásatási eredm ény 
további m unkára ösztönözte a nagy ku
tatót. Kisázsia u tán  Görögországban 
kezdett ásatni. Napfényre hozta Orcho- 
m enost és Tirynst, de m indegyiknél je 
lentősebb a homéroszi M ykenae feltá
rása  1876-ban, m elyről cikkem elején 
m ár szóltam.

A híres m ykenaei oroszlánkapu köze
lében, kőlapokkal fedett hat nagy sír
üregben nagym ennyiségű aranykincs 
került napvilágra, köztük színarany 
maszkok, az elhunyt arcvonásaival. 
Egyik álarcon Schliemann Agamamnon 
arcvonásait vélte  felismerni Homérosz 
leírása alapján. (A múzeumban ma is 
A gam em non m aszkja' néven szerepel.) 
Bár a jelenlegi régészeti kutatás nem 
igazolta Schliemann m egállapítását, 
m ert a kincsek több, mint három  év
századdal a tró jai háború előtti időkből 
származnak, értékükből ez semmit sem 
von le, m ert azt tanúsítják, hogy M y
kenae gazdagsága m ár a trójai háború 
előtti évszázadokban is élő valóság volt.

Schliemann hervadhatatlan  érdem e 
nem is az, hogy napfényre hozta H o
mérosz világát, hanem  az, hogy kiem elt

az ism eretlenség hom ályából majdnem 
egy egész évezredet. Az ő ásatásai 
nyom án ism erte meg a világ a Kr. e.
2. évezrednek addig ism eretlen korsza
kát, az «aegaei kultúrá»-t, a mai euró
pai ku ltúra bölcsőjét. Á satásainak ered
m ényeit három  nagyértékű  kötetben 
tette  közzé. H alála u tán  m unkáját fia
talabb m unkatársa, W ilhelm  Dörpfeld 
folytatta, aki később a Deutsches Ar- 
chaeologisches Institut igazgatója lett 
A thénben.

Schliemann élete vége felé sokat be
tegeskedett, de további nagy ásatásokat 
tervezett. A Sors m ásképpen döntött.; 
1890-ben, Karácsony m ásodnapján, éle
tének 69. évében, N ápolyban váratlanul 
m eghalt, özvegye  tovább folytatta el
hunyt férje m unkáját, am ennyiben a- 
nyagilag tám ogatta Dörpfeld ásatásait, 
közben A thénben tüdőszanatórium ot 
alapított és sokat áldozott jótékony 
célra. 1932-ben halt meg, nyolcvan éves 
korában. Leánya, Andromache, görög 
férfi neje lett, fia pedig, Agamemnon, 
nőtlenül halt meg, így tehát ma már 
Görögországban senki sem viseli a 
Schliemann nevet.

Épségben áll azonban Athén egyik 
előkelő u tcájában Schliemann palotája, 
m ely ma a görög legfelsőbb bíróság 
székhelye. Nem régen látogatást tettem  
a pompás palotában, m elyben a bíró
sági tisztviselők készséggel nyito ttak  
meg m inden ajtót előttem. V égigjártam  
a szobákat, m elyeknek falait ma is a 
nagy archeológus híres ásatásainak 
színhelyeit ábrázoló falfestm ények dí
szítik.

És elzarándokoltam  Athén tem etőjé
be is, m elyben nagyszabású fehér m ár
vány síremlék őrzi a Schliemann-család 
földi m aradványait. A m agasba emel
kedő, görög templom-tipusú, oszlopos 
emlékmű hom lokzata előtt Schliemann 
fehér m árvány m ellszobra hirdeti a 
nagy férfiú emlékét, a sírfeliratok pedig 
felsorolják az ott nyugvó családtagok 
neveit. Az utolsó Schliemann-unoka k i
hűlt testé t 1969-ben helyezték el a csa
ládi sírboltban, m elynek külső falát kö
röskörül Homérosz eposzainak dombor
m űvű jelenetei ékesítik.

Mi lett a világhírű aranyleletek sorsa?
A  berlini m úzeumban őrzött trójai 

kincseknek, «Priamos kincsei»-nek nyo
muk veszett. A m ásodik világháború 
kitörésekor a múzeum anyagát, közte 
a trójai kincseket is, 400 ládába csoma
golva, biztonsági okból különböző he
lyekre szállították és re jte tték  el. A há
borús pusztítások során a kincs túlnyo
mó része megsemmisült, csak kis tö re
déke került vissza 1946-ban Keletber- 
linbe.

Teljes egészében m egm aradt azonban 
a m ykenaei «Agamemnon kincse® né
ven ismert, felbecsülhetetlen értékű le
letanyag az athéni nemzeti múzeumban.

BÍRÓ BÉLA
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Magyar cserkészek «Kárpát» téli-tábora
'Magyar cserkészek Szt. Jakabíalván'

— olvashatta az ember már hetekkel 
előtte itt is, ott is, körlevélben, előzetes 
jelentésben. Lehet, hogy volt, aki ijed
ten ku ta to tt em lékezetében, hát ez hol 
is van? A ztán rájön, hogy kicsit önké
nyes magyarosításról van szó, St. Jákob  
Déltirolban van, és már évek  óta ebben 
az időben, karácsony másnapján ma
gyar szótól lesz hangos a környéke. A u 
tóbuszok, autók ontják a csicsergő, csi- 
vitelő  népet. Teljes a zűrzavar. M inden
ki keres valamit, vagy valakit. H egyek
ben áll a csomag, lehet válogatni. Egy 
kisfiú  e lveszte tte  a nyakából a zacskót, 
amiben vagyona volt, most sírva keresi. 
Jutka M ártával szeretne egy szobában 
lakni, már régen megmondta. M ost pa
naszra m egy, reklamál.

A ztán  m egnyugszanak a kedélyek. 
Örák kérdése és m indenki megtalálja  
helyét, csomagját, batyuját, szobatársát. 
M indenki hálás a meleg ételért s az 
ágyért, ahová lerogyhat.

Közel 280 gyerek  és fiatal, és 90 fel
nőtt szállta meg az idén is ezt az alpesi 
vadregényes vö lgyet. Jö ttek  m essze  
földről, 10 országból, tengeren-túlról is. 
USA, Canada, Ausztrália, Brazília is 
képviselte tte  magát a jó öreg Európa 
m ellett. Volt olyan kislány, aki még so
ha nem  látott havat. Am i a havat illeti, 
most sem  látott éppen sokat belőle. 
N ézni éppen megfelelt, csak a síeléshez 
kellett volna kicsit több.

Reggeli után autóbuszok v iszik  az 
embert a silifthez. Ezzel sikerül m eg
közelíteni az áhított havat. Többrend
beli sioktatás fo ly ik  azok számára, akik  
m ég nem  tudnak eléggé síelni, vagy  
akik  tökéletesebben szeretnék ezt a 
szép sportot űzni. Ebéd a helyszínen, 
szendvics és m eleg leves és csak a va 
csorához tér vissza a pirosarcú had, 
kissé zilálton, de nagyon jókedvűen.

A  vacsora előtti időt még nagyon jól 
lehet használni különböző tatarozási 
munkálatokra. Kicsit mosdani, bevarrni 
a nadrágot, bejódozni a horzsolásokat.

Vacsora után korcsoportonként fog
lalkozás van. Előadások, v itaestek  kö 
ve tik  egymást. M ost szóbakerül m in
den, ami a cserkészeket érdekli. Sok a 
javaslat, hozzászólás az évi m unkához 
vagy éppen a téli táborhoz.

Irodalmi előadások is vannak, mint 
Lőkkös Antal jólsikerült előadóestje. 
Burgenlandról ve títe ttképes előadásban 
számolt be Juhász László azoknak, akik  
nem  ismerik.

Bemutatja m indenki, amit tud, m uzsi
ka, tánc, vagy éppen próza legyen az. 
K edvenc téma a népitánc, m indenkit 
érdekel és szívesen tanulnak új lépése
ket, figurákat.

A  társasjáték is hálás esti foglalko
zás, sokat lehet nevetn i és egy-egy új 
já tékot nagy örömmel fogadnak a fia
talok.

A z  esti programok legkedveltebb ré
sze a nótázás. Ez rendesen nem is terv
szerű, hanm jókedvből fakadó. Sok-sok  
népdal kö veti egymást, egym ástól ta
nulnak eddig ism eretleneket s a régiek  
további szakaszait. A  szöveget néha  
kissé  átalakítják a csintalanok  — van  
aztán nevetés . . .

Szilveszter este aztán együtt vannak  
gyerekek, felnőttek, fiatalok, öregek. 
Búcsúztatják az ó-évet s köszöntik  az 
újat. A  műsorszámokra már he tekkel 
előtte készü ltek  a csoportok, most nagy  
sikerrel előadják.

Hasonló sikerrel rendezik meg a far
sangi estet, rögtönzött jelm ezekkel és 
ötletes műsorszámokkal. A  jókedv  ra
gadós, nem  is lehetne ellenállni a m in
dent elsöprő vidámságnak és humornak, 
ami ezekből a fiatalokból árad.

A z  idő múlik, talán kicsit gyorsan is. 
M indenesetre hála száll az egek Urához, 
hogy kevés  csont tört (1 láb), nagy be
tegség nem  volt; mert hiszen nem  is 
érdemes említeni a náthát, köhögést, 
ami m egszokott kísérője a tábornak, 
eredm énye a m égiscsak otthonhagyott 
meleg ruhadarabnak, elveszett sapká
nak.

A  tábor egész tartama alatt nagy  
számmal ve ttek  részt a cserkészek és 
vendégek az ökum enikus istentisztele
teken, amit a közelben lévő kis kápol
nában tartottak. Egy szívvel, egy lélek
kel, egy nyelven  szállt az ének és az 
ima az egy Istenhez.

S amikor üt a búcsú órája, ism ét m eg
bolydul a hangyaboly. Csomagok hal
maza a ház előtt s m indenfelé búcsúz- 
kodó em berek borulnak egmás nyaká
ba. Búcsúznak régi és új barátok. Van
nak, akik  többször is elbúcsúznak egy
mástól véletlen  vagy szándékosan, de 
nagyon vidáman. S az elcsendesedő  
környéken  a téli levegőben szinte  
csüngve marad egyetlen meleg szó: 'V i
szontlátásra! »

LENGYEL RITA st.
M ünchen

PÁRIZSI HÍRADÓ

A  Pax Romana keretében február 7-én 
Szőke László erdélyi származású épí
tészm érnök tartott előadást Erdély né
pesedési kérdéséről. A  bevándorlás út- 
vonalati és idejét sajátkezűleg megraj
zolt térképen mutatta, b izonyítékait a 
nemrég elhunyt Dr. Padányi V iktor tör
ténész és társadalomfilozófus, majd  
Török Sándor településtörténész m űve
iből idézte. A  bensőséges hangulatban 
lefo ly t előadás után az összegyűlt ven 
dégek még egy jó órán át szabadbeszél
getést fo ly ta ttak e m indnyájunkban oly  
elevenen élő témáról. Közben Jean- 
Loup Charmet, a nemrégiben Erdélyben  
járt fo tóm űvész csodálatosan szép és

szomorú, a széke ly  életet és m űvészetet 
m egelevenítő  fényképeiben  gyönyör
ködhettünk.

Február 8-án a szentm ise után az 
Egyházközségi Tanács nyilvános kö z
gyűlést tartott. A  tanács évenként ren
dez ilyen  nyilvános közgyűlést, m elyen  
a h ívek  értesülnek a M isszió egyéves  
m unkájának eredm ényeiről és a Misz- 
sziót érintő fontosabb kérdésekről. Fe
hér László, a tanács elnöke beszédében  
elsőnek Dr. Hieró Istvánt, a M isszió  
vezető jé t üdvözölte 50. születésnapja  
alkalmából, m egköszönve azt az áldoza
tos m unkát, m elyet a h ívekért végez. 
Beszámolójában többek közö tt még eze
k e t mondta: «A M issziót az áldozatkész 
magyarság a saját erejéből tartja fenn  
és jelenleg sehonnan sem m iféle támo
gatást nem  kap. Közös célokat szolgál 
és az ezeréves keresztény  M agyaror
szágot képviseli. Tagjai azok a m agya
rok, akik  a közös áldozatvállalásból k i
veszik  részüket és az Életünk c. lapra 
igényt tartanak. A z  európai magyar 
kato likusok lapja az a kapocs, m ely  
bennünket összeköt.»

A z  elnöki beszámoló után m indenki 
hozzászólhatott, kérdéseket tehetett fel 
és elmondhatta javaslatait.

SZŐKE KLÁRA

HOLLANDIAI MAGYAR MEGMOZDULÁS

Miről híresek a hollandok? — A sa jt
ról! És még? — A fapapucsról! Ennyi az 
egész? — Nem! O tt vannak még a ma
gyarok is, akikről úgy hirdetik: Ezek 
azok, akik legjobban elzárkóznak min
den, a «m agyarokat érintő» kérdés elől!
— Ez aztán nem felel meg a tényeknek! 
Van iskolatáboruk! V annak Clubjaik! 
Azonkívül híressé vált az évi nagy bál
juk, ahová összesereglenek az ország 
nagy részéből.

Azt a fennen em legetett elzárkózást 
is m egcáfolják, m ert most készülnek 
egy lelkészlakás vételére.

Nem csupán lakás céljait szolgálná 
az épület, hanem  helyet kapna ott egy 
kis könyvtár is. A kadnak olyanok is, 
akik szívesen foglalkoznának a gyer
m ekekkel hétvégeken, míg a szülők be
vásárolni vannak. Két-három óra alatt 
tanulhatnának valam it szüleik hazájá
ról. Talán még a felnőttek is találnának 
alkalmat, hogy ott találkozzanak. Az 
elképzelés sokféle lehetőséget k ín á l . . ,  
Az itt élő m agyarok összefogásán, se
gíteni akarásán nagyon sok múlik. A b
ban rem énykedünk, hogy sikerül szi
lárd alapokra kerülni, hiszen az 1200 
családból igen rövid idő alatt 130 család 
máris elju tta tta  adom ányát erre a célra.

Micsoda nagyszerű jele  lenne az ösz- 
szetartozásnak, ha a H ollandiában élő 
m agyarok mind összefognának és az 
emigrációs életük huszadik évében is 
megm utatnák: él a m agyar virtus még! 
Kísérje siker fáradozásukat! (H. Gy.)
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Magyarország Vezérlő Fejedelme
(II. Rákóczi Ferenc születésének 300-ik évfordulójára)

Maurice Paléoloque, Franciaország 
egykori nagykövete a cári Oroszország
ban, írja  «Kaiserin Elisabeth» c. m űvé
ben, hogy a tragikus emlékű Erzsébet 
k irályné m iért szerette annyira a m a
gyarokat: «becsülte szenvedélyes sza- 
badságszeretetüket, ragyogó bátorságu
kat, fékezhetetlen karakterüket, roman
tikus költészetüket, m agával ragadó ze
néjüket és nem utolsó sorban egész tö r
ténelm üket, mely egyetlen dicső hős- 
költemény!»

A francia diplom ata m egállapításá
nak fényes bizonyságát látjuk a m agyar 
történelem  legnagyobb szabadsághősé
nek, II. Rákóczi Ferencnek életében, aki 
ezelőtt 300 évvel született s akarata 
ellenére sodródott bele abba a történel
mi szerepbe, m elynek ú tja  sokkal több 
áldozatot követeit tőle, m int amennyi 
dicsőséget hozott neki, s m ely végül is 
a törökországi Rodostóba, utolsó évei
nek szám kivetési helyére torkollott.

Rákóczi életében különös m értékben 
ju t kifejezésre a régi mondás: hogy 
származás és hagyom ány köteleznek. 
M ár pedig Rákóczi mind atyai, mind 
anyai ágon a legkiválóbb ősökkel di
csekedhetik. A nyja a hős Zrínyi Ilona, 
M unkács védője, a ty ja  I. Rákóczi Fe
renc, az ország legelső földbirtokosa. 
N agyaty ja  az a Zrínyi Péter, aki Fran- 
gepán Ferenccel és Nádasdy Ferenccel 
együtt összeesküvés címén, hóhérbárd 
alatt fejezi be életét. N agybátyja Zrí
nyi Miklós, a hires költő, hadvezér és 
államférfi, a nagy törökverő, akinek 
halálát titokzatos hom ály fedi, bár a 
közhiedelem  szerint vadkan ölte meg 
őt. De nemcsak a Zrínyiek heves vére 
forrott ereiben, hanem  benne — mint 
Szekfű írja  — «a Zrínyiek m ellett a k i
rályi m agaslatra emelkedett, ősi büsz- 
keségű Báthoryak gerjedelm ei is tüzel
nek®. Hiába szeretne nyugodt, polgári 
életet élni, m int a többi nagyurak, ami
kor a történelem  órája üt s a hívó szó 
megcsendül, tettre  kell elszánnia magát.

Ifjúkor és előzmények

A nagy szabadsághősnek gyerm ek
korában kevés örömben volt része. A ty
já t születése u tán  ham ar elveszítette, 
anyjától pedig 12 éves korában válasz
to tták  el, aki Tökölyvel, m ásodik fér
jével önkéntes száműzetésbe ment. 
M unkács ostrom ában még a felkelő v i
tézek dédelgetett kis fejedelme, hogy 
utána annál jobban rászakadjon az e- 
gyedüllét a környezetét alkotó idegen 
világban. Bár a császár gyám fiává fo
gadja, aki Kollonich püspökkel gyako
roltatja  a gyámtisztét, az édes szülők 
hiányát nagyon érzi gyerm eki lelke. 
Középiskolai tanulm ányait a csehorszá
gi N euhausen-i kollégium ban a jezsui

ták  keze alatt végzi s szerzi meg az 
akkori m űveltség elemeit, majd a p rá
gai egyetem en képzi tovább magát, ta 
nul sok exakt tudom ányt s nyelveket.

Vallásos élete, ami nála egyébként is 
vallási örökség, a jezsuiták által veze
te tt M ária-kongregációban mélyül el. 
Tanulm ányai végeztével egy ideig Bécs
ben él sógora, gróf Asprem ont császári 
tábornok környezetében, míg hirtelen 
szerelemmel házasodik: a Hessen- 
Rheinfelsi hercegnőt, Charlotte-t veszi 
feleségül s v isszatér M agyarországba, 
saját birtokaira. De a szép fiatal asszony 
nem tudja sokáig lekötni, lélekben e- 
gyedül m arad mellette.

Ez időben történt, hogy a Tokaji-fel- 
kelés parasztjai 1697-ben erővel őt 
akarták  vezérükké tenni, ami elől csak 
nagy üggyel-bajjal tudott elmenekülni, 
egyenest Bécsbe sietvén, hogy minden 
gyanút eltereljen  magáról. Sőt, hajlandó 
lett volna m agyarországi birtokait ausz
triai vagy ném etországi hercegséggel 
elcserélni, csakhogy minden intrikának 
elejét vegye s így m inden politikai bo

nyodalom tól távol m aradhasson. Az 
esem ények azonban elébe vágtak min
den efféle törekvésnek.

Két dolog volt az, m ely az ingadozó

Rákóczit végül is a cselekvés terére 
vitte. Az egyik a spanyol örökösödési 
háború, egyrészt XIV. Lajos francia 
király, m ásrészt I. Lipót császár s szö
vetségesei közt. A m ásik az elviselhe
tetlenné váló m agyarországi viszonyok, 
a nép m érhetetlen szenvedése a császá
ri adóvégrehajtók és katonaság zakla
tásai miatt. Az állapotok jellem zésére, 
m elyek m ár két évtizednél tovább ta r
tottak, szolgáljon egy idegennek, egy 
császári tisztnek tanúságtétele, aki fél- 
hivatalos m unkájában így emlékezik 
meg a m agyarságról:

«M agyarország tele van a német k a 
tonaság szörnyű zsarolásával, te lhetet
len exaktioival, teljes önkénybe menő 
arcátlanságával, em bertelen összeütkö
zésekkel, úgyhogy ily erőszakosságok 
és barbár könyörtelenségek leírásával 
könyveket lehetne m egtölteni; nem 
allegorice vagy példaként, de a való-

II. Rákóczi Ferenc 
Mányoki Ádám festménye
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Rákóczi tábori imádsága (1703)

Üristen! Igazság kú tíe je  és kim eríthetetlen iorrása a kegyelem nek, ki 
parancsolataidról m egfeledkezett népedet néhanapján a szolgaság jármával 
sújtod, hogy m egtörvén gőgjét, amint neki a büntetésben igazságot, úgy a 
megbocsájtásban újból kegyelm et nyú jts  . . ,

Bevalljuk, Uram, őseink nyughatatlanságát, beism erjük mindennapi vé t
keinket, am elyekkel ellened támadván, ostorodat valóban megérdemeljük. 
Mindazonáltal, ó, Uram, tekintsd a nyomorúság örvényébe hullott népednek  
sóhaját, hallgasd meg a szegények, az özvegyek, az árvák Hozzád felsíró 
jajkiáltásait, tekintsd a bünhödésre kész ártatlanok kiontott vérét és ne 
feledkezzél meg irgalmasságod cselekedeteiről. És, ha lelkeinkben lángra 
lobbantottad felszabadulásunk vágyának tüzét, vezéreld cselekedeteinket, 
erősítsd meg karjainkat, élesítsd fegyvereinket, hogy kegyes akaratodnak 
egyesült erővel szolgálhassunk. Adj, Uram, azoknak, akiket vezéreinkül 
rendeltél, a rendelkezésben bölcsességet, a balsorsban bátorságot, a szeren
csében m érsékletet, hogy végzéseid útján haladjanak. Jelöld ki, Uram, tá
boraink határát és azt körülvevén  irgalmasságod köntösével, óvd meg az 

ellenség cseleitől s űzd el az álmot a virrasztók szeméről, nehogy készü letle
nül talátassanak. A  Te angyalod legyen a mi őrünk és veze tőnk  a csatában, 
aki szétszórja a fegyverek  golyóit, s valamint Izraelt szárazon átvitte  a ten
geren, úgy vezessen át bennünket sértetlenül ellenségeink tömegén. Add vé 
gül, Urunk és legkegyelm esebb A tyánk, hogy fe lvéte tvén  néped kebelébe, 
rendeléseid útjáról le ne térjünk, hanem igazságtételeid őreivé lévén, útunk  
nyugalomban és békességben vezessen Tehozzád, aki végtelen kegyelm ed
nél fogva azt akartad, hogy a szolgaságból felszabadíttassunk és m egváltas
sunk. A  mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki a Szentháromságban Veled él és 
uralkodik, m indörökké. Ám en.

ságban is odajutott a m agyarság a né
m et katonaság elnyom ása alatt, ahová 
Tacitus szerint a frízek: előbb ökreiket, 
aztán földjüket, s végül feleségük és 
gyerm ekeik testé t kénytelenek eladni 
barbár rabszolgaságba. Hogy m agukat 
a ném et rabságból kiválthassák, gyer
m ekeiket a töröknek adják el, s a né
met katona nem kérdi, honnan a pénz, 
m ert hiszen a kegyetlen töröknél is ke
gyetlenebb. A főparancsnokok maguk 
is a leggonoszabb kihágásokra adnak 
katonáiknak botrányos példát; a legki
sebb csapat vezetője is állását arany
bányának tartja , tőkét gyűjt és az a la tt
valók véres verejtékéből m érhetetlen 
fényűzésben él.»

Kollonich Lipót, ki később M agyar- 
ország prím ása volt (1695-1707), szintén 
megrázó adatokat szolgáltat a megszál
ló katonákról, akik az országot annyira 
kizsákm ányolják, hogy «lakói, egyházi
ak, nemesek, polgárok, parasztok na
ponként halálukat látva m aguk előtt, 
rem ény és félelem között várják, hogy 
m ikor lesz vége nyomoruknak.® Ugyan
csak Kollonich m ondja el, hogy «Komá- 
rom és Fejérvár között öt falu futott 
az erdőkbe a katonai executio hírére,
9 gyerm ek az úton m aradt m egfagyva 
és valószínű, hogy mind az öt falu né
pét hasonló sors érte.»

Az egyik leghirhedtebb véreskezű 
császári tiszt volt Carafa Antal, aki 
1685 - 1686-bán Debrecentől 1,800.000 
forintot hajto tt be. Katonái házról-házra 
jártak, barbár kínzásokkal valla tták  ki 
a polgárokat, hol tartják  pénzüket meg 
az élelmiszerüket. Erről a Carafáról szól 
az a híradás is, m ely szerint Bécsben 
palotát éppíttetett m agának s ennek 
hom lokzatára egy éjjel azt m ázolták 
föl, hogy «Ex lacrimis Hungarorum» — 
«A m agyarok könnyeiből®, — amiből 
aztán nagy botrány lett.

Az ország népének szenvedése, amely 
Rákócziban látta  egyetlen lehetséges 
szabadítóját, nem m aradt, nem m arad
hatott hatás nélkül M agyarország első 
főúrára, akit felvidéki rezidenciájában 
úgy vettek  körül az országrész urai, 
mint fejedelm et, köztük elsősorban a 
hozzá m indvégig hű m aradó Bercsényi 
Miklós gróf. Rákóczi hosszas megfon
tolás után a H absburgok ellenfeléhez, 
XIV. Lajoshoz fordult tám ogatásért, 
kezdeti eredm énytelenséggel. Leveleit 
azonban egy Longueval nevű császári 
kapitány, Rákóczi bizalmasa, bem utatta 
a bécsi udvarban, m ire őt 1701 április 
havában letartóztatták  és Bécsújhelyen 
ugyanabba a börtönbe zárták, ahol va-

HÁROMSZÁZ évvel ezelőtt, 1676 
március 27-én született a m agyar tö r
ténelem nek, túlzás nélkül m ondhatjuk, 
leginkább szívünkhöz nőtt alakja, a 
«kurucok csillaga®, a «Nagyságos Fe
jedelem®: II. Rákóczi Ferenc. Ö nem 
csak a dicső szabadsághős, a «haza 
szentje® j kinek em lékére lángolunk és 
sírva fakadunk® (Petőfi); — az ő nevé
hez egyedülálló jelenségként irodal
m unknak egy küön fejezete, a sajátos 
jelegű és m úlhatatlan szépségekkel gaz
dag kuruc-költészet kapcsolódik. Maga 
is kittünő szónok és stiliszta volt, — 
elég itt utalni az ónodi országgyűlésen, 
a gyömrői táborban m ondott beszédei
re, vagy m agyarnyelvű levelezésére. 
Irodalmi és történelm i szempontból 
egyaránt nagybecsű főműveit, a «Val- 
lomások»-at és az «Emlékiratok»-at la
tin, illetve francia nyeven írta.

TÁBORI IMÁDSÁGÁT m indjárt had- 
baszállásának évében (1703) fogalmazta 
s közzé is tétette, hogy — mint a Vallo
m ásokban írja — a vezérlete alatt álló 
sereg «az alázatosságban is kövesse 
példáját®. A latinnyelvű szöveg egyik 
egykorú kézirati m ásolata a győri \ üs- 
pöki levéltárba került. A fordítás Lázár 
Miklós munkája.

SZAMOSI JÓZSEF

KÉPKIÁLLÍTÁS MÜNCHENBEN

Ft. Prokop Péter, a római Szt. István 
Ház igazgatója, az Életünkben oly sok
szor közölt kedves cikkek írója és fes
tőművész 1976 január 29-iki m egnyi
tással M ünchenben, Schwanthalerstr. 
35. szám alatt, a Finsterwald kávéház
ban nagysikerű képkiállítást rendezett 
vallási és világi tárgyú műveiből. — A 
képek még februárban és m árciusban 
is m egtekinthetők.

lam ikor kivégzett nagy aty ja  is fogva 
volt. Bercsényinek sikerült még ideje
korán Lengyelországba menekülnie, de 
több gyanúsított szintén letartóztatásba 
került. Rákócziné m indent megmozga
to tt férje kiszabadításának érdekében, 
úgyhogy ennek szökése az őrség kapi
tányának, Lehmannak segítségével 1701 
novem ber 7-én szerencsésen végbe is 
ment. Lehmannt kivégezték, Rákóczi 
Lengyelországba m enekült, ahol Ber
csényivel találkozva csak az alkalmas 
pillanatra vártak, hogy a letiport haza 
m egszabadítása érdekében a szabadság 
zászlaját kitűzzék.

(Folytatjuk)
VECSEY LAJOS
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
(1948 karácsony másnapjától — va

gyis letartóztatásától —, már több mint 
öt éve raboskodott, amikor egészsége  
annyira megrendült, hogy a kom m unis
ta rendszer vezetői m egijedtek. A z  em
lékiratokban a kö ve tkező ke t olvassuk:)

1954 első felében 82 kilóról 44 és fél 
kilóra fogytam. M erő csont és bőr vol
tam. Látásom nagyon m eggyengült. Á r
nyéka lettem  önmagamak. Könnyűvé 
vált testem et a sétán alig tudtam  to 
vábbvonszolni, reggel alig bírtam  fel
kelni ágyamból. 1954 telén egyik délu
tán észreveszem, hogy nem látom  jól a 
villanyfénynél a kézbevett b rev iáriu
mot. Közelebb lépek a lám pa alá, de ott 
sem látok többet. Amikor tovább eről
tetem  az imát, forogni kezd körülöttem  
a cella, az egész világ. A könyvben, a 
falon színes körök táncolnak előttem. 
Többre nem emlékszem. Amikor ocsúd
va magamhoz kezdek térni, a padlón 
fekve találom  magamat: a breviárium  
ott lapul távolabb a földön. Fejem mel
lett vértócsa. Tapogatom magam: a ha
jam  erősen vértől ázott. Később vala
hogy feltápászkodom és összeállítom az 
esetet. Az történhetett, hogy háttal áll
tam a cserépkályhának, elszédültem, 
hátravágódtam  és a fejem et élesen 
megsebezve, elvesztettem  eszm élete
met. Ledőltem az ágyra — remegő lá
bam nem bírta el testem  súlyát — s v i
zes törülközővel mosogatom a vért a

Az ínyencségenek nem voltam  rabja; 
a m értékletesség nem okozott nehéz
séget életemben. Igyekezetem  az volt, 
hogy asztalom mindig egyszerű m arad
jon; s a böjt is fontos része volt lelki 
életemnek. Mégis a fogságban az étke
zés fogalma nagy fontosságot kapott: 
előlépett időfogyasztó tényezőnek. A 
három étkezés m integy három  órát töl
tött be a m egállott idő űrjében. Más 
jelentősége nem lehetett, hiszen a ne
künk nyújto tt táplálék  oly silány volt, 
hogy a rabnak m integy saját véréből, 
élet-kalóriájából, zsírjából kellett élnie. 
S amikor éltető táplálékot kapott, an
nak ízét is elrontotta a csajka, evőesz
közök mocskossága, az őrök durva sür
getése a rácson keresztül és a Jób 
em legette angustia cibi, az étel szűke 
(Jób 6, 7).

A fegyházban kezembe kerü lt Somo
gyi Lászlóné «Ésszerű és gazdaságos 
táplálkozás» című munkája. Bár a fegy- 
ház urai sokszor emlegették, hogy ellá
tásunk m indenben megfelel a kalória
követelm ényeknek, állításuk nem felelt 
meg a könyv kívánalm ainak. Cukrot 
például vagy nagyon keveset, vagy 
egyáltalában nem láttam . És ha anyám

hajam ról, nyakam ról. Később felkelek 
valahogyan s feltörlöm a padlóról az 
alvadt vértócsát. A fejem et is bekötöm  
vizes törülközővel, hogy a rabvánkos 
ne legyen véres. De az éj folyam án a 
törülköző is és a vánkos is átázott.

Az őrség nem vett észre semmit. Csak 
a hétvégi törülközőcsere u tán  kezdték 
nézegetni az ágyat. M egtalálták a véres 
vánkost. K eresték a levetett inget is. 
Jö tt a parancsnok vallatni.

Erre az időre esett édesanyám  egyik 
látogatása a váci fegyházban, ahová 
külön erre a «találkozóra» vittek. Ami
kor m eglátott, annyira m egdöbbentette 
egészségi állapotom, hogy a rendőrtiszt 
felé fordulva anyám  így fakadt ki:

— Nem szégyellik, hogy így néz ki 
a rabjuk? M iért fizetünk mi annyi adót? 
H a nem tudják eltartani, vagy nem a- 
karják  életben tartani, engedjék meg, 
hogy én gondoskodjam a fiamról! Pénzt 
és élelmet küldök, m ondják meg, m eny
nyit küldjék.

Az ellenőrző rendőrtiszt elképedt. 
Nem tudott, vagy talán nem m ert szól
ni. Az esetet jelen tette  felfelé és ott 
beleegyeztek, hogy amíg kórházban v a 
gyok, édesanyám  időnként pénzt küld
jön a m inisztériumnak és abból vásá
roljanak majd számomra külön élelmet. 
Bár édesanyám  a kívánt pénzösszege
ket elküldte, a «külön élelmet® nem 
kaptam  meg.

küldött 6-9 havonként engedélyezett 
csomagot, azt sokszor éveken át nem 
kaptam  meg.

Táplálékunkat a folyosón átnyargaló 
őrök bedobják a cellánkba s ha az éle
lem az őrök m arakodása közben a fo
lyosón földre hull, felszedik s porosán 
adják nekünk be a húst és a kenyeret. 
Gyorsan kell ennünk, m ert a rácson át 
sürget és zaklat az őr. A reggeli nyom ai 
többször ott vannak a délben kapott 
kanálon és edényen. A változatosság 
követelm énye úgy valósul meg, hogy 
krumpli a leves s u tána adnak krumli- 
pürét, esetleg tö rt krumplit, vagy zöld
bablevest zöldbab-főzelékkel.

A  séta ketrec-m ozgás: mint a m adáré 
a kalitkában, vagy a süldőé a hidasban. 
V ezetik a rabot, mint m egorrlyukazott 
medvét. Felül nyitott, szűk építm ény
ben sétálunk. N égy magas fal veszi kö
rül azt az aszfaltsávot, am elyen mozog
nunk kell. A sétány hosszúsága megfe
lelő volna (40 m), viszont olyan rabnak, 
m int jómagam, igen gyakran ennek az 
ú tnak csak egyharm adán volt szabad 
járnia. A sétát toronyőr ellenőrizte a to 
ronyból. U gyanakkor vigyáznom kel
lett, hogy ne lépjek az előttem  haladó

fegyőr sarkára, m iközben m ögöttem 
egy m ásik az én bakancsom at tiporta. 
Az is m egtörtént, hogy fegyőrkísérőim  
szorosan m ellettem  m eneteltek: hol las
sítva, hol gyorsítva, hol ú jra  sűrű egy
m ásutánban. N éha az elégedetlen őrök 
idő előtt véget vetettek  a sétának.

Egy óra hosszat szótlanul járni, mint 
ahogyan já r  a garat a malomban ü re
sen, am elybe elfelejtettek gabonát ön
teni . . .  Talán a rabok elégedetebbek a 
közös sétával, amint a rabsereg körbe- 
körbe lépked több fegyveres őrrel. Én 
ezt nem próbáltam , de gondolom, hogy 
jobb, mint a m agános veréb tipegése. 
Lehet beszélgetni, kis hírt kapni, teg 
napról m ára a m ásikon a kedélyhullám 
zást tanulmányozni. De ki tudja?

A rab pótolni tudja «sétáját» m agá
nyos cellájában. Roppant előnye, hogy 
k íséret nélkül te h e t i .. . Szabad az út, 
mehet, am erre akar és ameddig lehet: 
a cella egyik falától a másikig. Széche
nyi István Döblingben kiszám ította, 
hogy ottléte alatt annyi mérföldet te tt 
meg, amellyel Európát kétszer körül
járha tta  volna. Gondolom, a fegyház
ban tö ltö tt öt év alatt nekem is volt va
lam elyes teljesítm ényem  ezen a téren.

A  fegyenc kora reggel rendbehozza 
celláját, leteríti pokróccal a szalm aván
kost és szalm azsákot — egyetlen ránc 
nélkül. A  10-órás álm atlan nyugtalan
sággal félrefeküdt konok szalmát simá
ra  kell egyengetnie; sőt testi épségét 
féltve, az ágaskodó szálakat is leszereli. 
U tána tisztogatnia kell a látható ágy
részeket, a koporsófedélre em lékeztető 
deszkaasztalt, az ajtó «rabművészeti» 
alkotásokkal teli belső oldalát és az 
egyetlen deszkából álló padot. Az ablak 
pókhálóit gondosan kell törölnie — 
akár az arcát — azzal az egyetlen törlő
ronggyal, amely ugyanakkor egyetlen 
törülközője is.

N aponta seprűnk, időnként súrolunk 
is, fekve és térdelve. Visszük a szalma
zsákot és vánkost; kiürítjük, megtöm
jük  és visszük vissza, fejen vagy vál
lon, nyers paracsok, durva ráförmedé- 
sek, gúnyos nevetések közt, m iközben 
ellenőrzőink úri füsteregetésekkel ciga. 
rettáznak. A betegek, gyengék tán to
rognak; nincs felmentés.

V an borotválás is hetenként. Nem 
öröm. A rendőregyenruhás borbélynak 
nem szabad a fegyenccel beszélgetnie. 
Ha a fegyenc kísértésbe hozza, fel kell 
őt jelentenie. A goromba borbélynál 
csak a szerszáma rosszabb. Olvastam, 
hogy a fegyencek borbélyaikat tím á
roknak nevezik. M ár nem lehetne elé
nekelni a régi nótát, hogy a fegyenc 
«göndör haja  rövidre van levágva®. Az 
én fegyházam ban a két-három havi ny í
rással inkább m eghagyják a hajat: már 
augusztusban azért, hogy télen meg ne 
fázzék a fegyenc.

Esti rabtevékenység

Esti rabtevékenység is akad. A fe
gyenc van  annyira mindenes és önel-

Időíogyasztó események
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látó, hogy varrn i is tudjon, akkor is, 
ha sohasem varrt még előbbi életében 
s ha, mondjuk, egy képesítése előtt 
álló szabóinas m osolyogna is m unká
ján. Rab ruhánk ormótlan, vastag  és ne
héz, de mégis vásik, kopik, szakad s a 
gombjai is idővel leperegnek. A  fegy
háznak van szabója; a fegyencnek 
nincs. A fegyenc akkor alakul át sza
bóvá, amikor jelen ti ruhájának  szaka
dásait és az őrség is hivatalosan meg
állapítja  azokat. Hosszabb idő m úlva 
m egérkezik a cellába a szabóság, m eg
állapítja  a rabruha hibáját, eltávozik, 
m ajd hivatalosan ú jra  m egjelenik a k i
utalt teljes «üzemanyaggal». Ha a jav í
tandó ruha és a szabóság a cellában 
egym ásra talál, kezdődik az ipar, vagyis 
a cella ipari üzemmé válik, éspedig 
olyanformán, hogy a fegyenc egy sze
m élyben egyesíti a vállalkozó m űhely
főnököt, a segédet és a tanoncot. Itt v a 
lósul meg a beígért teljes kollektiviz
mus. A tervezés sem hiányozhatik, ezt 
azonban felsőbb tényezők végzik el. 
Egyenlegbe állítják  a feslések vagy a 
hulló gombok cérnaigényét az ő kész
letük megfelelő hányadával. A színek 
és az anyagok vastagsága nem játszik 
szerepet tervm űveletükben. Fehér a- 
nyaghoz fekete érkezhetik, sötétbarna 
daróchoz vörös vagy fehér színű. A  cér
nát sem m érik a tű  fokához. Ilyenkor 
kezdődik a cérna hosszában való haso- 
gatása.

Am ikor a befűzés m egtörténik, a naiv 
kezdő gyűszűt m er emlegetni. Ekkor 
rápirongatnak avval, hogy reakciós igé
nyei vannak . . . Ámde a kem ény daróc- 
ban csak tovább m akrancoskodik a tű: 
a varrandó tehát lekerül a földre, vagy 
fel a rab-asztalra; s ekkor kisül, hogy 
nincs jobb gyűszű a világon a fegyenc- 
bakancs talpánál. Órákon át folyik a 
m egfeszített munka, és a fegyenc abban 
a hitben él, hogy a szabóság a legverí- 
tékesebb életpályákhoz tartozik. Mi
közben tenyérrel törli vere jtékét és 
rossz tűvel, rossz cérnával, gyűszű nél
kül dolgozik, a betelepedett őrök nagy
úri kényelemm el cigarettáznak. De sza
bály is, hogy amíg tű  van a cellában, 
ott kell maradniok. Amikor a cérna el- 
harapásának aktusa m egtörtént, az őr
ség a tűvel és a m aradék cérnával e ltá
vozik, hogy felebbvalóinak jelentse: a 
105-ös rab nem nyelte le öngyilkos 
szándékkal a tűjét, ereit sem hasíto tta  
fel. (Szabóságom egyszerű börtönélm é
nyeim közé tartozik s nem já rt olyan 
sikerrel, mint két cseh zsoldosé, akik a 
m elkiek fogságában ócska ruhákat kér
tek javításra, «hogy jobban m úljék az 
idő». A szövetekből sietve kötelet fon
tak  és még aznap éjszaka az ablakon át 
elillantak.)

Cipész-munkát nem végez a rab, h i
szen olyan bakancsot kap, amely a ke
vés mozgás és sok ülés m ellett elnyű- 
hetetlen. A kiutalt egy pár bakancs 
rendszerint kiszolgálja a m aga fegyen- 
cét, amíg csak a fogság tart. A szeg
hegyeket — nem tudom, szabvány-e ez

—nem reszelték le belül a bakancsom 
ban. De hát a rab nem akar kényeskedő 
lenni; sétálgat és egyre bizonytalanab
bul teszi azt. Amikor m ár bicegni, majd 
sántítani kezd, az őrség vizsgálatot tart. 
Eredmény: leállítják  a fegyenc sétáját, 
jó időre. A bakancs azonban érintetlen 
m arad.

Á rab m unka közben sok m indenen 
elgondolkodik. Azon tűnődött egyszer, 
hogy az új világ m ilyen lelkiism erete
sen gondoskodik a m unka elosztásáról. 
Főrabtartója, Péter Gábor 'altábornagy' 
például szabó volt. A szabó-ipar érez
hetően m egsínylette kikapcsolódását. 
De a nép állama tudta kötelességét: az 
esztergom i érseket sikerült beutalnia a 
más pályára  h ívott Péter Gábor helyére 
szabónak.

Azon is eltűnődött, hogy a régi reak
ciós, burzsoá világban Rákosinak, Sza- 
kasitsnak, Kun Bélának és elvtársainak 
m egadták azt a lehetőséget, hogy bör
tönükben olvashassanak, írjanak. Kap
csolatot tarthattak  a külvilággal is. Kun 
Béla 1919-ben párth íveit fogadta és a 
Gyűjtőfogházban szervezkedett a hata-

A háború és a féktelen élet m ellett a 
büntetőintézetek adják a legtöbb őrül
te t és öngyilkost. Az első világháború 
után  a szibériai fogolytáborokban irtó
zatos m érvű volt a drótsövény m ögött 
az idegbomlás, őrültség. A  börtöni élet 
em bertelen, term észetellenes életmódot 
jelent. Ki tudja, hányan vesztették  
eszüket az A ndrássy út 60 alatt, a M ar
kóban és egyebütt? M agam is tudok 
ilyenekről, papokról is. Egyik nap irtó
zatos ordítást hallottam  a Gyűjtőben, a
10-es cellából. Zaj, nagy felfordulás kö
vetkezett s u tána a rendőrkaszárnya 
tájáról éles sípolás hallatszott. A nagy 
berobogásból következtetni lehetett, 
hogy nagy rendőrerő vonult fel. Űjabb 
dulakodás, lárma, kiáltozás után nyil
vánvaló volt, hogy em bereket cipelnek, 
akik ordítoznak és visszaütnek. M ásnap 
a  vízhordóm megsúgta, hogy két rab 
megőrült. N agy nehezen fékezték csak 
meg őket, m ielőtt elszállításukra került 
volna a sor.

Ezek a h irtelen jelentkező őrjöngő 
kitörések gyakoriakká váltak  a cellák
ban. Féléven keresztül vezettem  nap
lómban — óvatosságból latinul — külön 
a «verés», külön az «örjöngés» rovatát, 
a nap, óra és tartalom  feltüntetésével. 
E lképesztett az őrjöngés sűrűsége, az 
őrültek fokozódó száma, akiket a fegy- 
házból — feltehetőleg — elm ebeteg
intézetekbe szállítottak. És hányra fog
ták  rá, hogy megőrült!

W ilde énekli a readingi rabokról:
«És van, k i megőrül, s mind süllyed, 
Van, k i sír, k i dühöng, van, k i szót 
se szól, reggeltől estelig.»

lom átvételére. H itler a weimari köz
társaság börtönében állam költségen v é 
gezte a főiskolát. Egész könyvtár állt 
rendelkezésére , leveleket írhatott, 
szom batonként előadásokat tarto tt fo
golytársainak. Itt írta meg a Mein 
Kampfot. Djilas is olvasott Tito börtö
nében; ugyanott zavartalanul dolgozha
to tt kéziratain.

Saját sorsomon és tapasztalataim on 
m érhettem  meg, mit engedélyezett 
m indebből a haladó, «emberségesnek» 
h irdetett népi dem okrácia redszere? 
Nem panaszként, hanem  az igazság 
m egállapítása végett hozom fel a fenti 
összehasonlítást. A fegyházból még 
édesanyám nak sem volt szabad levelet 
küldenem. A fegyházban kilenc hónap 
elm últával misézhettem. Az őrök azon
ban mise közben a «kukucskán» lesték, 
hogy m eddig jutottam  el a szentm isé
ben és a heti fegyházi fürdésre különös
képpen mindig akkor hívtak  el, amikor 
a kenyér átváltoztatása u tán  a bor á t
változtatásának a szertartását megkezd
tem. Én azonban folytattam  a szentmi
sét . . .  Fenyegetőztek, de semmivel sem 
törődve, csak a mise végén követtem  
őket.

A m agyar bolsevista börtönök vezetői 
szinte betegesen retteg tek  az öngyilkos- 
sági kísérletektől. Villát, kést, fésűt, bo
rotvát, üveget nem adtak, tükröt a fe
gyenc közelébe sem engedtek. Ügy lát- / 
szik, biztosra vették  azt, hogy a fegyenc 
öklével azonnal szétzúzná a tükröt és 
darabjaival elvágná vérereit. 1950. jú 
nius 16-án, amikor m egengedték a mi
sézést, egy üvegben m isebort is hoztak.
Az üveg a cella sarkában állott. Ügy 
két hét m úlva bejön cellámba a pa
rancsnok és m eglátja az üveget; re tte 
netesen megrémül és felkiált, könnyel
m űséget és szabálysértést emlegetve, 
elviszi az üveget. Azontúl alumínium 
pohár m élyén kaptam  a misebort. (Itt 
kell m egjegyeznem  azt is, hogy ameny- 
nyiben a rendszer érdekében volt az, 
hogy a rab öngyikosság révén tűnjön 
el, nem iszonyodnak megfelelő eszkö
zöket elhelyezni a cellában.)

Fegyházam ban naponta ütötték-ver- 
ték, kínozták a rabokat. A «tájat» meg 
tudtam  állapítani a hangos ütésekből és 
a kísérő ordításból. Az ember ilyenkor 
nem m arad közömbös; a rabsors közös
ségi érzése erős. Első ilyen élm ényem 
nél két ököllel dörömbölni kezdtem  az 
ajtóm on s nem sokára rá az egész fo
lyosón, 10-12 ajtón hallatszott a tilta
kozásnak ez a fajtája. A verés abbama
radt s a kínzók végigszaladtak a folyo
són, felrántották  a cellák ajtóit, keres
ték, ki kezdte a «reakciós* tiltakozást. 
M egtaláltak. Megmondtam, hogy én 
kezdtem  el.

( Folytatjuk)

A börtön örvényei
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AZ ÉSZAK-FRANCIAORSZÁGI MISSZIÓ ÉLETÉBŐL

Roubaix - Tourcoing - Lilié környé
kének m agyarsága az MHBK és a Kát. 
Misszió által közösen rendezett ünnep
ségen em lékezett az 56-os szabadság- 
harc hőseire. P. Ruzsik Vilmos főlelkész 
m éltatta  a hősi helytállás jelentőségét. 
Az ünnepélyen Tóth József csoportve
zető em lékeztetett ötvenhat eszmei és 
szellemi örökségére; Bata József «A 
pesti utcán folyt a vér» c. verset sza- 
vlata  m ély átérzéssel.

A  M agyar O tthon Roubaixban egyre 
szebb form át nyer a lelkesen együtt
dolgozó m agyarok szorgalmából. Főleg 
M et Mme Szedmák fáradhatatlan tevé
kenysége a Kát. Misszió érdekében fel
becsülhetetlen kincs az itteni m agyarok 
javára. — Nov. 23-án, Szt. Katalin ün
nepe alkalmából, társas ebédre és szó
rakozásra gyűltek egybe a m agyarok 
és francia hozzátartozóik a szentmise 
után. Ez volt talán  a legkellem esebb ta 
lálkozó ebben az Otthonban. A hangu
lat vidám, em elkedett s ugyanakkor 
finoman bensőséges volt. Egyik Cam- 
brai-i m agyar meg is jegyezte: Húsz 
éve, hazámtól távol, ilyen jól még nem 
éreztem  magamat! Francia hölgy készí
te tte  a hazai és francia ételeket, Mme 
Töröcsik. A jókedvű nótázás és tánc a 
késő órákig tarto tt.

Dec. 7-én a szentmise után Dukász 
Anna  és Vigh István  m űvész-házaspár 
szórakoztattak bennünket; a m agyar 
erdélyi líra és művészi rajz nyújto tt

Különös és nagyon érdekes ez a 
könyv. N em  tudományos kutatás ered
m énye; nem  ihlet és nem  is h írnév-ke
resés a szülője, hanem ez a furcsa és 
sokszor keserű magyar m enekült sors, 
am ely  M ikes Kelement, Rákóczi íróde
ákját is írásra indította.

Péter László könyvében  is van nagy  
adag, talán saját magának is be nem  
vallott nosztalgia a messzi Zágon felé, 
«hol a bércek ormán hókorona csil
log . . Péter László számára azonban 
még sokkal messzebbről «mutat Zágon 
felé egy halovány csillag», m int annak 
idején M ikes Kelem ennek, mert a dél
afrikai Johannesburgban él, a Dél-Ke
resztje alatt, ahol még a csillagos ég is 
más m int a Duna-Tisza tájain.

Péter László értelm et keresett és ta
lált ott is életének. M egindította Délaf- 
rika első magyar folyóiratát, a «Posta- 
kürtöt». Maga volt a nyomdász, az író 
és a kiíutófiú. Szim bolikus a lap elne
vezése is: «Postakürt». Ezzel hívogatta  
és csalogatta össze a Délafrikába sza
kadt kevés  magyart. M esterien játszott 
a hangszerén.

Előbb a Postakürtben szü lettek  meg 
a magyar történelemből és az egyete-

szellemi táplálékot és lelki örem et a 
jelenlévőknek. Dr. Forgó József, a misz- 
sziós tanács elnöke szívélyesen üdvö
zölte a vendégeket.

A gyerm ekek karácsonyi ünnepélye 
dec. 21-én a vasárnapi szentmise nyo
m ában zajlott le. 'Szállást keres a Szent
család’ áj tatossággal m ost is végigláto
gatták  az egyes otthonokat. E napra a 
M agyar O tthonba érkezett a Szentcsa
lád képe a szépszámú gyerm eksereg 
közé. Talán csak Betlehemben énekel
tek  szebben az angyalok. Ez nem volt 
ugyan az éneklés m agasiskolája, de az 
ártatlan  gyerm eki szív m uzsikája. M me 
Halla válla lta  jószívvel a karácsonyfa 
elkészítését, ezért köszönetünk neki és 
M. Mme Boidin családjának. A rende
zésből A célvári László is k ivette  részét, 
aki különben értékes segítséget nyújt 
a m agyar szentm iséknél is.

Az évvégi hálaadás ú jra  egybegyűj- 
tö tte  nagyszám ban m agyar híveinket. 
Ima u tán  asztalhoz ült a társaság. A 
rem ek vacsora M. és M me Zabik  érde
me. Fiuk, Jean-Pierre pedig kitűnő elek
tronikus felszerelésével a legjobb zenét 
szolgáltatta. Éjfélkor Tóth József kö
szöntötte a vendégeket a Misszió ne
vében. — Az egyházközségi Tanács no
vem ber folyam án tarto tta  gyűlését, 
ö sszeté te le  kibővült Varga István  be
választásával, aki egyben pénztári el
lenőr.

P. RUZSIK VILMOS

mes kultúrtörténelem ből azok az írások, 
am elyek szuggerálták a m essze elsza
kadt magyar lelkekbe: semmi sincs el
veszve, mert egy népnél sem  vagyunk  
alábbvalók. Előszavában maga írja: 
«Ajánlom  ezt a kis k ö n yve t azoknak a 
m agyaroknak, akik  egyetértenek velem , 
de ajánlom azoknak is, akik  eddig nem  
h itték  helyünket a nagyvilágban^. Hogy  
a szerző m ennyire elérte célját a ma
gyar értékekről közölt írásaival, bizo
nyítja  az is, hogy az olvasók m aguk  
kérték, unszolták a szerzőt, hogy adja 
ki őket könyvform ában is.

íg y  született meg ez a szép könyv-, 
valóságos kézikönyve , vadé mecuma a 
magyar ér tékeknek  és életrevalóság
nak. Olvasásakor fe lvetőd ik  a kérdés: 
honan szerezhette és őrizhette ellen a 
szerző a m esszi Dél-Afrikában azt a sok, 
szétágazó és pontos adatot? Á töleli 
egész történelm ünket és az egész euró
pai kultúrtörténelm et is ez a nem  nagy, 
de annál tartalmasabb kön yv . Hiszen  
Szt. István intelmeiről, A nonym us kró
nikájáról, a Bólyay testvérek m unkáiról 
éppen úgy kapunk benne kom oly, a leg
újabb kutatásokon alapuló élvezetes  
közlést, m int az első m agyar n ye lvű  
postás esküszövegről, vagy  a Transhi-

malája felfedezéséről. M indezt szabatos 
és világos magyar nyelven . A  k ö n yv  a 
Danubia nyomdában, a N em zetőr k ia
dásában jelen t m eg egy névtelen  délaf
rikai nem eslelkű magyar támogatásá
ból. (A  k ö n y v  m egrendelhető a szerző  
címén: Box 9318. Johannesburg, 2000. 
Délafrika. Európában a Nem zetőrnél. 
Ára: 6 $ vagy 15 DM.)

H. F.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szabad M agyarság vezetősége az 
1956-os Szabadságharc 20-ik évforduló
já ra  először és u tána m inden következő 
évben m eghirdeti a pályázatot a 

«GÉRECZ ATTILA DÍJ»-ra.
A  pályázat feltételei:

A pályam űvek az 1956-os Szabadság- 
harc esem ényeivel; a m ásodik világhá
borútól a Szabadságharcig terjedő idő
szakkal; a szabadságharc következm é
nyeivel vagy a szabadságharc eszmé
jével kell foglalkozzanak.

A  pályam űveknek ú jaknak  kell len- 
niök, tehát nem vehet részt olyan pá
lyam ű, am elyet m ár kiadtak, k iállítot
tak  vagy előadtak. A pályázat célja, 
hogy a szabadságharc okait, tényeit és 
eszm éjét ne hagyja feledésbe merülni 
és újabb m űvek létrehozásával ezeket 
továbbra is ébren tartsa  és ezzel is szol
gálja a szovjet rabságban élő népünk 
ügyét.
A pályam űvek lehetnek:

Irodalmi vonalon: Regény, elbeszélés, 
színdarab, tanulm ány, vers, stb. A kéz
iratokat kérjük  géppel, vagy jól olvas
ható írással írni. Zenem űvészeti vona
lon: Opera, szimfónia, ének, induló stb. 
K épzőm űvészeti vonalon: Festmény, 
szobor, kerám ia, egyéb szabad kifeje- 
zési forma, amely a pályázat célkitűzé
seit szolgálja. A pályam űveket jeligé
vel lehet benyújtani, hogy a bíráló bi
zottságot semmi más ne befolyásol
hassa, csak a pályam űvek hatása. A 
pályam űvel együtt kell beküldeni egy 
lezárt borítékot, m ely az elején a je li
gét, a borítékban pedig a pályázó pon
tos nevét és címét tartalm azza. A beér
kezett pályázatokat neves m űvészek
ből, írókból álló bizottság fogja elbírál
ni, m elynek döntése végleges.
Díjazás:

A  «GÉRECZ ATTILA DÍJ» első, má
sodik és harm adik fokozata kerül k ia
dásra. A díj két részből áll: 1.) Egy Mo- 
lotov-koktélt elhajító szabadságharcos 
szobra, Kolossy Sándor szobrászművész 
alkotása és 2.) kézzel festett oklevél 
Szentléleky-Biró Gyula festőművésztől.

A  három  díjnyertes mű átm egy a 
Szabad M agyarság gondozásába azzal, 
hogy amit tudunk kiadunk, kiállítunk 
vagy előadunk, vagy  ezeket hasonló 
célokra m ások rendelkezésére bocsát
juk. A  díjnyertes pályam űveket min
denesetre megőrizzük azzal, hogy ha 
M agyarország felszabadul a szovjet el-

Péter László: «MAGYAR ÉRTÉKEK, MAGYAR ÉRDEKESSÉGEK*
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nyom ás alól, azokat mi, vagy  utódaink 
hazaju tta tják  az otthoni megfelelő szer
vek (Széchenyi könyvtár, múzeumok, 
képtárak, kiadók, stb.) gondozásába an
nak bizonyítékául, hogy a szórványban 
élő m agyar m űvészek alkotó készségük 
legjavával szolgálták világszerte né
pünk érdekeit. A többi m űvet a pá
lyázó kifejezett k ívánságára vissza
küldjük, egyébként a díjnyertes pálya
m űvekhez csatoljuk.

A díjnyertes m űveknek Copyright
joga nem lehet, azt a pályázat eredm é
nyének kihirdetése u tán  akár a Szabad 
M agyarság, akár a pályázó, vagy  akár
ki, aki ki akarja  adni, elő akarja  adni, 
szabadon m egteheti, hogy ezzel is né
pünk ügyét szolgálja.
Beküldési határidő:

A pályázatok beküldési határideje 
1976. június 23. A  pályázat eredm ényét 
elküldjük világszerte a szabad m agyar 
sajtónak, hogy az az október 23-i dátum  
előtt leközölhető legyen. A díjnyertes 
pályázókat időben értesítjük. Ahol le
het, a díjak az októberi em lékünnepé
lyeken ünnepélyesen lesznek átadva, 
ahol ez nem lehetséges, a d íjakat a 
nyertes pályázóknak elküldjük.

A pályázatokat kérjük az alábbi cím
re küldeni:

SZABAD MAGYARSÁG 
c/o S. Törzsök, 4 Nile St., Fairfield 

N.S.W. 2165 Australia. — További fel
világosítással készségesen szolgál Tör
zsök Sándor a fenti címen.

A ZÜRICHI BIBLIAKÖR HÍREI

Április 9-én péntek este  7 órától ápr.
11-én vasárnap d .u . 4 óráig tartják a 
zürichi Bibliakör tagjai az évi szokásos, 
zárt lelkigyakorlatukat St.Gallenban. 
V ezeti P. Dr. Palánkay Tibor jezsuita  
atya, aki a «Szeretet Forradalma» m oz
galom elindítója és lelki vezetője.

Ennek lényege, hogy akik  a közös  
szentáldozásban résztvesznek, azok az 
Ür Jézus Családjának tagjai, Hozzá tar
toznak és ezért erkölcsileg és anyagilag 
is támogatják egymást.

Kétnapos lelkigyakorlatunk erre a 
testvéri közösségre és szolgálatra való  
felkészülés lesz.

A  lelkigyakorlatra h ívunk  m indenkit, 
a k ik  h isznek az Űr Jézus ígéretének: 
«K eressétek először az Isten országát 
és annak igazságait, a többi mind, ami
re szükségetek van, hozzáadatik nek- 
tek». — A  részvétel feltételeiről és a 
lelkigyakorlatprogram járól Huba Judit 
testvértől lehet felvilágosítást kérni.

Címe: Neptunstr. 10. 8032 Zürich
Tel. (01) 32 55 54

M artin bíboros halála után a bíborosi 
kollégium nak már csak 119 tagja van. 
A  pápaválasztásra jogosultak száma je 
lenleg 100, mert 19 bíboros már betöl
tötte 80. é letévét és így  nem vehet részt 
egy esetleges konklávén.

APÁM  A  R A V A T A L O N

Szirmai Endre:

Csak sápadt vo lt és sárga volt 
m int őszi borúban a hold; 
m iként ha élne s csak aludna, 
s maga körül mindenről tudna, 
úgy pihent némán, k iterítve  
a négy sötét fal között, ittbenn.
Arca ismerős, s ismeretlen, 
ahogy az éjben, szürkületben  
néztem  a holtat, holt apámat, 
bús szívem be fészkelt a bánat.
Szája ny itva  volt, felkötöttem ; 
s mintha messziről, sűrű ködben  
rekedtes hangjának neszét 
hallanám, — noha nem  beszélt; 
mégis, mintha szava a fáradt 
nekem  beszélne, a fiának . . .
Szemei is ny itva  maradtak, 
lezártam hát k é t pénzdarabbal, 
a halálba oly sokat néztek  
e döbbent szem ek, m int a végzet. 
Jobb kezében tartva bal kezét, 
ké t fáradt lába egymáshoz ért; 
s csak feküdt, mintha még aludna 
s csupán álmában volna útban 
egy ism eretlen más világ felé, 
m ely a halálé, nem  az é le té . . .  
Gyászomhoz a néma éjszakát 
hiába költőm , aluszik tovább, 
s magányomban egy riadt hahó-t 
kiáltok, s nem  felel rá a szó; 
csak a vén  óra ke tyeg  a falon, 
azt ketyeg i, hogy nincsen irgalom: 
mind így m úlnak el a világ nagyjai 
és kicsinyei, m indenki, aki 
fakeresztet vagy  szobrot álmodott, 
de pihenést mindig a föld adott.

KLINIKAI ÜGYELETEN

Beteghez hívnak, 
álmos éjjelen, 
a beteg helye  a
20-as kórterem. 
Görcsökben íetreng-, 
azt se tudni, ki, 
hogy került ide, 
magától jött-e, 
vagy m entő hozta be? 
H ogy hívják, 
hány éves lehet, 
merre lakik  
és hol született?
. . .  Elment már rég 
az esti ügyelet, 
senki se tudja, 
hogy s m int jöhetett. 
Tapintom máját, 
s szívét hallgatom  
az ágyra dőlve, 
elhal bal karom, 
s megrémülök: 
nincs már pulzusa!
(Ily néma volna  
a haláltusa . . .  ?)
M ég egy utolsó  
in jekciót adok, 
de hallgatom: már 
a szíve  sem dobog.

N éhány pillanat 
s az ember már halott.

Halott, halott, halott!
Csak azt tudom: halott, 
s nem  hoznak rá több fényt 
a bíbor hajnalok.
Találgatom, vizsgálgatom, 
hát k i ő? Ki lehet?
Irata nincs, s így  nem tudom, 
ki hagyta itt az életet.
Holnap reggel felboncolom, 
m entőt h ívok  s rendőröket, 
k in ek  hiányzik, k i lehet? . .. 
De lehet, hogy nincs senkije. 
Egy ember csupán,

mint én és te, 
lélekben társtalan, hazátlan 
s nincs a világon senkije  . . .

VIGH ISTVÁN ÉS DUKÁSZ ANNA  
szereplése Svájcban

1976 m árcius 12-én G e n / b e n  20 li
kőr a St.Gervais protestáns parókia 
kultúrterm ében;

m árcius 13-án 20 h-kor B e r n b e n  
a Brúder Klausban;

m árcius 14-én 15 h-kor Z ü r i c h b e n  
az Oerlikon-i katolikus templom ku ltú r
term ében, Schwam endingenstr. 56. sz.

Tusrajzok sorakoznak m ajd a terem 
ben, Vigh István  A m erikában és Euró
pában egyaránt m egcsodált rajzai, aki
nek képeiről kopjafás temetők, székely
kapuk, kis falvak integetnek felénk.

Á kiállítás u tán  Dukász Anna  sepsi
szentgyörgyi m űvésznő lép a színpadra. 
Kányáditól, M agyari Lajostól verseket 
szaval, m ajd háromszéki, csiki, gyer- 
gyói népdalokat énekel. M ajd regény- 
részletek következnek Tamási Árontól, 
u tána Sütő András az «Anyám könnyű 
álmot igér» című regényéből.

A prózóval váltakozó dalokat és v e r
seket is Vigh István képeinek vetítése 
kíséri. (P. Cs. F.)

Megjelent

a M indszenty Em lékbizottság  
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.
M ivel 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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H I R D E T É S E K
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük a Gaz
dasági Bizottságon át beküldeni:

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

MAGYAR KÖLCSÖNKŐNYVTÁR

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 SPEZIALITATEN 

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502

0.7 literes palackolásban:

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi Kéknyelű 5.9 5
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  
Preisiiste güitig. Kartonvételnél üve
genként 20 fillér árengedmény, ü v e 
ges árut nem  postázunk.

Még kapható:
Bayer Oszkár, Ecke Kazmair- Trap- 
pentreustr.
H orváth 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)

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-dijat 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 h itelesített m áso
latot készít — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. DIVY, hiteles fordító és tolmács.
BRD. - 799 Friedrichshafen, Lindenstr. 50. 
Tel. 07541/71391.

PÁRIZSBAN ÉLŐ, 35 ÉVES
elektro m echanikus fiatalem ber m eg
ism erkedne m agyar lánnyal vagy fia
tal özveggyel házasság rem ényében. 
((Találkozó Párizsban» jeligére kér v á 
laszt az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

FÉRJHEZ ADNÁM UNOKAHUGOMAT,
26/168, aki átlagon felül csinos, é re tt
ségizett, szolid és jómodorú, M agyar- 
országon élő leány. — Csak becsületes 
és jószándékú férfiak írjanak. Kalan
dorok kím éljék meg. Leveleket ((Sze
gedi gyöngyvirág» jeligére kérek az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

DIPLOMÁS MÉRNÖK,
36/172, nőtlen, ún. volkdeutsch, ön
álló vállalkozással egy Stuttgart kör
nyéki nagyvárosban, keres m elegszí
vű, kellemes külsejű feleséget egy dip
lomás (vagy azzal egyenértékű vég
zettségű) m agyar vagy német szárm a
zású hölgy személyében. Részletes 
levelet és fényképet ((Mindig korrekt»  
jeligére kér az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

NAGYSIKERŰ MAGYAR KÖNYVEK 
ÉS HANGLEMEZEK

M indszenty J. Emlékirataim  DM 42.—
H orthy M. Emlékirataim 34.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsop. 32.—
Illyés Elemér: Erdély változása 34.—
C. Kenneth: Éjszaka Kairóban 24.—

N eonfény a Nilus felett 24.—
Holdfény Haw aiban 24.—
A herm elines hölgy 24.—
Egon naplója 24.—

A - 2755 DM 22.—
Erdélyi Himnusz, O tt ahol zúg az a 

négy folyó, Kis lak áll a nagy Duna 
m entében stb. V ayda János énekel. 
Kiváló felvétel.
SGS 1037 DM 20.—

Solti Károly új lemeze, 21 népszerű 
m agyar sláger! — Ese felé, ha kigyúl- 
nak a lámpák, Én édes Katinkám .. . 
Ne sírj kislány . . .  A pesti éjszakák ... 
Holnap, ki tudja, holnap . . . Fogadj el 
egy jó tanácsot tőlem . . .  Az eskü
vődön én is ott leszek, stb.
SGS 1021 DM 20.—

Solti Károly énekel: Szép vagy, 
gyönyörű vagy M agyarország . .. Sár- 
bogárd, Dombovár . .. Csak még egy
szer tudnék hazamenni . . . Rákóczi 
m egtérése, Álmodó Tiszapart stb. 
Kérje díjtalan katalógusunkat!
MUSICA HUNGARICA - 8 München 40 
Agnesstr. 45. Tel. 180-911

MÜNCHENBEN ÉLŐ,
m agyar- ném et nyugdíjas özvegyem 
ber, fiatalos, utazást kedvelő, szóra
kozni vágyó, vígkedélyű megismer
kedne kom oly érzelmű 50-60 körüli 
hasonló tulajdonságokkal rendelkező 
hölggyel. Leveleket ((Nyugdíjas előny - 
b e m  jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

ELADOM KIVÁNDORLÁS MIATT
t e l j e s e n  berendezett háromszobás 
luxus lakás-berendezésem et (2 éves) 
m odernül gépesítve. Bútorok, szőnye
gek, fünggönyök, lámpák, színes tele
vízió, stereo rádió, lemezjátszó, cam- 
ping — kerékpárok, sportkészülékek, 
hűtőszekrények, mosógép szárítóval, 
tűzhely, és még sok más minden. A 
m űszaki berendezések a legdrágább 
kivitelűek. Hozzá adom még VW  sze
m élygépkocsim at kifogástalan állapot
ban. Üj érték  több, mint 30.000 DM. 
Eladási ár: 7.900.— DM.
Joseí Tooth Dipl. Ing. Stuttgart 31. — 
Thaerstr. 28. Tel. 883195.

STOCKHOLMBAN ÉLŐ, 45 ÉVES
építész komoly szándékkal keresi hoz
záillő hölgy ism eretségét. ((Egymásért» 
jeligére kér választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
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MAGYAROS MÓDON KÉSZÍTETT 
HENTESÁRU !

1 kg Füstölt kolbász
sütni vagy főzni DM 14.—

1 kg Puszta Salaim 14.—
1 kg Paprikás szalámi, csabai m. 18.—
1 kg M agyar téliszalám i 20.—
1 kg Bácskai hurka, füstölt 10.— 
1 kg V éres vagy májas 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-fokhagymás toka

szalonna 10.—
Garantáltan friss áruk! — M indent lég
m entes csomagolásban küldünk!

Viktor Pál
Wurstspezialitaten
D - 7063 Welzheim
Postfach: 1343 — Tel. 07182/67-36

NÉMET ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL
rendelkező (ötvenes, nős, 2 nagy gye
rekkel) okleveles építészm érnök (út
építésben kiváló) keres m unkalehető
séget, lehetőleg nagy útépítő cégnél 
délném etországi nagyvárosban. Ked
ves honfitársaim  segítségét és szíves 
é rtesítését «Bizalom» jeligére kérem  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

SVÉDORSZÁGBAN ÉLŐ, 28 ÉVES,
154 cm magas, kedves, csinos, intelli
gens barna lány férjhezm enne bárhová 
kom oly gondolkodású, józan életű, jó 
m egjelenésű, utazást kedvelő fiatal
emberhez. Fényképpel elláto tt levele
ket vár az alábbi címre:
Ibolya Tóth
Snödroppsgatan 32. IV . 21627 Malmö 
Schweden.

A MUSICA HUNGARICA 
magyar könyv- és hanglemez cég Kölnben

1976 március 13- és 14-én a kölni 
« Mindszenty Magyar Házban»

(Thieboldgasse 96.) árusítással egybe
kötött egész napos könyv- és hanglemez 
kiállítást rendez, m elyre H onfitársain
kat szeretettel meghívjuk.

Program:
szombaton este 18.30 órai kezdettel 

Fekete István: Bogáncs —- 
V asárnap este Molnár Ferenc: Liliomfi 
c. filmek kerülnek előadásra!

M indkét film előtt részleteket láthat 
a «100. M agyarország - Ausztria* labda
rugó m érkőzésből.

M indenkit szeretettel vár a 
Musica Hungarica 
8 München 40 - Agnesstr. 45.
Tel. 180-911

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

Schweiz 
Tel. (061) 46 59 02

Korlátolt példányszámban ismét 
kapható könyvek:

sFr. =  DM 
Vaszary Gábor: Hárman egymás

ellen (Kanada) 20.—
Vaszary Gábor: Ö (Kanada) 20.— 
M árai Sándor: Rómában történt

valam i (Kanada) 30.—-
M árai Sándor: Föld . . . föld (K.) 30.— 
Svetana (Sztálin lánya): Húsz levél 

egy jóbaráthoz (USA) 13.—
Halász Péter: Eltévedt utas (USA) 12.— 
Mécs László: A ranygyapjú

(Válogatott versek) (USA) 31.— 
M egyery Sári: . . .  én is voltam

jávorfácska (újdonság) (Párizs) 20.— 
Gábor Áron: Ázsia prerem én

(München) 20.—
Illyés Elemér: Erdély változása

(újdonság) M ünchen 26.—
Claire Kenneth: Éjszaka Kairóban 

(USA) 24.—
Holdfény Haw aiban (USA) 24.— 
N eonfény a Nilus felett (USA) 24.— 
A herm elines hölgy (USA) 24.— 

Baráth Tibor: A m agyar népek ős
története I-III. (Kanada) 96.— 
A kötetek  külön - külön is 
kaphatók, kö tetenként 35.— 
(Az első kötet kartonált a II. és
III. m űanyag kötésben)

Dr. Bobula Ida: Kétezer m agyar 
név SUMIR eredete (Kanada) 12.— 

M óra Ferenc: Ének a búza
mezőkről (Wien) 17.—- 

Harsányi Zsolt: M agyar rabszó-
dia (Jugoszlávia) 28.—

Hemingway: A kikért a harang
szól (Kriterion) 12.—

Hemingway: Búcsú a fegyverek
től (Magyarország) 10— 

Hemingway: Az öreg halász és
a tenger (Budapest) 4.—

Jack  London: A ranyásók Alasz
kában (Kriterion) 8.— 

Jack  London: M artin Edén (Bp.) 10.— 
Jack  London: A vaspata (Bp.) 8.— 
Jack  London: A vadon szava (Bp.) 5.— 
Zola Emil: A patkányfogó (Krit.) 10.— 
Zola Emil: Életöröm (Kriterion) 10.— 
Hemingway: Elbeszélések (Bp.) 16.— 
Fodor István: V erecke híres utján 

(A m agyar nép őstörténete (Bp.) 6.— 
M egjelent: V ilágtörténet képek

ben II. kötet (újkor és legújabb
kor) Az I. II. kötet együtt 154.— 

Biblia, az Ó- ég Űj testam entum
együtt 1471 oldal (nagyform.) 45.— 

Üjszövetségi szentírás, 1328 old.
(kisform.) 16.—

Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Németországban:
Cséplős Júlia, Cs. Miklós és Lengyel 
Ágnes leánya, 1976 febr. 15-én, 
M ünchenben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Hollandiában:
Jean  Bussers és Tuba Margit,

1975 dec. 20-án, Heerlenben

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Hollandiában:
M olnár István, 61 éves (Bp.), 1975. X. 17. 
Leidenben 

Heuschmidt István, 88 éves, 1975 dec. 2. 
Arnhem ben

M agyar Jolán, 73 éves, 1975 nov. 14-én, 
Venloban

Lakatos István, 43 éves (Vác) 1976. I. 7. 
Helmondban

Czére István, 61 éves, 1976 jan. 29-én, 
N ijm égenben 

Németországban:
özv. Szkladányi Mária, 1975 dec. 13-án, 
Ingolstadtban 

Stahl György, 86 éves, 1976 febr. 6-án, 
M ünchenben

Nahodil Rudolf, 62 éves, 1976 jan. 22-én, 
M ünchenben

Szabó Ilona, 53 éves, 1976 jan. 26-án, 
H annoverben 

Svájcban:
Péter József, 1976 jan. 21-én, Bernben 
Schillinger Károly, 1976 febr. 10-én, 
Bernben

NAGYBÖJTI TRIDUUMOK SVÁJCBAN 
Tartja: P. Békési István: 
március 25 - 28-ig Bernben, 
április 2 - 4-ig Lausanne-, Genfben, 
április 8 - 11-ig Baselben, 
április 15 - 18-ig Zürichben.

MEGJELENT

Csonka Emil:
ZITA TÖRTÉNETE

A könyv tudományos exaktsággal, 
de közírói lendülettel dolgozza fel 
az utolsó m agyar királyné életét. 
Művészi borítólap, egészvászonkö- 
tés, több mint 200 oldal, 32 oldal 
műnyomásos 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.

M egrendelhető:
Dr. Csonka Emil, 8 M ünchen 80 
Bülowstr. 14. — W est Germany
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Rövid
Passau. város keresztény ifjúsági cso

portja azt kérte a város elöljáróságától, 
hogy M agyarország prímásáról, M ind
szen ty  kardinálisról nevezzen  el egy  
utcát. M indszenty bíboros tántoríthatat- 
lanul harcolt hazájában az egyház sza
badságáért, ezért bebörtönözték és élet
fogytiglani büntetéssel sú jto tták  — 
hangzik az ifjúság meg okolása.

Lengyelország összes templomában 
harangzúgás vezette be a «Hálaadás hat 
éves ünnepségeit*, am elyet abból az 
alkalomból rendeznek, hogy Jasna Gora 
kolostorába m ár 600 éve zarándokol a 
lengyel nép a Fekete Madonnához, 
nemzeti kegyhelyére. «Mária és a len
gyel nép szövetségének történelm ét 
nem tintával írták  meg, hanem  imád
sággal, vérrel, az öröm és bánat köny- 
nyeivel és reménykedéssel)) — írja  az 
ünnepségeket bejelentő püspökkari kör
levél.

W erner Heisenberg, a nemrég elhunyt 
N obetd íja s atomfizikus, a Quantum-el- 
mélet megalapítója, 1973-ban elnyerte  
a müncheni Katolikus Akadém ia Guar- 
dini-díját. A  világhírű tudós 1956 óta 
tagja volt a Pápai Tudományos A kadé
miának is.

Kubában vallási harc fenyeget. Az új 
alkotm ány formálisan garantálja ugyan 
a lelkiism ereti szabadságot, de (állegá
lisnak és büntetendőnek)) m ondja ki, 
ha valaki a vallás nevében vét a forra
dalom és a tudományos materializmus 
eszméje ellen. Kubában a katolikus 
egyháznak 9 püspöke van, 198 pap lát 
el 228 plébániát. 1959-ben a lakosság 
80 %-a volt gyakorló katolikus, ma már 
csak alig 10 %.

A z NSZK katolikusai az elmúlt évben  
több, mint 377 millió DM-et adományoz
tak a különböző egyházi segélyszervek  
gyűjtése  alkalmából a fejlődő országok 
megsegítésére, a katasztrófák sújtotta  
áldozatok támogatására.

Lausanneban közel százezer ember 
tekintette  meg a katedrális 700 éves 
fennállására rendezett jubileum i kiállí
tást. A  katedrális kincsei, am elyeket a 
lausannei csata u tán  berni csapatok el
raboltak, 1536 óta most kerültek  vissza 
eredeti helyükre és láthatta  a nagy 
közönség.

Angliában is bevezetik  a szombat esti 
misehallgatási lehetőséget azok számá
ra, akik vasárnapi kö telezettségüknek  
nem tudnak eleget tenni. Erről beható  
tanulmányozás után döntött legutóbbi, 
W alesben tartott együttes ülésén az 
angliai püspöki kar.

A Vatikáni Posta 1976. évi terveiből: 
február végén jelen t meg a három  név
értékből álló légiposta-sorozat, 900 ezer 
példányban. Külön bélyeget adnak ki 
Tizian halálának 400. évfordulójára, •—

É L E T Ü N K

hírek
a 41. Eucharisztikus Világkongresszus
ra, am elyet Philadelphiában rendeznek 
meg, — Krisztus színeváltozása ünne
pére, -—• végül egy sorozat a V atikán 
kútjai és emlékművei címmel.

A  bajorországi egyházm egyék si- 
bajnokságára az idén március 17-én, a 
Fichtel-hegységben kerül sor. Lelké
szek, diakónusok, teológusok, h itokta 
tók és hitoktatónők m érik össze tudá
sukat és versenyeznek a legjobb baj
nok címért.

Szomália területére, M ogadisu fővá
ros eddigi apostoli delegátusát nevezte 
ki a pápa az ország első püspökévé. Az 
53 éves olasz származású misszionárius 
28 éve él az országban. Az új egyház
m egye közvetlen Róma fennhatósága 
alá tartozik. Szomália 4 millió lakosából 
csupán 3 ezer katolikus, — 99 % az 
iszlámhoz tartozónak vallja  magát. — 
Lelkigondozásukat 10 ferences a tya és 
62 szerzetes nővér végzi.

Ruandában a püspöki kar aggodalmát 
fe jezte  ki a katolikus sajtó anyagi h e ly 
zete miatt. A z árdrágulások kö v e tk ez 
tében veszé ly  fenyegeti ké t katolikus  
folyóirat m egjelenését, főleg egy ifjú 
ságnak szóló lap 50 ezer példányát. — 
Hasonló okok miatt szüntette  be m eg
jelenését a tekin télyes és közkedvelt 
venezuelai katolikus napilap, a La Reli- 
gion is, am elyet 1890-ben alapítottak. — 
A z árdrágulások miatt 1975-ben Argen
tínában, Chilében és Uruguayban is 
több katolikus lap kiadása vált lehetet
lenné.

A leprában m egbetegedettek száma 
még mindig közel 20 millió —■ jelen
tették  be a januári Lepra Világnap al
kalmából. Számuk különösen A friká
ban, Ázsiában és Délam erikában magas. 
Az 1957-ben alapított ném et Lepra-tár- 
saság eddig 153,5 millió DM értékű tá 
m ogatást nyújto tt 62 országban 430 
lepra-központnak. Az elmúlt évben pe
dig 23,5 millió DM-et gyűjtött össze a 
betegek gyógyítására.

A  kurd egyház tagjai szinte katakom 
bákban élték  túl a legutóbbi háború 
pusztításait. A  felm érések szerint 25 te
lepülés teljesen elpusztult. A  keresz
tény kisebbség a hegyi barlangokban 
keresett m enedéket a bombázások és 
sortüzek elől. Templomaikat, iskoláikat 
a földdel egyenlővé rombolták le. A z  
újjáépítéshez a M isszió és külföldi se
gélyszervek nyújtanak támogatást.

A  Kontinente c. missziós újság, ame
lyet 10 évvel ezelőtt 13 szerzet misszi
ókban működő tagjai közösen alapí
tottak, beválto tta  a hozzá fűzött rem é
nyeket. A közös kiadáshoz m ár 24 szer
zet tágjai csatlakoztak. A kéthavonként 
m egjelenő folyóirat 34 oldalas terjede
lemben és 150 ezer példányban kerül 
kiadásra és terjesztésre.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z Életünk terjesztői
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg kívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z előfizetési díjat, m ely
1975 január 1-től 
14.— svájci frank,
vagy annak megfelelő más 
valuta, az illetékes m agyar 
lelkészeknek fizessük be.
Csak onnan forduljunk  
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy valam i oknál fogva 
nem terjesztője a lapnak.
Európán k ívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
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:
U ngarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valuta 
Egyes szám ára  1.20 svájci frank.

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

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


