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Elhalasztották a Máriacelli Zarándoklatot
-  május 15-16- ról május 29-30  -ra

Mgr. Dr. Ádám György, európai fő
lelkész jelenti:

A M áriacelli M indszenty zarándokla
tot, am elyet az eredeti tervek  szerint 
m ájus 15-16-án tarto ttunk  volna, május
29-én és 30-án rendezzük meg — most 
a 7. oldalon közölt program  szerint.

Az osztrák belügym inésztérium  kérte  
a rendezőséget, hogy a m ájus 15-16-ra 
tervezett zarándoklatot két héttel ha
lassza el, mivel m ájus közepén m agyar 
korm ányküldöttség érkezik hivatalos 
látogatásra Ausztriába. Közölték, hogy 
ez alatt az idő alatt m enekült útlevéllel 
rendelkező m agyarokat nem engednek 
be Ausztriába. Ezekre a napokra ugya
nis belépési korlátozásokat léptettek 
életbe nem csak m enekült útlevéllel ren
delkező m agyarok és m inden m agyar 
állam polgár részére, hanem  m ég a m a
gyar nevű idegen állam polgárok részé
re is.

Az évfordulóra csendben készülő hí
vek elgondolkozhatnak e váratlan  ható 
sági intézkedésen, bár nagy tömegek 
alig ütköznek meg azon, hogy a Helsin
kiben aláírt «megállapodások» alapján 
számos, azelelőtt szokatlan intézkedés
ről hallunk. Az, hogy a m agyar rende
zőség nem egészen szerencsésen fogal
mazta a zarándoklat program ját, csak 
egyszerű ürügy azok kezében, akik ép
pen a napokban nagy hangosan lezár
tak  egy korszakot olyan erő ltete tt ösz- 
szefüggésben, m intha ez a közel múlt 
m ár is elnyelte volna M indszenty bíbo
ros alakját, ha tá ly talan íto tta  volna élet
m űvét és még em lékére is a feledés ho
m ályát borította volna.

A zarándoklat elhalasztását kérő és 
kieszközlő igyekezet, tehát a tény  el
lentétben áll a beszédek és nyilatkoza
tok propaganda-tartalm ával. Sokkal in
kább arra gondolunk, hogy a vasfüg
göny m ögött is tudják, amit König ér
sek egy évvel ezelőtt gyászbeszédében 
m egállapított M indszenty bíboros rava

talánál: Defunctus, adhuc loquitur, ha
lott, de tovább beszél hozzánk. Az év 
fordulón felelevenítjük a bécsi bíboros
érsek gyászbeszédét, hogy ezzel vá la
szoljunk az otthoni nyilatkozatokra.

íme a ma is érvényes szöveg:
A jka  elnémult; a ragyogó szónok  

szava azonban, m ely  népe történelm é
ből m erítve hazájában hatalmas töme
geket ragadott magával, tovább hang
zanak. M eggyőződése volt, hogy az ele
ven egyházi élet családnak és hazának  
azzal tesz értékes szolgálatot, ha hirdeti 
a vallásban gyökerező igazságok ren
dező szerepét . . .

Keze, am ellyel azokat a pásztorleve
leket írta, m elyekben  a keresztény alap
elveket, az Egyház szabadságát, az em
beri méltóságot védelm ezte egyházm e
gyéjében és az országban, elhidegült. 
Defunctus, adhuc loquitur. Halott, de 
tovább beszél hozzánk. Emlékiratait ol
vassák az egész világon és azok m egin
dítanak sok embert.

Szíve, m ellyel Egyházát, hazáját és 
hitét m indenekíelett szerette, összetört. 
Ez a szív  ny itva  állt m indenkinek, akik  
szükséget szenved tek  és segítségre szo
rultak, vallási és politikai hovatartozás 
nélkül. Egyik látogatásomkor véletlenül 
tudtam meg, hogy m inden adományt, 
amit különböző külföldi országokból ka 
pott, szétosztott finom tapintattal szü k 
ségben élő fővárosi családoknak. N eki 
magának sem m ije sem volt, és spártai 
igénytelenségben élt. Tudok arról, hogy  
éveken  át állandóan ugyanazt az egy  
reverendát hordta, míg végül is valaki 
ráerőltetett egy újat. — Defunctus, ad
huc loquitur.

«A világ  — mondotta ő maga — el
veheti tőlünk ezt vagy amazt, de nem  
veheti el tőlünk Jézus Krisztusban való  
hitünke t.» A  világ valóban sok m indent 
elvett tőle: hosszú éveken  át főpásztori 
tisztje gyakorlásának szabadságát, az 
emberi és lelkipásztori kapcsolatot egy
házm egyéjével és népével, fizikai és

lelki ellenállóerejét a kirakatperben. 
Senki sem  ké te lked ik  ártatlanságában s 
ennek ellenére nem  rehabilitálták.

A m it a világ e lve tt vagy visszatartott 
tőle, m int mag a földbe hullott, hogy  
elmúlásával sokszoros termést hozzon. 
A  világ nem  veheti el tőle, hogy mártír 
és hitvalló lett, amint ezt maga a Szent
atya megállapította: M indszenty alku
dozás nélkül képviselte  h itének és Egy
házának érdekeit és kész volt m inden  
áldozatot magára vállalni. M inden belső 
nehézség ellenére engedelm ességet ta- 
súsított Szent Péter utódjával szemben, 
hogy  — amint ezt nekem  mondotta  — 
a fenntartás nélküli engedelmességre  
példát adjon.

Mártír volt, aki csodálatos helytállás
sal viselt el testi és lelki szenvedéseket 
Egyházához és népéhez m indvégig k i
tartó hűségben. Korszakunknak, egy  
olyan korszaknak a vértanúja, am ely
ben új mártírtipust terem tett az ideoló
gia és politikai okokból támadt vallás
üldözés. Erre a hitvallóra és mártírra 
illik a Szentírás szava: Ha a mag nem  
hal el, egyedül marad, ha azonban elhal, 
bőséges tem ést hoz.

A bécsi bíboros jól ism erte bíboros
társa történlem i szerepét, vértanúi lel- 
kületét és nagy életáldozatát. A legille
tékesebb nyugati főpásztor ajkáról el
hangzott m egállapítások igazságával a 
lelkűnkben és em lékezetünkben ve
gyünk részt a zarándoklaton.

Elszállásolásra csak az utazási irodán 
keresztül szám íthatunk. Címe:

Max Eder — A - 8630 Mariazell 
Hauptplatz 65. — Tel. 02727 / 2380.
A m egváltozott határidőre való tekin

tettel az is, aki m ár jelentkezett az u ta 
zási irodánál, sürgősen lépjen ú jra érint
kezésbe velük.

Mivel nagyon sok zarándokra számí
tunk, azt ajánljuk, hogy szállásigény
lését minél előbb jelentse m indenki a 
fenti utazási irodánál.
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2 É L E T Ü N K

Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
A vallás gyökere az Istenbe vetett hit

Hiszek egy Istenben ... Atyában ... Ö 
egy Fiában ... Szentlélekben ...

Az apostoli h itvallásnak azon szavait 
em eltük ki, am elyek a Szentháromság 
m isztérium ára utalnak.

Elöljáróban jegyezzük meg, hogy az 
eredeti latin  szövegű apostoli hitvallás 
egyik form ájában sem tartalm azza az 
«egy» szót. A m agyar H iszekegy v i
szont külön kiem eli Isten egységét. Kü
lön tanulm ányt igényelne, hogy meg
állapíthassuk, hogy e szó hogyan és 
m ikor került bele a m agyar apostoli h it
vallásba. Elegendő legyen itt azt mon
dani, hogy Isten egységének a kiem e
lése nem hiba, hisz a Szentmise krédó
jában  is azt imádkozzuk: Credo in unum 
Deum, Hiszek egy Istenben. Sőt Isten 
egységének a hangsúlyozása még job
ban érzékelteti velünk hitünk e legna
gyobb m isztérium ában rejlő látszólagos 
ellentm ondást. Isten egy és mégis há
rom szem élyben létezik; az A tya is Is
ten, a Fiú is Isten, a Szentlélek is Isten 
és még sincsen három  Isten, hanem  egy.

Az első négy keresztény században 
óriási szenthárom sági hitv ita  zajlott le 
az akkori keleti és nyugati világban, 
am ely kettészakadással fenyegette az 
Egyházat. Egyesek annyira a három 
szem ély közti valós különbözést emel
ték  ki, hogy csak az A tyát ism erték el 
igaz Istennek, a Fiút és a Szentlelket a 
terem tett világ szintjére süllyesztették 
(arianista irányzatok). M ásokat annyira 
az Isten egysége igézte meg, hogy in-

Az ószövetségi kinyilatkoztatásnak 
egyik legközpontibb tan ítása Isten e- 
gyedülisége. Történelm ileg ez érthető 
is, hisz az Izraelt körülvevő népek több 
istennek hódoltak. M ég m agában a zsi
dó vallásban is bizonyos fejlődés figyel
hető meg. A kinyilatkoztatás haladtával 
a zsidóknak az egy Istenbe vetett hite 
is egyre erősödött. Am ikor Isten Mó
zes által a zsidóknak a tíz parancsolatot 
adja, az első parancsolatot így fogal
mazza meg: «En vagyok az Űr, a te 
Istened, én hoztalak ki Egyptom földjé
ről, a szolgaság házából. Senki m ást ne 
tekints Istennek, csak engem (Kiv. 20, 
1-3; v.ö. MTörv. 5, 6-7). Isten egyedüli- 
ségének a tudata főképpen a próféták 
idejében erősödött meg a zsidók lelké
ben. Kezdetben, a pátriárkák  idejében, 
talán  még szám oltak azzal a lehetőség
gel, hogy más népeknek más isteneik 
vannak, akik azonban nem hasonlítha
tók Izrael Istenéhez. A próféták már 
kifejezetten «semmi»-nek neveznek más 
isteneket (íz 2, 8; 10, 10) és tehetetlen  
hiábavalóságoknak csúfolják (Jer 2, 5;

kább a három  szem ély közti valós kü 
lönbséget tagadták s az A tyában, Fiú
ban és Szentlélekben ugyanazon egy- 
személyű Istennek csak három  m egnyi
latkozási m ódozatát látták  (modalista 
irányzatok).

Itt term észetesen ezt a h itv itá t még 
nagy vonalaiban sem tudjuk vázolni. 
Csak azt jegyezzük meg, hogy az Egy
ház a hitét véglegesen a niceai (325) és 
az első konstantinápolyi (381) zsinaton 
szögezte le. Egyrészt fenntartja  az Isten 
lényegének abszolút egységét, m ásrészt 
m indhárom szem élynek igaz istenségét 
és valós különbözését. Ennek a tan ítás
nak a lecsapódását találjuk  a niceai- 
konstantinápolyi hitvallásban, amely 
azonos a Szentmise krédójával: «Hiszek 
az egy Istenben, m indenható A tyában ... 
Hiszek az egy Ürban: Jézus Krisztus
ban, Isten egyszülött Fiában, aki az 
A tyától született az idő kezdete előtt. 
Isten az Istenől. V ilágosság a világos
ságtól, valóságos Isten a valóságos Is
tentől. Született de nem terem tm ény: az 
A tyával egylényegű (consubstantialis) 
és m inden általa  l e t t . . .  Hiszek Szent
lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki 
az A tyától és Fiútól származik. A kit 
éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az 
A tyát és a Fiút.»

Jelen  cikkünkben épp csak egy-két 
reflexiót szeretnénk fűzni hitünknek e 
megdöbbentő és m inden terem tett érte l
m et m eghaladó misztériumához.

14, 22; 16, 19). Amikor Illés be akarja  
bizonyítani, hogy Baal nem Isten, csak 
az ő Istene az igaz Isten, így imádkozik: 
«Uram, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene! 
N yilvánítsd ki a mai napon, hogy te 
vagy az Isten Izraelben . . .  Hallgass 
meg, Uram, hallgass meg! Engedd, hogy 
ez a nép fölismerje: te az Ür, vagy  az 
Isten» (1 Kir 18, 36). S m iután tűz hullott 
az égből az o ltárra és m egem észtette az 
áldozatot, a nép arcára borulva felkiált: 
«Az Ür az Isten, az Űr az Isten» (1 Kir 
18, 40). Izaiás könyvében találjuk  a kö
vetkező töm ör m egvallását Isten egye- 
düliségének: «Gyűljetek egybe, gyertek 
és lépjetek  elő . . . M ind esztelenek, 
akik fából faragott bálványokat hurcol
nak m agukkal és olyan istenhez kö
nyörögnek, aki nem tud segíteni ra j
tuk . . . Térjetek  hozzám és m egsza
badultok . . . M ert én vagyok az Isten 
és nincsen más» (íz 45, 20-22).

Isten egyedüliségét bölcseleti m eg
fontolással is alátám aszthatjuk. Csak 
egy isten  lehet, m ert ha kettő  lenne, 
akkor kellene, hogy valam iben külön

bözzenek. Ám vagy abban különbözné
nek, hogy az egyiknek oly tökéletes
sége lenne, am ely a m ásikban nincs, 
vagy  abban, hogy m indkettő valam i
lyen léttökéletességgel rendelkezne, a- 
m elynek a m ásik híjával van. M ivel 
viszont Istennek végtelenül tökéletes
nek kell lennie, az első esetben csak az 
lenne Isten, aki m inden tökéletesség 
birtokában van, a m ásik esetben egyik 
sem lenne Isten, m ert egyik sem lenne 
végtelenül tökéletes.

A Szentháromság hitünk legmélyebb 
titka

A főnehézség nem  is Isten egyedüli- 
ségében, hanem  személyes három ságá
ban van. A  Szetháromság kinyilatkoz
tatása  az újszövetségnek volt fenntart
va. Az ószövetségi zsidókat annyira 
környékezte a politeizmus veszélye, 
hogy a három  isteni szem ély k inyilat
koztatása Isten-hitüket veszélyeztette 
volna. Az újszövetségben is csak las
sanként bontakozottt ki a Szenthárom 
ság misztériuma. M áté evangélium a 
egymás mellé állítja az A tyát és a Fiút 
és így egyenlőségüket emeli ki: «Senki 
sem ismeri a Fiút, csak az Atya, s az 
A tyát sem ism eri senki, csak a Fiú, és 
az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja® (Mt. 
11, 27). Szent János a Fiút Isten Igé
jének  nevezi, am ely Istennél van, Isten
nel azonos és Istenként a világot terem 
tette. Ez az isteni Ige testesült meg J é 
zus Krisztusban (Jn 1). Jézus m aga nem 
egyszer érzékelteti, hogy ő az Istenfia s 
hogy az A tyától szem ély szerint külön
bözik, hisz egyrészt isteni tu lajdonsá
goknak örvend, m ásrészt azt tanítja, 
hogy egy m ásik személy, az Atya, küld
te. A Szentlélekre vonatkozóan ugyan
azt kell m ondanunk: «Ha szerettek en
gem — olvassuk — tartsátok  meg pa
rancsaim at, és én m ajd kérem  az A tyát, 
és más vigasztalót ad nektek: az Igaz
ság Lelkét® (Jn 14, 15-16). A  legvilá
gosabban azonban a M áté által ránk
hagyott keresztelési parancs fejezi ki 
a Szenthárom ság misztérium át. M enny- 
bem enetele előtt Jézus m eghagyta apos
tolainak: «M enjetek te h á t . . .  Keresztel
jé tek  meg őket az A tya és a Fiú és a 
Szentlélek nevében® (Mt 28, 19).

Nem csak az első századok hitvitái, 
hanem  az újabbkeletű  szenthárom sági 
értelm ezések is bizonyítják, hogy h i
tünknek e központi m isztérium át soha
sem tudjuk kielégítően m agyarázni. 
Csak nagyon távol eső analógiás hason
latokkal és fogalm akkal tudjuk vala
m elyest megközelíteni. M indeddig a Szt. 
Á gostonra visszanyúló szenttam ási m a
gyarázat látszik aránylag a legkielégí- 
tőbbnek. Istennek egy a lényege, á te r
mészete, hisz a lényeg az, ami egy dol-

Az Ószövetség tanítása Istenről
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Magyar Misszió magyar orvosai
A z idők szele nagy változásokat h o zo tt a világba. Ez nem csak a politikai 

hatalmakat és nem zetközi szervezeteke t érinti, hanem az Egyház életét is. Ma 
már civil egyéneket is felkérnek  egyh ázi feladatokra és manapság már nem  
kell va lakinek okvetlenü l felszentelt papnak lennie, hogy hithirdető lehessen. 
Így került Dr. Buzády Tibor feleségével és három kis virgonc fiacskájával a 
Phutse-i esperes kerület Lutsao-i plébániájára, hogy fellendítse az ottani ka
tolikus kórházat. Beszámolónk a vele fo lyta tott beszélgetés alapján készült.

got azzá tesz, ami. Istennek isteni lé
nyege van és kell, hogy e lényegben 
azonosak legyenek a személyek, külön
ben nem lennének isteni személyek. 
M ásrészt a pusztán csak (elvont) egyete
mes lényeg azonossága nem biztosítja 
az egyedüliséget. így Péter és Pál azo
nosak az emberi lényegben, ami nem 
zárja ki, hogy egyediségükben egym ás
tól különböznek: Péternek és Pálnak 
nem egy, hanem  két term észete, lénye
ge van. Kell tehát, hogy a három  isteni 
szem ély az egyedi, a konkrét lényegben 
is azonos legyen egymással. Így már 
érthető, hogy a három  isteni személy 
csak egy Isten. De hogyan tudjuk így 
a személyi különbséget fenntartani? A 
Szentírás m aga a m ásodik isteni sze
m élyt Igének nevezi és így az értelem 
mel hozza kapcsolatba, a Szentleiket v i
szont a szeretet, tehát az akarat vona
lára  helyezi. Feltehető tehát, hogy a 
három  isteni szem ély a szellemi lény
nek e kettős, értelm i és akaratbeli tev é 
kenységével m agyarázandó. Ezek sze
rint a Fiú mint az A tya igéje ered be
lőle és ezen eredési vonatkozás foly
tán  különbözik tőle, különben azonban 
azonos vele és a Szentlélek m indkettő 
szeretetének gyüm ölcseként származik 
és különbözik tőlük, azonban különben 
m indenben azonos velük.

Miért nyilatkoztatta ki Krisztus 
a Szentháromság titkát?

Valaki feltehetné a kérdést: m iért 
nyilatkoztatta  ki Isten e misztériumot, 
m elyet úgysem  tudunk felfogni, úgy
hogy még a legnagyobb teológusok tu 
dós fejtegetései is gyerekes dadogásnak 
tetszenek? Talán azért volt szükséges, 
hogy Isten abszolút transzcendenciáját 
jobban tudatosítsuk. Isten nem lenne 
Isten, ha általunk teljesen  felfogható 
lenne. Titokzatossága nem csökkenti, 
hanem  növeli hihetőségét. Azonkívül a 
krisztusi k inyilatkoztatás Isten végső 
kinyilatkoztatása a hitben vándorló em
ber számára. S mivel Isten akaratából az 
a rendeltetésünk, hogy egykor színről- 
színre lássuk Öt, érthető, hogy Krisztus 
U runk m ár a hitben vándorló em berrel 
meg akarta  sejtetni, mi v á r reá az örök
kévalóságban: az örök Szentháromság 
boldogító szem lélete és szeretete. A k
kor m ajd feltárul előttünk a Szenthá
romság titokzatos benső élete s anélkül, 
hogy m egszűnnénk terem tm ények len
ni, mi is résztveszünk Isten ism eretében 
és szeretetében, a szenthárom sági ere- 
dések terem tett visszfénye játszódik le 
a mi lelkűnkben. Ezen örök boldogság
nak előízét m ár itt a földön érzik az 
Istennel egyesült lelkek és így meg
valósul Krisztus U runk Ígérete: «Aki 
szeret engem, az m egtartja  tanításom at 
és Atyám  is szeretni fogja s hozzá m e
gyünk s benne lakozunk* (Jn 14, 23).

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

Mi késztette arra, hogy ilyen nagy iába 
vágja fejszéjét?

Erre a nagy lépésre általános és sze
m élyes indokok késztettek. A z általá
nos: A  legutóbbi egyetem es zsinat «Is- 
ten Népe» című enciklilcájának tan ítása 
szerint a világiaknak nem csak lehető
ségévé, hanem  egyenesen m egtisztelő 
kötelességükké vált az Egyház apostol
kodásában való közvetlen részvétel. — 
Érdekesnek találom, hogy m ilyen lassan 
szivárog be ez a gondolat mind a papok, 
mind pedig a hívők leikébe. Papjaink 
sokszor félnek a h íveknek felelősségtel
jes hivatalokat adni. A  hívők pedig év
századokon át m egszokták, hogy a kez
deményezés az Egyház m unkájában nem 
az övék. Én azonban teljesen egyetér
tek  zsinatunk tanításával, ami szerint 
a híveknek is részt kell venniök az 
apostoli m unkában, sőt alkalm asint an
nak irányításában is. — Ha az ember 
ilyen elveket vall, akkor m aga járjon  
elő jó példával. Az aratnivaló ugyan 
sok, de a szakm unkás kevés. Egyhá
zunknak nagy hasznára lesznek főleg a 
valam ire m ár kiképzett m unkatársak. 
N éha még imádkozom is azért, hogy 
adjon az Űr bátorságot papjainknak és 
a hívőknek egyaránt, hogy résztvegye- 
nek ill. részt engedjenek az egyházköz
ségi karita tív  m unkákban.

És mik a személyes indokok?
Hogy Taiwanra jöttem  és közvetle

nül veszek részt az Egyház missziós 
m unkájában, az elsősorban Isten iránti 
hálám  kifejezése. 41 éves vagyok, te l
jesen egészséges, teljesen szabad, nincs 
lelki bánatom . Az Űr jó szülőket adott, 
megfelelő tehetséget az orvosi tanulm á
nyok elvégzésére, szép feleséget, három  
gyönyörű kis f ia t . . .  és ha folytatnám, 
nem ju tnék  végére annak a sok aján
déknak felsorolásában, am iért én a jó 
Istennek hálával tartozom. Az európai 
jólétről lem ondok egy időre és egyszerű 
körülm ények között élve és dolgozva 
akarok valam it adni a jó  Istennek v i
szonzásul.

És kedves felesége?
Feleségem szeretettel követett ide a 

távol Keletre, oda, ahova a félénk k is
polgárok nem m ernének eljönni. Az 
ilyen úthoz bátorság és szív kell és fele
ségem m erte v.állalni ezt az áldozatot. 
Egy 15 km-re fekvő nagy városban 
(Chiayi) egy katolikus kórházban, egy 
jó karban lévő teljes fogorvosi felsze
relés várja  őt, mely az am erikai hívők

adománya, de amit fogorvos hiányában 
nem használt még senki. N ejem nek sem 
kell tehát kizárólag csak háziasszonyi 
m unkát végeznie. Ű is értékesítheti tu
dását és sugározhatja a keresztény sze
rete ted  '
Mik a legközelebbi tervei?

M ár orvosi tanulm ányaim  elvégzése 
u tán  elhatároztam , hogy hálából elm e
gyek a misszióba. Épp ez a kis lap (For- 
mózai M agyar Jezsuiták) hatására ve t
tem fel a kapcsolatot a Lutsao-i kis kór
házzal. M egtudtam, hogy ez az utolsó 
még létező m agyar misszió a világon és 
az utolsó m agyar missziós kórház. Én a 
jó Istent legszívesebben m agyarul sze
retem  dicsérni. H át a m unkám at is kap
ják  meg a m agyarok. Ügy érzem, hogy 
tudom ására kellene hozni a világon 
szétszórt m agyaroknak, hogy van itt 
még egy m agyar misszió. Szeretném, ha 
ez a «mi missziónk* lenne és a «mi 
gyermekünk* -nek tekintenénk. Az a- 
nyagi tám ogatáson kívül a környéken 
dolgozó m agyar atyáknak is jól esne, 
ha a m agyarok sajátjuknak  tekintenék 
azt a m aradék 8 papot illetve testvért.

Én két évre jöttem  el. M ilyen jó 
lenne, ha  utánam  egy m ásik m agyar 
orvos következne, ugyanilyen m inőség
ben (1977-ben lenne a helycsere esedé
kes!). Á ltalános prakszisról van szó. 
(M űtétet is lehet végezni, de ez nem 
okvetlenül szükséges). Lehet, hogy a 
kórház igazgatójával, Jaschkó István 
jezsuita atyával am erikai körú tra  indu
lunk. Viszünk m agunkkal anyagot szí
nes vetítettképes előadásokhoz. Azok, 
akik érdeklődnek az ilyen irányú elő
adások iránt, szíveskedjenek a követ
kező címre írni:

Dr. Buzády Tibor, Chiayi Hsien, Lutsao 
Hsiang, Catholic Mission. Taiwan, Rep. 
of China 611.

M ARO N  JÓZSEF SJ.

F E L V É T E L R E
jelentkezhetnek az Iskolatestvérek osz
trák-magyar rendtartományába olyan 
ifjak, akik hivatást éreznek Isten szol
gálatára az ifjúság nevelése által. A  
szerzet feladata nem a lelkipásztorko
dás, hanem kizárólag a tanítás-nevelés. 
Latin tudás nem szükséges. Középisko
lai végzettség kívánatos. Németül tud
ni kell. Kérvényt akár magyarul, akár 
németül alábbi címre kell küldeni: 

Direktion dér Schulbrüder, 
Schopenhauerstr. 44. 1180-W ien. 
Kívánatra tájékoztatót küldünk.
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Ujabb püspöki kinevezések Magyarországon
A V atikán április 10-én bejelentette, 

hogy VI. Pál pápa Dr. Pataky Kornél 
győri apostoli korm ányzót ugyanott m e
gyéspüspökké, Tóth László ajkai espe
res-plébánost pedig veszprémi segéd
püspökké nevezte ki. Dr. Lékai László 
esztergom i érsek-prím ásnak a Pápa át
adta a pálliumot, a fehér gyapjúból 
szőtt, fekete keresztekkel díszített, csu
kott stólát.

A háború után  most van M agyaror
szág abban a helyzetben, hogy mind a
11 egyházm egyének van megyésfő- 
pásztora. A felszentelt püspökök száma 
20. Belon Gellért, akit XXIII. János pá
pa nevezett ki püspökké, m egm arad k i
nevezett püspöknek. A  V atikán nem 
tudta elérni, hogy Budapest elfogadja 
és engedélyezze püspökké szentelését. 
A kik közelről figyelik otthon az egy
házi esem ényeket, azt m ondják: több a 
püspök, m int a hitoktató. H ova vezet 
ez az egyházpolitika, kérdezik a min
dennapi nehézségekkel küzködő szülők. 
V áltozatlanul b írálják  a püspököket a 
templomi h itok tatást károsan érintő

«rendezés» miatt. Némi bizakodással 
vették  tudom ásul Lékai érsek-prím ás 
nyilatkozatából a templomi hitoktatás 
körüli problém ákra való utalást. De 
nyom ban m egjegyezték: Lékai is tag ja  
volt a püspöki karnak, amikor ezt a 
«rendezést® tárgyalták  és láthatta, mi
lyen következm ényekkel jár, ha  been
gedik a tem plom ba az állami ellenőr
zést, m iért nem emelte fel akkor a sza
vát a m egállapodás aláírása ellen? Vol
tak, akik arra  is felfigyeltek, hogy az 
új prím ás a katolikus v ilágiakat jobban 
be akarja  vonni az egyházi életbe. De 
némileg csalódtak, amikor a beik tatá
son ezt az ígéretét «a papi tanácsokra® 
korlátozta. A  M agyar Távirati Irodának 
adott első nyilatkozatában erről a m eg
szorításról nem volt szó. Akik jól isme
rik a kom m unista taktikát, nem kis ke
serűséggel mondják, az egyházpolitikát 
is a kom munista dialektika irányítja. 
Amit az egyik nyilatkozatban a rend
szer megenged, a m ásikban részben 
visszavonatja, hogy minél előbb le já 
rassa a hozzájárulásával kinevezett 
egyházi vezetőket.

Az érseki pállium ünnepélyes átadása

Am i a Vatikánban történt a pállium  
átadásakor, szintén figyelem re méltó. 
Sokan vissza gondoltak M iklós Imre 
kijelentésére, aki Lékai érsek-prím ás 
esztergom i beik tatásán  hangoztatta: 
«Az esem ény történelm i m ércével m ér
hető időszakot zár le a szocialista m a
gyar állam és a katolikus egyház viszo
nyában és egyúttal a közös, következe
tes erőfeszítések eredm ényeként m eg
szilárdult jóviszony továbbfejlesztésé
nek új lehetőségét is jelenti.® VI. Pál 
pápa m árcius 29-én, M indszenty bíboros 
születésnapján, adta át Lékai érsek
prím ásnak a pálliumot, az érseki je l
vényt és m intha a budapesti Állami 
Egyházügyi H ivatal elnökének, Miklós 
Im rének kijelentésére válaszolt volna, 
m egjegyezte: a m agyar prímás kineve
zésével lezárult a m agyar egyház tö r
ténelm ének egy szakasza. A V atikáni 
Rádió m agyar adása szerint a Szentatya 
szeretettel, figyelemmel és várakozó 
aggódással k ísérte  ezt a korszakot, fő
ként pápasága kezdete óta. Ez a tö rté 
net fo ly tatta  a pápa, szívünkbe és el
m énkbe van írva. Ez után  a jövő felé 
tek in tett és a következő két jók íván
ságot fejezte ki: M indenekelőtt, m int 
atya és jó barát, azt kívánta, hogy a 
m agyar nép kulturális, gazdasági és 
társadalm i szempontból előre haladjon, 
igazságos rendben és békében éljen. 
Főleg pedig azt reméli, hogy a m agyar 
nép új történelm i felelősségének te lje 
sítése közben megőrzi hagyom ányos 
erkölcsi és lelki értékeit. Azt kívánja, 
hogy az egyház m egfeleljen új, nem 
könnyű, de nagyszerű feladatainak.

A  mindennapi megaláztatásokat v i
selő, a problém ákkal küzdő, az idegőrlő 
jogtalanságokat és igazságtalanságokat 
lépten-nyom on tapasztaló hallgatók k e l
lem etlenül érezték magukat, amikor «az 
új történelm i felelősség teljesitésé»-ről 
értesültek abban a rendszerben, m ely  
másodosztályú polgárokként kezeli őket 
és annyi szenvedést okoz nekik. Azt 
kérdezik, a jövőt továbbra is úgy kép
zelik el a hivatalos egyházi helyen, 
hogy a katolikusok nyom asztó sorsáról 
immár nem szólnak? A gyerm ekek val
lásos neveléséről, h itoktatásról, a nyolc 
katolikus gimnázium sorsáról nem be
szélnek? Hiszen a rendszer egyre nehe
zebbé teszi létüket. A katolikusok m eg
fizetik az adót, de abból egy fillért sem 
kapnak azok a szülők, akik gyerm ekei
ket e nyolc katolikus iskola valam elyi
kébe adják. A kereseti lehetőségek 
gyatrák, a szülők egyre kevésbé tudják 
megfizetni gyerm ekeik tan ítta tásá t e- 
zekben az iskolákban.. H a m egszerzik 
az érettségit, alig ju t be közülük valak i 
az egyetem re. Hiába a katolikus isko
lákban a kitűnő tanítás és nevelés, a 
rendszernek nem kellenek ezek a nö
vendékek, ezek a fiatalok, m ert ideoló
giai szempontból nem megbízhatók. Aki 
óvónő, pedagógus akar lenni az itt 
érettségizettek  közül, azzal u tasítják  
vissza, hogy vallásos beállíto ttsága mi
att nem fogja úgy nevelni a jövő nem 
zedéket, ahogy a rendszer elvárja  tőle. 
Az egyházi vezetők által oly gyakran 
em legetett egyház és állam közti jó  v i
szony a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
a híveket és a felnövő új nem zedéket

közelről érintő súlyos problém ákról 
hallgatni kell! E problém ákat a katoli
kusoknak egyedül kell megoldaniok!

A  püspököknek kiosztott szerep
Kérdés: M it ért az Állami Egyház

ügyi H ivatal elnöke a jóviszony tovább
fejlesztésén? A rendszer erősen m eg
nyirbálta  a püspökök m unkakörét. Mi
nek annyi püspök kérdezik — a hazai 
megfigyelők? Segít, jav ít ez a hívők 
helyzetén? M ások gyanakodva tekin
tenek M oszkvára és az ott tapasztalha
tó legújabb egyházpolitikai taktikára. 
O tt az történt, hogy a hatvanas évek
ben — tehát ugyanakkor, m int M agyar- 
országon — csökkentették, m ajd lassan 
abbahagyták a püspökök zaklatását. Az 
egyházi vezetőknek a rendszer más fe
ladatot szánt. 1960-ig a m oszkvai orto
dox pátriárkátus külügyi h ivatalának  
mindössze két alkalm azottja volt. Ma 
300 tag ja  van ennek a hivatalnak. Ebből 
150 jól kiképzett káder — 150 pedig 
fordító. Jó  részben püspökök és papok. 
A  pátriárkátus külügyi tevékenysége 
évről-évre fokozódik. A  Rómával való 
kapcsolatai erősödtek, egyre több szál
lal fűződik a m oszkvai pátriárkátus a 
közelkeleti egyházakhoz, nem szólva az 
ortodox testvéregyházakról és az Egy
házak Genfi V ilágtanácsáról. Az Egy
házak V ilágtanácsának legutóbbi, Nai- 
robi-i közgyűlésén a moszkvai egyházi 
delgeáció bebizonyította, hogy a köz
gyűlés határozati javaslata it — ha ezek 
ellenkeznek a szovjet érdekekkel — 
meg tudja hiúsítani. És u tána néhány 
hónapra nyugodtan küldheti delegáció
já t kiegészítve a vasfüggöny mögötti 
egyházak, köztük a m agyarországi ka
tolikus egyház képviseletével, m elynek 
vezetője Dr. Cserháti József pécsi m e
gyéspüspök volt — az Egyesült Á lla
mokba. A népes keleti egyházi delegá
ciónak A m erikában az volt a feladata, 
hogy az ottani keresztény egyházak 
közös értekezletét meggyőzze a Szov
jetunió békés szándékairól és a kom 
m unista korm ányzatú országokban az 
állam és egyházak között kialakult jó 
viszonyról. A  m oszkvai pátriárkátus 
m etropolitákból és püspökökből álló 
küldöttségei mellé felsorakoznak m ajd 
a jövőben a vasfüggöny m ögötti k a to 
likus érsekek és püspökök is, hogy 
m eggyőzzék a nyugati katolikus egy
házi vezetőket és szervezeteket a szo
cializmus hum ánus és emberhez méltó 
világának üdvözítő alkotásairól

És mi történik az egyházi vezetők alatti 
síkon?

A Szovjetunióban például az, hogy a 
papokat m egfosztották az egyházköz
ségek vezetésétől. Az egyházközsége
ket három tagú világiakból álló bizott
ság irányítja. Ez tárgyal az állam kép

viselőivel. Ez bérli az államtól a tem p
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Március 15,-i ünnepség és képkiállítás Párizsbanlomot és a liturgiához szükséges felsze
relést. Ez a három tagú bizottság egy 
úgynevezett «huszas komitéhoz» tarto 
zik, am ely szintén világiakból áll és 
egyben az állam és a párt utasításait 
ha jtja  végre. A papnak csak a szigorúan 
vett liturgikus szertartásokat szabad vé
geznie. Ha például keresztel és a szülők 
kérésére nem írja  be a gyerm ek nevét 
az anyakönyvbe és az ellenőrző bizott
ság erre rájön, számolnia kell azzal, 
hogy elveszti papi m unkaengedélyét. 
Ezt a helyzetet m ondja M oszkva az á l
lam és egyház közti jóviszony jelenleg 
legjobb form ájának. V ajon erre gondolt 
M iklós Imre, akit M oszkvában neveltek  
és készítettek  elő egyházpolitikai h iva
talára, amikor az állam és egyház közti 
jó viszony továbbfejlesztését em legette 
Lékai érsek-prím ás beiktatásán?

FÁBIÁN KÁROLY

NYÁRI CSERKÉSZTÁBOROK 
EURÓPÁBAN

A M agyar Cserkészszövetség európai 
kerülete örömmel h irdeti meg idei, nyá
ri cserkésztáborait.

II. Rákóczi Ferenc 300 éves születési 
évfordulója alkalm ából a festői fekvésű 
Königsteinben  (Bajororsz. Frank. Alb.)

1976 július 29-től - augusztus 9-ig.
A  II. Rákóczi Ferenc nagytáborban a 

következő tábortipusok kerülnek meg
rendezésre az idén:

I. Szórvány cserkészfiúk és cserkész
leányok tábora (10 - 20 éves korig)

II. Iskolatábor:
a) M agyarul nem tudó,
b) m agyarul keveset tudó m agyar 

szárm azású fiúk és leányok szá
m ára (9 -14  éves korig),

c) Őrsvezető és kiscserkész őrsve
zetőképző, játékvezetői táborok.

d) ö regcserkész tábor.
Kiscserkészeink szám ára (6-10 éves)

is m egrendezzük a hagyom ányos Kis
cserkész tanyázásunkat Bámhof-i va
dászházunkban. (Kastl b. Amberg m.) 
Időpont: júl. 29 - aug. 9.

Jelentkezési határidő: 1976 június 15.
Részletes felvilágosítást örömmel ad 

s tájékoztató t küld a M agyar Cserkész- 
szövetség Európai Kerülete. —

8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
Tel. (089) 982637

A z MHBK párizsi csoportja összefog
va a párizsi Katolikus M isszió világi 
vezető ive l em lékünnepélyt rendezett 
márciu 20-án, ami m éltó vo lt hős né
pünk kiem elkedő történelm i évforduló
jához, az 1848-as szabadságharchoz. A  
zászlókkal íö ldiszített teremben az ün
nepélyes szentm isén ott hajto ttak feje t 
egymás m ellett a he tven  és a húsz éves  
m enekültek. Dr. Hieró István a M isszió  
plébánosa szentbeszédében m egem léke
zett e jelentős évfordulóról, majd a m i
sét követő  ünnepélyen Dömötör Kál
mán a párizsi MHBK egy ik  vezető  tagja 
mondta el ünnepi beszédét. Ezt kö ve tő 
en Latin Olga lépett az em elvényre  
gyönyörű, muzeális értékű díszmagyar 
ruhában s elszavalta Papp-Váry Elemér
né «M agyar H iszekegy» című versét. 
M ajd a Ném etországba emigrált M ede 
Tibor, aki a budapesti Thália színház  
m űvésze volt, Petőfi verseket szavalt, 
szívbem arkolóan elevenné tette. M ede  
Tibor kivá ló  előadását Cseh Erzsébet 
veze tte  és fejezte  be, önmagát k ísérve  
zongorán magyar népdal-csokor száma
ival. A z  ünnepély záróbeszédét Szén  
József mondotta, felh íva  figyelm ünket 
a nagy teremben körben kiá llított fest
m ényekre, szövö tt faliszőnyegekre és 
fényképekre, amit fiatal magyar m űvé
szek  hoztak össze ez alkalomra, m integy  
b izonyítékkén t elénktárva a magyar 
csodát, am ely a nagyvilágban szétszór
va  is ezer formában dicsőséget és hír
nevet szerez hazánknak.

Ezek után legalább dióhéjban hadd 
mutassam be a m űvészeket! Kádár Jó
zsef 1936-ban született Debrecenben. 
Tanulmányait a budapesti K épzőm űvé
szeti Főiskolán végezte  Bernáth Aurél 
tanítványaként. Festm ényeiből vásárolt 
a M agyar Szépm űvészeti M úzeum, az 
amszterdámi M úzeum, a jeruzsálem i 
N em zeti M úzeum. 1969 óta él Párizs
ban, jelenleg a Sálon des Indépendants- 
on állít ki. Kilár István szobrász 1935- 
ben született Földeákon. Tanulmányait 
Budapesten a K épzőm űvészeti Gimná
ziumban és a K épzőm űvészeti Főiskolán 
végezte, m ajd a párizsi Beaux Arts-on  
szrezett diplomát. Három alkalommal 
szerepelt a Biennale de Paris-n, ké t al
kalommal itt díjat is nyert. K észített 
szobrokat a Párizs-környéki Blanc Mes- 
nil-i klin ikának és a Bobigny-i város
házának. N icole Nagy-Biidier ugyan  
Párizsban született francia, de magyar 
házassága révén szoros kapcsolatba k e 
rült a magyarsággal és a magyar m ű
vészekkel. A  párizsi Beaux Arts-on vég
zett szobrász szakon. M int m onum en
tális szobrász, több díjat nyert Párizs
ban, ezenkívü l a Prix de Romé k itün 
tetettje. E kiállításon a M isszióban fali
szőnyeg m űveive l ve tt részt. Saáry Éva 
Balatonkeneséij született. Univerzális 
m űvésznő: festő, fotóm űvész, író és 
költőnő. A  svájci Lugano-ban él, hely i 
és külföldi tárlatok egész sorával dicse

kedhet: Zürich, Gení, Ném etország, 
Olaszország, Franciaországban Belfort 
és Párizs. Jelenleg a Sálon des Indé- 
pendants-on állít k i Párizsban. M int fo- 
tóm űűvész, több magyar és ném etnyel
vű  k ö n y v  illusztrátora. Á tható  csend 
című verseskö tetével elnyerte az Árpád  
Akadém ia ezüstérmét. Szőke Judit 1953- 
ban született Budapesten. Középiskolai 
tanulmányait a Szilágyi Erzsébet gim
náziumban kezd te  és Párizsban fejezte  
be. Ezután fo tóm űvészetet tanult, ahol 
1975-ben képesítést szerzett. Ugyancsak 
ez évben felvételt nyert a párizsi Beaux 
Arts-ra, ahol festészetet tanul. A  Szabad 
Európa Rádió ifjúsági adásainak egyik  
párizsi munkatársa. A z  ünnepségre há
rom festm ényével jelen tkezett, itt a 
M isszióban volt első nyilvános szerep
lése. W einberger Róbert 1936-ban szü
lete tt Budapesten. Párizsban a Beaux 
Arts-on tanult építészetet és festészetet. 
M űvészi kifejezésm ódjára nagy hatás
sal van az amerikai Jack Pollock festé
szete. 1969-75 közö tt kilenc csoportos 
kiállításon ve tt részt, m elyek  közül a 
legjelentősebbek: Galérie Zunini, Ga- 
lérie Isis Párizsban, Festival de M ont- 
parnasse. Hat egyéni kiállítása volt, 
többek közö tt a Club International 
House-ban, a Cité Internationale-ban és 
a Galérie André Guez-ben, Párizsban. 
A  kiállítás ké t fotóm űvésze közül Jean- 
Loup Charmet Chartres-ban született 
1940-ben, magyar édesanyától. Apja  
francia m űkritikus. Iskoláit Párizsban 
végezte, m elynek  sajátos szépségei igen 
korán a fényképésze t felé  fordították  
érdeklődését. Első nagy fényképes ri
portjait Törökországban, Görögország
ban és Finnországban készíte tte . M a
gyarországgal 1964-ben ism erkedik meg 
először, majd Erdélyben tesz hosszabb 
utazást 1965-66-ban, ahonnan gazdag 
fénykép-anyaggal tér vissza. Ebből az 
anyagból rendezett önálló kiállítást 
1967-ben.

Ruszka László Budapesten született 
1936-ban. 1956 óta Franciaorzságban él 
és dolgozik. Fényképészeti tanulmánya
it a Ecole Nationale de Photographie et 
Cinématographie-ban végezte. A z  el
múlt 15 évben több mint kétszáz kiállí
táson szerepeltek fotói Franciaország
ban és az öt világrészen. Számos díjat 
nyert: 10 serleget, 6 érmet, 16 oklevelet.
1970-ben színes fotóival elnyerte az 
AGFA-GAEVERT kupát, majd Leonor 
Fini festőm űvészről készü lt portréja 
m egszerzi számára a Niepce-érmet.
1971-ben a W ashington PSA rangsoro
lása szerint az év  m ásodik legjobb fran
cia fényképésze címet kapja. Legmaga
sabb k itün tetését 1973-ban a Photeurop 
kiállításán kapta, ahol a Csellista című 
képe Európa-Kupát nyert.

A  M isszió közönsége érdeklődéssel 
és hálával szem lélte m űvészeink kiállí
tását.

SZŐKE KLÁRA
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Szoldatics Ferenc
H atvan évvel ezelőtt kilencvenhat 

éves korában m eghalt Rómában Szolda
tics Ferenc (1820-1916), egyházi festé
szetünk kiválósága. Születése évében 
még élt Napoleon, még m unkaereje 
teljében volt Spanyolországban Goya, 
Olaszországban Canova, Bécsben pedig 
büszke gőggel irányíto tta  M etternich az 
európai politikát.H alála évében teljes 
erővel tombolt az első világháború, fiai 
a harctereken küzdöttek, a két világ
háború közötti időkben pedig még éltek 
azok a — főleg egyházi — szem élyisé
gek, akiket békebeli kapcsolatok fűztek 
az öreg mesterhez.

Hosszú életéből hatvanhárom  eszten
dőt Rómában tö ltö tt Szoldatics Ferenc, 
távol a m agyar m űvészeti élettől, ezért 
feledkeztek meg róla szülőhazájában. 
És azért is, m ert a 19. század m ásodik 
felének m aterialista szelleme nem ér
tette  meg az ő m ély hittel telt m űvé
szetét.

Veszprémi kisiparos családból szár
mazott. Korán árvaságra jutott, iskolai 
tanulm ányokat nem folytathatott, má- 
zolóinasként kezdte pályáját. Kézügyes
ségét látva, egy rokona felvitte Bécsbe 
s ott pártfogói tám ogatásával sikerült 
bejutnia a festőakadém iára. Führich ta 
nítványa lett s a neves osztrák m ester 
tan ítása irányt szabott egész további 
m unkásságának.

Fürich fiatalabb korában hosszabb 
időt tö ltö tt Rómában s ott egyik leg
jelentősebb tagja lett az O verbeck köré 
csoportosuló vallásos festőknek, az úgy
nevezett nazarénusoknak. Onnan hozta 
m agával Bécsbe a m ély vallásos szelle
met, amely teljesen áthato tta  fiatal ma
gyar tan ítványának a lelkét is. H at évig, 
az 1848-as forradalm i esem ényekig volt 
Szoldatics Führich tanítványa, akkor 
v isszatért hazájába és arcképfestésből 
tarto tta  fenn m agát 1850-ig, amikor is
mét visszam ent Bécsbe és még három  
évett tö ltö tt Führich m esteriskolájában.

1853-ban kapta első jelentősebb ol- 
tárkép-rendelését egy karinthiai tem p
lomba, ugyanakkor Ranolder János 
veszprémi püspök évi 300 forint segélyt 
biztosított egyházm egyéje fiának. Ez 
lehetővé tette  az akkor 33 éves Szolda- 
ticsnak, hogy Rómában, álmai városá
ban fejezze be m űvészeti tanulm ányait.

Egy tavaszi napon, 1853-ban érkezett 
Rómába, ahol már ingyenes m űterem  
várta  a Palazzo Venezia saroktornyá
ban, Viale Prelá bécsi nuncius közben
járására. Boldogan rendezkedett be új

birodalmában, m ely hat évtizedig szín
helye lett m űvészi m unkásságának. Papi 
pártfogói révén neve ham ar ism ertté 
lett, főleg a Rómát-látogató m agyar 
arisztokrácia körében. Egyre több meg
rendelést kapott, anyagi helyzete m eg
szilárdult és 1859-ben m ár hosszabb 
külföldi tanulm ányutat te tt N ém etor
szágba. Közben m eghívást kapott ta 
nári állásra a velencei m űvészeti aka
dém iára is, de azt nem fogadta el, nem 
akart m egválni Rómától.

A hatvanas évek nyugodt, gondtalan 
és sikerekkel telt éveiben gondolt elő
ször Szoldatics Ferenc házasságra. Egy 
Rómában élő német-olasz család szép 
fiatal leányát, M argherita W aldist sze
melte ki házastársul. Nem volt m ár fia
tal ember, negyvenedik évében járt, 
m enyasszonya meg mindössze húsz é- 
ves volt 1867-ben, amikor házasságot 
kötöttek  a S. Vincenzo ed A nastasio 
templomban. Az esküvői szertartást 
Reisach bíboros, Szoldatics pártfogója 
végezte.

Házasságuk m indvégig zavartalan 
volt. Nyolc gyerm ekük közül kettő  ko
rán meghalt, Giorgio neves festőművész 
lett, Carlo mint építészm érnök m űkö
dött, a legfiatalabb Szoldatics-utód pe
dig, Giuseppe, aki 1888-ban született, 
ma is Rómában él családjával, m int jó 
nevű ügyvéd és m eleg barátságot tart 
fenn e sorok írójával. A leányok közül 
kettő  apáca lett.

M űterm ében egym ást érték  a látoga
tók. Vedégei gyakran csak azért keres
ték fel, hogy elgyönyörködjenek az ott 
sorakozó, nem rendelésre, hanem  belső 
sugallatára festett vallásos tárgyú ké
peiben és hallgassák a művész szavait 
az igazi m űvészetről. Látogatásával 
Liszt Ferenc is többször m egtisztelte, 
dr. Bartalos Gyula egri érseki irodaigaz
gatóhoz és Tárkányi Béla egri kanonok
hoz pedig m eleg barátság fűzte. 1878- 
ban XIII. Leó pápa rendelte meg arc
képét a m űvésznél és néhányszor mo
dellt is ült a képhez.

A következő évben I. Ferenc József 
k irály a Ferenc József-rend lovagjává 
nevezte ki a m ár nagynevű és nagy- 
tekintélyű m agyar művészt. Fiai mind
végig használták is a lovagi címet. Köz
ben egyik nagy oltárkép-rendelést a 
másik u tán  kapta. M egfestette a szín
halomi templom nagym éretű oltárképét, 
Krisztus m ennybem enetelét, néhány év
vel később pedig a jászberényi templom 
hasonló m éretű oltárképét, Szűz M ária 
m ennybevitelét. M indezeknél jelen tő 
sebb élete főműve: az egri főszékesegy
ház M ária-kápolnájának freskó-soroza- 
ta 1880-ból.

Az 1880-as évek végén ism erkedett

meg Szoldaticcsal az akkor alig húsz
éves N agy Sándor, későbbi kiváló fes
tőművészünk, m ajd Kőrösfői-Kriesch 
Aladár, aki sógora lett N agy Sándornak. 
De nem csak ők, hanem  a többi Rómát- 
járó  m agyar művész is mindig felkeres
te az öreg m ester műtermét, a Colle- 
gium Germanico-Hungaricum  pirosre- 
verendás kispapjai pedig szinte m inden
napos vendégei voltak. A kilencvenes 
években festette Császka György ka
locsai érsek rendelésére egyik legszebb 
m űvét: egy három  részből álló szárnyas
oltárt, m ely olyan kiválóan sikerült, 
hogy később V aszary hercegprím ás még 
egy példányban m egrendelte. (Ma mind 
a két mű az esztergomi prím ási kép tár
ban van.)

A 20. század beköszöntésekor m ár 
nyolcvanadik évét tö ltötte be Szoldatics 
Ferenc. 1907-ben tette  utolsó látogatá
sát szülőhazájában. Ekkor tisztelői és 
barátai közös vacsorát rendeztek tisz
teletére egy budai vendéglőben, neves 
m űvészek részvételével. Fiai- leányai 
ekkor m ár elkerültek a szülői háztól, a 
m aguk életét élték. Ezekben az utolsó 
években végre a hivatalos m agyar ál
lam is m eghajtotta kiváló fia előtt az 
elismerés zászlaját. A Kultuszminiszté
rium Csiszárik János vatikáni jog taná
csos kezdem ényezésére a m űvésznek 
élete végéig havi 200 korona tisztelet
díjat adományozott. Ezt az évi 2400 ko
ronát kitevő adom ányt negyedévenkén
ti 600 koronás részletekben pontosan 
meg is kapta Szoldatics, egészen 1915- 
ig, az olasz hadüzenetig.

Utolsó M adonáját 1915-ben, 95 éves 
korában festette a m ester. A következő 
év elején  tüdőgyulladás ágyba döntötte 
s 1916 január 25-én, családtagjaitól kö
rülvéve, csendesen elhunyt, özvegye 
1934-ben halt meg, mind a ketten  a ró
mai Campo V eranoban lévő családi sír
boltban nyugosznak.

A művész halála után dr. H orváth 
Győző kalocsai püspök-nagyprépost 
gyűjtö tte  össze kegyelettel és páratlan  
szorgalommal a m esterre vonatkozó a- 
datokat. Az összegyűjtött anyagot á t
adta e sorok író jának egy teljes Szol- 
datics-m onográfia összeállításának cél
jából. A m onográfia m ár évek óta el is 
készült, de k iadására a jelenlegi viszo
nyok közt, sajnos, egyelőre nem kerü l
het sor.

A mai m űvészeti forrongásban tiszta 
kis szigetként áll Szoldatics Ferenc m ű
vészete. A hatások összeolvadtak benne 
az olasz ég alatt és k ialak íto tták  halk- 
szavú, m ély áhítattal telt egyéni stílu
sát. Lelkében és m űvészetében mindig 
m agyar maradt, méltó dísze a m agyar 
m űvészet terebélyes fájának.

BÍRÖ BÉLA
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Farkaskaland
Bajorország egy ik  N em zeti Parkjából 

nemrégiben kiszökö tt néhány ott újra 
m eghonosított farkas. A  sajtó és politi
kai pártok egy része jajgatva tiltakozott 
lelövésük ellen. «Ne lőjjetek!»  — hang
zott országszerte a felhívás, m intha Ba
jorországban m indenki és állandóan 
fegyverrel a kézben járna s arra lesne, 
hogy m ikor lehet valakit vagy  valamit 
ledurrantani. A  lármázok mellé odaáll- 
tak a tudósok is és bár szerényebb han
gon, de tudásukra és m egfigyeléseikre  
hivatkozva  erélyesen bizonyíto tták a 
farkasok ártalmatlanságát. Ez íg y  m ent 
mindaddig, amíg egy szép napon egy  
ilyen bebizonyítottan ártalmatlan vad- 
állatocska alaposan összemart egy négy  
éves gyereket. Istenek legyen hála, a 
sebek nem voltak halálosak. A z  eset 
azonban így  is m indenkit m egdöbben
tett. De a pillanatnyi sokk  csakhamar 
elpárolgott és a propaganda annál han
gosabb lett: «Látjátok, ugye megm ond
tuk, hogy m ilyen  kedves és ártatlan 
állatocska is a farkas! Ha meg is támad 
valakit, vigyáz, hogy halálos sebeket 
ne ejtsen rajta.x Es e szólam illusztrá
lására máris m egjelen tek a fén ykép ek  
a megmart gyerekről: boldogan m oso
lyog a kórházi ágyon. (M erthát tényleg  
m ilyen nagy boldogság is lehet, ha va
lakit egy farkas megmart!)

A z  egyik  politikai párt ifjúsági rész
legének vezérhölgye lelkesedésében  
odáig ment, hogy elvállalta az elszaba
dult farkasok fö lött a védnökséget. Sok  
más, vele  egy gondolkodású erre sie tve  
kö ve tte  példáját. A  bajor hatóságok a 
történtek után azonban már nem  ve tték  
tréfára a dolgot és m inden lárma, meg  
tiltakozás ellenére is m egengedték, sőt 
elrendelték, hogy a szö kevén yeke t m i
előbb kerítsék  puskavégre. E halálos 
íté letet az egyik  bonni képviselő  «sze
rencsétlen m egoldásnak» nevezte, a- 
m ely jellem ző a bajor hatóságok gon
dolkodására és ténykedésére. A z  elsza
badult farkasokat pedig ugyanez a kép 
viselő gyászolva «öt hősnek» nevezte.

A z egész dologban azonban nem  az 
öt elszabadult farkasra kim ondott ha
lálos ítélet a szomorú, hanem az a lár
más propaganda és e propagandának a 
hatalma, m ely  m egtéveszti a mai em
bert; az igazi veszélyről eltereli a fi
gyelm et, lekicsinyíti és bűnbaknak az 
ártatlanokat teszi meg. Gondoljunk csak 
itt a politikai kancsalságra, am ely m eg
könnyíti a kele ti ideológia térhódítását 
éppen naív politikusok és hírközlő szer
ve k  m esterkedéseinek segítségével. 
Gondoljunk a bűnözőkkel és mindenre 
elszánt, gyilkos terroristákkal való bá
násmódra, az álhumanizmusra, am ellyel 
szépítgetik  tette iket és így szinte m es
terségesen k itenyésztik  őket.

A  farkaskaland olvasásakor azonban 
gondolnunk kell arra a törvényhozásban

m egnyilatkozó egyoldalúságra is, a- 
m elynek  gyökere a materialista gondol
kodás, kényelem szeretet, hatalmi és ér
vényesülési vágy  (balekfogás a válasz
tásokra). A  ném et parlament néhány  
évvel ezelőtt szavazott m eg egy tör
vényterveze te t, am ely börtönnel bünte
ti mindazokat, akik  csak egy verébnek  
is k io ltják  életét. De ugyanez a parla
m ent éppen a farkaskaland napjaiban 
m egszavazott egy m ásik törvényterve
zetet, — a karlsruhei A lkotm ánybíróság  
végzése ellenére és annak m egkerülé
sével, am ely m egszünteti az anyam éh
ben fejlődő emberi élet védelm ét és így  
gyakorlatban az emberi önzés kénye-  
kedvére szolgáltatja ki. Ez a törvény  
sok millió m eg-nem -született ember ha
lálát jeleti.

A  parlamenti vitákból, sajtó- és TV-

m egnyilatkozásokból nagyon is jól is
m erjük a farkasokat oltalmukba fogadó 
hölgyek  és urak álláspontját a magzat
elhajtás törvényesítésével kapcsolat
ban. De azt is, hogy sem  a parlamenti 
képviselő  úr, sem  a pártifjúság vezér
hölgye m ég sehol és soha nem  nyila t
kozott úgy, hogy elfogad s magához 
vesz egy-egy nem  szívesen  látott, de 
már az életbe úton lévő magzatot.

Egyik oldalon az állatok m inden áron 
és eszközzel történő m egvédése, a má
sikon az emberi é le tek  szabad prédára 
bocsátása — törvényes jóváhagyással.

Mi ez, ha nem  az egészséges erkölcsi 
érzéknek és norm áknak feje  tetejére  
való állítása — állami segédlettel.

A  világ azonban ilyenkor májusban  
továbbra is anyáknapját ünnepel. Ez a 
lényeg! De k it is ünnepel ekkor  — és 
miért?

MEGYESI ANDRÁS

A máriazelli zarándoklat programja:
1976. május 29-30. 

Szombat, május 29:
17.00 órakor a rendezőség utasítása szerint felállunk a W iener- 
Strasse-n zászlókkal, és körm enetben bevonulunk a templom
ba. A Szent László kápolna mellett, M indszenty Bíboros Ür sír
ja  előtt vonulunk el, tehát a kegykápolna baloldalán. M ajd azt 
m egkerülve, előtte foglalunk helyet. Itt következik a zarándo
kok ünnepélyes fogadása. A M agyarok N agyasszonya tisztele
tére elimádkozzuk a Lorettói Litániát, amit édes hazánkért aján
lunk fel.

20.00 órakor:
G yertyás körmenet. Gyülekezés a Bazilika előtt. A körm eneten 
felváltva imádkozzuk a rózsafűzért és ősi M ária énekeket éne
kelünk. Rossz idő esetén a körm enetet a templomban tartjuk  
meg.

20.45 órakor:
Szentségkitétel a Kegykápolnában, majd engesztelő Szentség- 
imádás.

21.00-21.30 -ig:
Az ifjúság szentségim ádási órája. Vezeti P. Szőke János..

21.30 - 22.00 -ig:
A volt politikai foglyok, a kommunizmus egyéb áldozatai, vala
m int a szabadságharcban résztvett hívek szentségim ádási órá
ja. Vezeti Balogh Ádám, Bad Ischl.

22.00 órakor:
Szentségbevétel, m ajd koncelebrációs szentmise a m agyar lel
készek részvételével. A szentbeszédet Msgr. Dr. Közi-Horváth 
József mondja.

Vasárnap, május 30. 10.00 órakor:
ünnepélyes nagym ise a börtöntviselt papok koncelebrálásával. 
A  szentbeszédet Msgr. Ispánky Béla, angliai m agyar főlelkész, 
a megboldogult M indszenty Prímás Ür életfogytiglanra ítélt vád
lott-társa mondja.
A  szentmise u tán  M indszenty Bíboros Ür sírjához vonulunk, 
ahol m egáldjuk az új sírhelyet és sírkövet. U tána az ifjúság és 
a volt politikai foglyok koszorúkat helyeznek a sírra.
Győnási lehetőség m agyarul: este a Szentségimádás ideje alatt 
és vasárnap reggel 8-tól a m egjelölt gyóntatószékekben.
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
Az esztergomi bazilika jubileuma 

( Folytatás)
M enjek és tanúsítsam  a jubileum  

«örömében», mi lett Esztergomból és azt 
közvetve pecsétem m el lássam  el? Ké
szüljön m ajd egyszer a Bazilikában 
coepit, continuavit, consummavit, con- 
secravit feliratú  cím erek után  egy újabb 
ezzel a szöveggel: Jubilavit in abomina- 
tione desolationis — Jubilált a pusztulás 
utálatosságában? Lássam m ellette a m a
gyar Sión egykori két vállát, az elrabolt 
hatalm as szem inárium ot és a rk. tan ító
képzőt új szerepében?

És m enjek tovább a m últjából kifor
gatott székvárosban? A százados Szent 
Lőrinc u tca nem az igazi, ragyogó ősi 
M ártyré, hanem  a «Mártíroké». Hogy 
kik ezek? Hát Szamuely Tibor is az 
egyik, Korvin-Klein a másik. Ma Eszter
gomban van u tcája  Kun Bélának és 
Zalka M áténak. Sétányt neveztek el 
Leninről és M akarenkóról. Van a város
nak Szabad M ájus utcája, Vorosilov ú t
ja, stb.

M enjek jubilálni gyilkosok utcáin és 
kiabáló rablásokon át? H om ályosukon 
el a szemem a Bazilika előtt? És adjak 
ilyen ú tért reverzálist?

Észleljem a helyszínen Esztergom le- 
vetkőztetését, amit sajtó juk ünnepel? 
M egyei székhely volt, de rangjától meg
fosztották. Já rási székhelynek sem volt 
jó. Dorog alá rendelték. A hajdani fő
város m inden rangját elvesztette.

Odamenjek, m ikor ismerem Eszter
gom m últját, szerepét és ne gondoljak 
a száz év előtti szentelés országos k i
hatásaira? M indkettőt ismerem annyira, 
hogyha mennék, birkózó angyalra a- 
kadnék útközben, mint Jákob.

Jobb nekem  m aradnom  a Börzsöny 
vadonában, Petényben. M eglesz az a 
tudatom  az elm aradással, ami Deáknak 
m egvolt 100 éve: nem adok fel abból, 
amiből nem lehet, nem szabad feladni.

Egy hét m úlva Tóth plébános közve
títésével újból felszólítanak: kérjem  
írásban az amnesztiát, hogy ügyemmel 
h ivatalosan foglalkozhassanak. Nem 
írok semmit. Nem az ő kegyelm üket

1956 október 24-én reggel, mise előtt, 
Tóth plébános lélekszakadva rohant be 
hozzám:

— Pesten kitört a forradalom! 
M egrendült lelkiállapotban indultunk 

misézni. A  két m em entóban m egjelen
tek drága fiaink: az élők után  a holtak.

A plébánost ezután nem látom  már; 
talán  azért intézkedtek így, hogy az el
indult viharról ne legyenek további ér
tesüléseim. Feszült lelkiállapotban v a 
gyok, de nem kérdezek meg senkit. Tel

várom, hanem  az igazságot. Ha amnesz
tiát kérnék, felbátorítanám  a rendszert 
arra, hogy előlépjen «feltételeivel». 
Nem akarja hivatalos kezdem ényező 
szerepében ügyem et elővenni, m ivel 
attól tart, hogy visszautasítom . Ha v i
szont én fordulok hozzá kérelemmel: 
magas lóról kezdheti a tárgyalást.

Mik lettek  volna kikötéseik?
1. M egegyezés Egyház és állam kö

zött. Az Állami Egyházügyi H ivatal és 
a «békepapi» mozgalom nyilvános elis
merése.

2. N yilatkozatok a kom m unisták ál
tal propagált (hazug) világbéke és az ő 
term előszövetkezeti mozgalmuk tám o
gatására.

3. Az állami eskü letétele.
4. Hódoló látogatásom  Dobi, Hege

dűs és Gerő elv társak előtt.
5. Végleges tudom ásulvétele m indan

nak, ami történt.
6. A rendszer által kiu talt prímási 

«fizetés» elfogadása és felvétele (amely
ből korábban egyetlen fillért sem vol
tam hajlandó elfogadni).

Emlékszem, hogy a fegyházban a sza
badulás vágya még időnként fel-feltá- 
madt bennem. Amikor azonban a rab
kórházban visszanyertem  lelki erőm et 
és lassanként teljes képet nyertem  az 
Egyház és az ország tragikus helyzeté
ről: m egingathatatlanná vált e lhatáro
zásom, hogy a rab-halál vagy m egalku
vó szabadulás a lternatívájában az elsőt 
választom.

Az egyetlen pap viszont, aki Petény
ben m ellettem  volt, a szabadulás válasz
tására óhajto tt hangolni. Igyekezete 
eredm énytelen maradt.

Egy levelet viszont írtam  az igazság
ügym iniszternek, de nem az én amnesz
tiám  ügyében. Feliratom ban javasoltam  
a 70 éven felüli rabok, a 65 éven felüli 
beteg rabok, az összes szerzetesnővérek 
azonnali szabadlábra helyezését, az ösz- 
szes népbírósági ítéletek  felülvizsgálá
sát és a lerom bolt Regnum M arianum  
plébánia-tem plom  felépítését követel
tem. A levelet szeptem ber első felében 
írtam meg. Két hónap alatt sem írásbeli, 
sem szóbeli válasz nem érkezett rá.

jes tájékozatlanságban, sötétben ta rta 
nak: se pap, se rádió, se újság. A falu
ból esténként a szüretelő legények kur- 
jongatását és kórusát hallgatom:

Ej haj k ikelet,
Rákosinak kötelet,
A  magyarnak kenyeret!

Az épületben az arcok kifejezése ije
delmet, szorongást árul el. M indenből 
érezhető, hogy körülöttünk történelm i 
fontosságú esem ények zajlanak, va júd
nak. Izolált lakhelyem en term észetelle

nes csend van, amely azonban át van 
szőve izgalmas sejtéssel.

O któber 28-án — Krisztus Király va
sárnapján — valam ivel este hét óra 
u tán  idegesen, láthatólag ijedten jön be 
hozzám a parancsnok:

— Tessék azonnal készülni, jól felöl
tözni! El kell hagyni ezt a helyet, m ert 
a csőcseléktől nincs biztonságban. 
«Mindszentyt» kiabál! — (A csőcselék 
bajosan « cső cse lék », gondolom, ha 
M indszenty-t k ia b á l . . .)

— Hová akar vinni?
— Budapestre. De ne kérdezősköd

jön kérem. N egyed óra m úlva indulunk.
— A vval elsiet.

Rágyújtok, leülök, elgondolkozom.
19.35: a godnok sebes léptei halla t

szanak m egint s máris benyit. Elképed
ve néz rám:

— H át nem készül?
— Nem. Előbb Tóth plébános jö jjön 

hozzám. M ajd ha négyszem közt beszél
tem vele, s gondolkoztam  a helyzeten, 
akkor esetleg tudni fogom, hogy mit 
tegyek.

— M iért mondja, hogy csak: «eset
leg);? Ö lenn van az autóban és már 
jó ideje várja  ö n t. Egyébként is csak 
az én jelenlétem ben beszélhet vele.

— Csak négyszem közt — ismételtem 
újra.

— öltözzék!
— Nem! Nekem nincs okom félni az 

odakinti néptől. Ma is végig m ernék 
menni egyedül az országban akárhol.

— Nem jön?
— Nem!
— Erőszakot alkalmazzak?
— Kérem. Állok elébe.
Kirohan. Röviden rá m egjelenik nem 

az erőszak, hanem  útrakészen és egye
dül Tóth plébános.

— H át tényleg itt volt?
— Igen, de nem engedtek Atyámhoz.
— Mi történt Budapesten? — kérdem.
Elmondja azt, amit a rádióból nehe

zen, szakadozottan , az ellentm ondó hí
rek zavarából ki tudott venni. A kül
földi adásokat nem hallotta.

— El akarnak vinni innen — mon
dom. — Elhatároztam, hogy nem m e
gyek.

A plébánost ekkor kiszólítják. Üjra 
bejön a parancsnok és rám kiált:

— Készüljön!
— Nem készülök!
— A kkor karhatalom m al vitetem  el.

— A gondnok k íséretében két ÁVH-s 
lép be. A gondnok aztán eltűnik.

— Hol a télikabátja? — kérdezik.
— Nincs rá szükségem. Nem megyek.
— A kkor télikabát nélkül visszük!
Elemelik az asztalt, hogy hozzám fér

jenek. Ketten leem elnek az ülőhelyem 
ről. A szoba közepén megkötöm magam 
s összegyűrődik a szőnyeg, szakad a 
reverendám . Hallom csendes lihegésü- 
ket, ahogy kifelé akarnak húzni. Több
szörös nekigyürkőzésükkel sem sikerült 
nekik. H irtelen abbahagyják azzal, 
hogy m ajd többedm agukkal visszatér
nek.

Az őrség magatartása a szabadságharc alatt



Visszaülök előbbi helyem re. Előve
szek egy könyvet, azt próbálom  olvasni. 
Nem sokat értek  belőle, pedig érdekel
ne. Elmúlik tíz, húsz perc. Egy félóra. 
Semmi sem történik. Elmúlik egy egész 
óra, még mindig nem jönnek értem.

Egyszer csak m egint a parancsnok lép 
be hozzám s kijelenti, hogy ma nem 
szállítanak el, m iután késő van. Látom, 
hogy elhozta a nyolc évvel ezelőtt ró
lam lehúzott, azóta se láto tt főpapi re
verendám at is. Én csak annyit közlök 
vele, hogy reggel misézni fogok és sze
retném, hogy Tóth plébános állandóan 
m ellettem  legyen.

Alacsony, zömök, buldogképű férfi 
lép be, m eglehetősen fáradtnak, le té rt
nek látszik.

Azzal kezdi, hogy az új nemzeti kor
m ány megbízásából jött. U tasítása van, 
hogy egy föltétlenül megbízható pán
célossal engem az itteni bizonytalan
ságból más, biztosabb helyre szállítson. 
U gyanakkor szeretné m egbeszélni ve
lem az « együttm űködés » m ikéntjét. 
(Nekem akkor nem tetszett, hogy a 
nemzeti korm ány — ha valóban annak 
a megbízásából jö tt — épp a rosszhírű 
Állami Egyházügyi H ivatal elnökét kü l
di hozzám.)

Bizonyára hallotta az itteni szem ély
zettől — feleltem — , hogy nincs szán
dékomban elmenni innen. Végighurcol
tak  m ár hét színtéren! Elég volt. Ha 
megyek, csak Budára vagy Esztergomba 
m egyek vissza, és pedig híveim körébe. 
A  m egbeszélést csak szabad em berként 
folytathatom , most azonban még rab 
vagyok. Azzal kellett volna jönnie, 
hogy szabad vagyok. M int szabad em
ber aztán tárgyalhatok, ha úgy kíván
ják, akár a korm ánnyal is.

H orváth ekkor engedelm et kér és 
vagy félórára eltávozik, hogy a házi 
telefonon közölhesse válaszom at a kor
mánnyal. Nem mondta, hogy kivel akar 
beszélni; nem em lítette sem a miniszter- 
elnöknek, sem helyettesének a nevét, 
csak a «kormány» szót használta.

A nap folyam án három szor is vissza
jö tt avval, hogy nem sikerült beszélnie 
a korm ánnyal. Remélte azonban, hogy 
éjszakára sikerül m egkapnia a megfe
lelő vonalat, am ely m ajd összeköti az 
illetékesekkel.

O któber 30-án, mise u tán  egész dél- 
előttöm  újabb hír nélkül telik el. Ami
kor dél felé kilépek az udvarra, egy 
nemzetiszínű zászlóval díszített, tárva- 
ny itva álló páncélost látok. Emberei 
sehol. A korm ánynál elől nagy darab 
kenyeret fedezek fel. Csodálkozva né
zem. Sokszor láttam  a szegény ember
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— Rendben van. Hiszen csak azért 
nem engedtem  ide, hogy zavartalansá
got biztosítsak ö n n e k  — m ondta a 
parancsnok.

— Ügy?
— Mi, ha kell, a saját életünk árán 

is m egvédjük az ö n  életét. Ha ez az 
ö n  ellenállása m iatt nem sikerül, akkor 
a felelősséget elhárítjuk  m agunkról.

M ásnap, október 29-én délelőtt a 
gondnok — száz százalékos kom munis
tának ism ertem  — nemzetiszínű szala
got küld nekem. Délután három  órakor 
szem élyesen jelenti, hogy H orváth J á 
nos, az Állami Egyházügyi H ivatal el
nöke kér bebocsátást.

kenyerét, láttam  háborús kenyeret, bé
kebeli komisz baka-kenyeret; a rabke
nyeret magam is ettem. De ilyen szo
morú kinézésű kenyeret még nem lát
tam.

— Kié ez a kenyér? — kérdem  egy 
közelítő ÁVH-stól.

— Valam elyik orosz páncélosé — fe
leli.

Délben a parancsnok jelenti, hogy 
nem sikerült Budapesttel összeköttetést 
terem teniök. A kertben, séta közben, 
Tóth plébánossal együtt azon csodál
kozunk, hogy Horváth, miközben nem 
tudja elintézni feladatát, továbbra is itt, 
Petényen m arad és vár. A kormányról, 
a fölkelés sorsáról, egyébként semmi 
pontosat sem tudunk. Az őrség és H or
váth előttünk továbbra is elzárkóznak; 
a felkelés állásáról vagy az új korm ány 
összetételéről semmit nem mondanak.

Három órakor azonban, levert han
gulatban, ú jra  bejön hozzám H orváth 
János. Jelenti, hogy este 11-kor és reg
gel 9-kor beszélt Budapesttel; arról nem 
szól, hogy kivel és mit beszélt. Csak 
annyit közöl, hogy m ajd vissza fogják 
hívni. Ö azonban jobbnak látja, hogy 
válaszommal m ár m ost visszam enjen 
Budapestre és ott szem élyesen tárgyal
jon a korm ánnyal. M ásnap 11 órára 
m ajd visszajön Peténybe.

Utána még m egem lítette, hogy ameny- 
nyiben édesanyám hoz akarnék utazni, 
ők elvisznek M indszentre. Előző nap ezt 
még nem mondta. Azt feleltem, hogy 
most nem kívánok M indszentre menni
— munkához kell látnom.

Délután 4 óra körül H orváth elhajtat. 
Amikor kocsija elrobog, úgy érzem, 
hogy aligha jön m ár vissza m ásnap 11 
órára . . . Több kérdést intéztem  akko
riban magamhoz. Mi volt ennek a Hor- 
váthnak a valódi szerepe? Elhallgatott 
valamit? Semmi esetre sem mondott 
annyit, m int am ennyit m ondania kellett 
volna — am ennyiben jó szándék ve
zette.
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vénye át tudtam  látni, több mindent 
észrevettem . N éha egy-egy arrajövő 
puttonyos asszony ledobta terhét. M eg
állt és feszülten m eredt a reverendás 
sétálóra. Hogy én mit gondoltam vagy 
mit éreztem, azt tudom. Azt azonban 
csak sejtem, hogy mi zajlott le ilyenkor 
bennük, akik csendesen, hangot nem 
adva érzelm eiknek, néztek, egyre csak 
néztek vissza reám. De tudom, hogy 
amikor esténként, a kukorica- és toll
fosztóban, vagy kapálásnál, kaszálásnál, 
aratásnál, a petényi kastély  rejtélyét 
tárgyalták  — én ott voltam köztük.

M ost mind idejöttek; m inden petényi 
be szeretett volna jönni. O tt szorongtak 
zsongva a kapu és a kerítés előtt órá
kon át, de nem engedték be őket. Ez 
volt az a «csőcselék», am elytől engem 
féltettek. Követelésük, hogy engem lás
sanak olyan erőteljes lett, hogy őrzőim 
kénytelenek voltak  engedni: egy kül
döttségüket beeresztették  hozzám. A 
küldöttség most, m int a falu csápja, 
m egtapint, itt vagyok-e, hogyan érzem 
magam, nem raboltak-e el? Féltek, ag
gódva kételkedtek sorsom felett; tud
ták, hogy a nemzeti zászlóval díszített 
tankon orosz és ÁVH-fegyveresek jö t
tek értem, de ezeket egyelőre úgy lá t
szik, elrejtették.

Lelkűk, szívük melege m élyen meg
hatott; könnyeznem  kellett. Drága, pá
ratlan m agyar nép! A te szíved melege, 
könnyes m eghatottságod, ragaszkodá
sod, ezeréves m ostoha sorsod erősen 
szívem m élyébe hat! M ivel viszonoz
zam a falu hűségét, irántam  való jósá
gát? Leemeltem és m egm utattam  nekik 
a két nekem  legértékesebb képet a vi
lágon: a Szentatyáét és édesanyám ét. 
A jó palócok velem  sírtak, bár majdnem 
kivétel nélkül luteránus ik  vagy baptis
ták voltak.

Az esem ények egym ást követik, most 
már gyorsulóbb tempóban. 18 órakor az 
őrségből egy öttagú küldöttség keres 
föl a parancsnok vezetésével. Bejelen
tik, hogy az őrség a szem élyzettel e- 
gyüt m egalakította a m aga körében a 
forradalm i tanácsot, amely kimondotta, 
hogy az én fogvatartásom  törvénytelen  
és jogtalan  volt. Nem őrzőim többé. 
Szabad vagyok.

Az Űr m egoldotta az én darócomat, 
kivezet a tág mezőre. Ö volt oltalmam 
nyolc éven át: csendüljön ajkam on a 
zsoltár.

Válaszom ban kijelentem , hogy azon
nal Budára m egyek. Ám e pillanatban 
nincs szállítóeszközünk. Az egyetlen 
autó H orváthot v itte  Budapestre. Kézi
rataim at nem hagyhatom  itt és ezért 
határoztam  úgy, hogy akkor indulunk, 
ha .visszatér az autó, amely H orváthot 
elvitte. Várni kell a vacsorával is, m ert 
a ház élelm iszer-készlete m ár egészen 
kifogyott, azt a felfordult fővárosból a 
szabadsáharc kitörése óta nem pótol
hatták.

(Folytatás a 12. oldalon)

«Drága, páratlan m agyar nép!»

Egy óra m úlva belép a kastély  ka- beliek egész idő alatt tudtak ittlétem ről: 
púján a petényiek küldöttsége. A falu- ősszel, télen, amikor séta közben a sö-

M egjelenik H orváth János az AEH elnöke
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Magyarország Vezérlő Fejedelme (II)
(II. Rákóczi Ferenc születésének 300-ik évfordulójára)

«Recrudescunt inclytae gentis Hungarae vulnera»

A  fölkelés elindítására az alkalmas 
időt az európai háborús konstelláció 
szolgáltatta: a spanyol örökösödési há
ború, m ely 1701-ben indult el s a föl
kelés időpontjában, 1703-ban, alig volt 
M agyarországon császári katona. M ind
össze 4.000 ember volt a m agyarországi 
várakban s vagy 8.000 Erdélyben, Ra- 
butin vezérlete alatt.

Ezt érezte bizonyára a Felvidék népe 
is: m agyarok, szlovákok, rutének, akik 
az év tavaszán titkon összejőve szövet
keztek, szervezkedtek s ké t követet 
küldtek a Lengyelországban tartókodó 
Rákóczihoz. Életük kockáztatásával, ál
ruhában, s a nép üzenetét üreges botba 
rejtve keresték  fel s talá lták  meg uru
kat. T ájékoztatták a hazai állapotokról 
s kérték, fogjon immár fegyvert, m ert a 
nép úgy várja  mint szabadítóját és kész 
követni életre-halálra.

Rákóczi szeretettel fogadta a követe
ket. A M agyarok N agyasszonya képé
vel díszített zászlókat készítettett és 
küldött az otthoniaknak ezzel a felírás
sal: «Cum Deo pro patria  et libertate*
— «Istennel a hazáért és szabadságért!» 
Egyúttal m egírta harcra  hívó hatalm as 
szózatát «minden igaz hazaszerető s or
szágunk régi dicsőséges szabadságát 
óhajtó magyarhoz, hogy kiki édes ha
zája s nem zete mellett, az Isten s tö r
vényünk ellen képtelenül hatalm asko
dó, zaklató, adóztató, nemesi szabadsá
gainkat rongáló, igaz régi tö rvényein
ket, jussainkat m egvető, sónkat, kenye
rünket elevő s életünkön uralkodó és 
kegyetlenkedö ellenségre fogjon fegy
vert! M egújulnak a dicsőséges magyar 
nem zetnek régi sebei! . . . »

«Hiszünk az özvegyek, árvák, kese- 
redettek  és elnyom ottak kiáltását m eg
hallgató irgalmas Istenben, Isten  után  
nem zetünk régi dicséretes s m a is véle 
született hadakozó bátorságában és ha
zájához való gerjedésében, hogy nem 
zetünknek régi szabadságát elérjük!...*

Ezt a felhívást a következő évben 
(1704) N agyszom batban ki is nyom atták

1703-tól 1711-ig, vagyis nyolc éven át 
tarto tt a II. Rákóczi Ferenc nevéhez fű
ződő szabadságharc, m ely «a m agyar 
történet nagy esem énye volt, — mint 
Szekfű írja  — amikor a nagyúr és a 
szegény jobbágy egym ásra találnak.* 
Ez a szabadságharc — ugyanúgy, mint 
250 évvel később az 1956-iki — a nép
ből indult ki, hogy ham arosan a nemzet 
egészét átfogó szabadságmozgalommá 
fejlődjék a fő és köznem esek tömeges 
csatlakozásával. H ivatalosan csak azu
tán lett az egész m agyar nemzet ügyévé,

és több kiadásban (latin, m agyar, k é 
sőbb francia nyelven) is m egjelent. A- 
m ikor I. Lipót ezt a felhívást («Recru- 
descunt*) végigolvasta, rosszul lett 
tőle.

A m agyar és rutén követ — Pap M i
hály  és Bige László — esküt te ttek  a 
zászlókra s m agukkal v itték  azokat a 
szózattal együtt a K árpátok felé. Rá
kóczi pedig zálogba vete tte  birtokait, 
hogy a szabadságharc m egkezdéséhez 
szükséges pénzt előterem tse s június 
havában m aga is elindult az ő küzdel
mes, sikert és dicsőséget igérő ú tjára. 
Honszerző Á rpád vezér dicsőséges 
nyom dokait követve, június 16-án meg
érkezett a V ereckei hágóra s ott kitűzte 
a m agyar szabadság zászlaját.

Hogy a nép fiai — m agyarok, szlová
kok, ru tének — m ilyen örömmel fogad
ták, ő m aga m ondja el Em lékirataiban: 

«Alig képzelhető, mily igyekezettel és 
örömmel tódult a nép hozzám. Csapa
tonként rohantak, hozván m agukkal ke
nyeret, húst és más hasznos élelmisze
reket. Ezen em berek gyerm ekeik és fe
leségeik társaságában jö ttek  s m eglát
ván engem messziről, térdre ereszked
tek és orosz (rutén) m ódra keresztet 
ve te ttek  m agukra . . . Buzgós águknak 
és ragaszkodásuknak nem volt elég él
látni bennünket élelemmel, hanem  ha- 
zaküldve nőiket és gyerm ekeiket, beáll
tak  seregem be és többé el nem hagyá- 
nak. Puskák hiányában kardokkal, vas
villákkal, kaszákkal fegyverkezvén k i
nyilatkoztatták, hogy velem  élni és ha l
ni a k a rn a k . . . »

Ezzel m egindult a kurucok  (crux - ke
reszt szóból) és labancok (állítólag e 
szóból: «lauf Hans* - szaladj Jancsi!) 
között a szabadságharc, m elynek vezér
eszméje a következő versben nyert k i
fejezést:

«Kiontatom vérem  apámért, anyámért, 
M egöletem  magam szép gyűrűs

mátkámért, 
M eghalok és még ma magyar

nem zetem ért.»

m iután Rákóczit 1704-ben a gyulafehér
vári gyűlés erdélyi fejedelem nek, az 
1705-iki szécsényi gyűlésen pedig a 
rendek «konföderációs-szövetséget» 
kötve egymás védlem ére, M agyaror
szág «vezérlő fejedelm ének» m egvá
lasztották. Ettől kezdve Rákóczit csak 
egy gondolat élteti, h a jtja  és tüzeli: 
Egyedül a szabadság szeretete és a vágy 
hazám at fölmenteni az idegen járom  a- 
lól volt célja m inden tettem nek* — 
írja  Emlékirataiban.

A háború viseléséhez zonbaan had

sereg kell, fegyver és élelmezés és min
denek előtt és fölött pénz. E téren  je 
lentős segélyt je len te tt XIV. Lajos fran
cia k irály  évi 600.000 livrés subsidiuma, 
Rákóczi saját vagyona, a nem esek hoz
zájárulása s a sok millió értékben vere
te tt rézpénz (libertas-kongó). Ez az u- 
tóbbi később annyira elértéktelenedett, 
hogy alig lehetett használni. S m egtör
tént a csoda: m egalakult az önálló m a
gyar hadsereg, m elynek lélekszám a a
100.000-es számot is elérte, olyan had
sereg, m elyhez hasonlót M átyás k irály 
óta 1848-ig nem láto tt a m agyar világ. 
S mindez m ajdnem  kizárólag Rákóczi 
műve, aki — Szekfű szerint — «törté- 
netünkben a legnagyobb szervezőknek 
is egyike*. Aki «nem szenvedheti a ron
gyos szolgát*, azért seregét is megfelelő 
uniformisba öltözteti s különösen a v á r
m egyékkel készítteti a megyei csapatok 
egyenruháit. V annak m intacsapatai: a 
vörös és kék palotás ezred, a zöld v a 
dászok, a vörös huszárok, a székely kék 
kopjások s francia gránátosok, akikre 
mindig szám íthatott. A hadsereg felsze
relésére valóságos gyárakat alapít s a 
m intákat előbb neki m utatják  be, mi
előtt kihimeznék. Az ő finom barokk 
ízlése alakíto tta  ki a kuruc pompát, 
melyből aztán később a m agyar úri öl
tözet kifejlődött. Ugyanígy szorgosko
dik a fegyvergyártásban: Besztercebá
nyán és Bajmócon szuronyokat készít
tet, Lengyelországból pisztolyokat ho
zat be s még sátorcsináló zsidókat is 
tart a sereg szám ára állandó üzemben.

Hogy ez a nagy gonddal felállítottl 
és felszerelt hadsereg mégsem tudta a 
döntő sikert kiharcolni, annak több oka 
van. Rákóczi m aga nem volt igazi had
vezér s a tábornoki karában, m elynek 
26 tagjából 8 gróf, 7 báró, 10 nemes 
volt, sem akadt olyan képességű had
vezér, aki a császári hadsereggel siker
rel m egütközhetett volna. Bár voltak 
híres generálisai és tisztjei, m int Ber
csényi Miklós, Károlyi Sándor, Forgách 
Simon, Vak Bottyán, Béry Balogh Á- 
dám, Bezerédy, Ocskay, stb., akik szép, 
ragyogó vitézi tettekkel, bravúros ra j
taütésekkel tették  híressé nevüket, de 
Rákóczi kurucai a nagy csatákat, m int 
a nagyszom batit, zsibóit, trencsénit s 
rom hányit, elvesztették. Volt idő, ami
kor szinte az ország egész területén  
Rákóczi volt az úr, de a nagy döntő 
csaták után  a foglalások egymás után  
m entek veszendőbe. Az igazi döntés tu 
lajdonképpen m ár 1704-ben m egtörtént 
a Höchstádt (Bajorország) m elletti csa
tában, m elyet Savoyai Jenő herceg és 
M arlborough angol hadvezér egyesült 
seregei vív tak  ki a franciák ellen. Ezzel 
Rákóczi álma, hogy a franciákkal egye
sülve döntést csikarhat ki, egyszer s 
m indenkorra szertefoszlott.

Vereckétől — a nagymajtényi fegyverletételig
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Nem vezettek  eredm ényre az 1704- 
ben a bécsi udvar részéről kezdem énye
zett m egbeszélések sem, m elyek először 
Széchényi Pál kalocsai érsek interven- 
tiójával folytak, m ajd az angol és hol
land követek közvetítésével hónapokon 
keresztül N agyszom batban (1706). Rá
kóczi és hívei olyan feltételeket szab
tak  — független Erdély és külföldi ha
talm ak jó tállása a békeszerződés m eg
tartására  vonatkozólag — , hogy a csá
szár s k irály  (I. József) ezeket nem fo
gadhatta el. A küzdelem  így tovább 
folyt. Az ónodi detronizáció (1707) pe
dig teljesen  lehetetlenné tette  a kibé
külést, míg közben a császáriak mind 
nagyobb erőre kaptak, s a kurucok sze
rencsecsillaga 1711-ben végérvényesen 
lehanyatlott.

A nehéz helyzetben, m integy gondvi- 
selésszerűen, mégis jö tt mentség. A 
császári seregek fővezérlete m agyar 
kézbe, Pálffy János gróf altábornagy 
kezébe került, míg a kurucok részéről 
a külföldön időző Rákóczi Károlyi Sán
dorra bízta teljhatalom m al a fővezérle
tet. A  két m agyar tábornok, belátva a 
további vérontás hiábavalóságát, m eg
egyezett egym ással a békepontokban, 
mire a kuruc sereg 1711 április 30-án 
a nagym ajtényi síkon letette  a fegyvert 
s a szatm ári békével a törvényes rend 
helyreállt.

Ha most azt kérdezzük, hogy hiába 
való volt-e a nyolcévi harc s rengeteg 
anyagi és vérveszteség? A kkor nemmel 
kell felelnünk. M ert éppen a Rákóczi 
szabadságharca biztosította egy jobb, 
békésebb korszak felkeltét III. Károly, 
m ajd M ária Terézia alatt, az alkotm ány 
helyreállítását s a nemzet anyagi és lé t
számbeli m egerősödését.

(Folytatjuk)
VECSEY LAJOS

Megjelent

a M indszenty Em lékbizottság  
k iadásában M indszenty bíboros 
színes fényképe hárm as nagy
ságban: nagy- közép és levelező
lap formában.
A  képek a m agyar lelkészeknél 
és 8 M ünchen 81. O berföhringer
str. 40 alatt rendelhetők meg, 
darabonként 5 - 3 - 1  DM-ért.

Mivel a képek jövedelm e a 
M áriacelli M indszenty - Emlék 
stáció költségeire megy, fölül- 
fizetéseket köszönettel kérünk.

M indszenty-Emlékbizottság 
nevében 

Harangozó Ferenc

TALÁLKOZÁS 
A VILÁG FÖCSERKÉSZÉVEL

Kürt harsant . . . Fiatalos lelkesedés
sel, ujjongva, ütem esen, szűnni nem  
akaróan hangzott fel több ezer torokból 
a kiáltás, am ivel a fiúk  a világ Főcser
készét köszöntö tték  . . . «Bi — Pi» . . .  
«Bi — Pi» . . .  («Bi-Pi» Baden Powell ne
vének  kezdőbetűi. A  magyar cserkészek  
így  n evezték  egymás között.)

Színes zászlók alatt, cserkészzeneka
rok vidám  indulói mellett, katonás rend
ben sorakoztak íel a cserkészek a sport
aréna porondján, hogy tisztelegjenek a 
Főcserkésznek.

Hófehér hajú, idős úr vo lt már Sir 
Baden Powell, m ikor 1933-ban, ott a 
gödöllői stadionban lóháton szem lét tar
tott a cserkészarcvonal előtt.

M ég ma, negyverhárom  év  elm últá
val is örömmel dobban fel a szívem , ha 
a magyar cserkészetnek erre az ünnep
napjára visszagondolok: hogy a világ  
Főcserkészét magyar földön láthattuk!

Róbert Stephenson Baden Powel of 
Gilwell 1857 február 22-én született. A  
középiskola után a Sandhurst-i katonai 
akadémiát végezte  el, s majd a katonai 
pályára lépett.

A  búr háború idején (1899-1902) Dél- 
Afrikában a búrok földjén teljesített 
szolgálatot. Itt gyű jtö tt aztán maga köré  
önként jelen tkező  fiatal fiúkat, k ik  a 
hazafias ügy szolgálatára vállalkoztak, 
s rövid kiképzés után kisebb-nagyobb  
feladattal bízta m eg őket. — Ezek a 
fiúk  vo ltak a cserkészek előfutárai. 
Persze, akkor még senki sem  sejthette, 
hogy Baden Powell ezzel a kezdem é
nyezésével egy az egész világra kiter
jedő mozgalom alapját ve te tte  meg.

Baden Powell azután, a búr háborúk  
befejeztével is a fiatalság nevelésének  
szentelte  m inden idejét. Sok-sok évve l 
később, tábornoki rangban m ent azután 
nyugalomba.

1929-ben Angliában, Birminghamban 
(Birkenheartban) nem zetközi jamboree 
volt (magyarok is nagy számban ve ttek  
részt rajta), m ely  alkalommal az angol 
királynő Baden Powell-t a fiatalság ne
velése körül szerzett érdemeiért «lord»-i 
méltóságra emelte. Ez a kitüntetés  
Baden Powell é le tm űvének látható elis
merése volt.

A  m ásodik világháború idején, 1941 
janáur 8-án halt m eg Baden Powell, 83 
éves korában, teljes visszavonultság- 
ban, v idéki házában, Angliában.

A zóta  a cserkészet az egész világon  
elterjedt: ideális célokért lelkesedő fia
talokat értünk alatta, tiszta levegőt, 
belső derűt, áldozatvállalást, önzetlen
séget, seg ítő készség e t. . . De a búr idők
ből egyes külsőségeket is á tvettünk: így  
m indenekelőtt a széleskarim ájú nagy  
kalapot, m elyet ma már csak m int 
«cserkészkalap»-ot ism ernek az egész 
világon (a magyaroké: árvalány hajbok
rétával . . .) .

MENCZER ERVIN

MÁRCIUS 15.-Í ÜNNEPSÉGEK
a Kölni Mindszenty Magyar Házban

Köln emigráns magyarsága az idén 
nagy hétvégi ünnepség és rendezvény- 
sorozatban ünnepelte népünk 1848-as 
szabadságharcát és hőseinek em lékét.

A  «Pro Libertate» 1956 Egylet és a 
Róm. Kath. Egyházközségi Tanács közös  
meghívására a müncheni «Musica Hun- 
garica» cég kétnapos ünnepi kiállítást 
és könyvvásárt tartott a M indszenty  
Magyar Ház termeiben. A  nagysikerű  
rendezvényt N agy Alajos nyito tta  meg, 
aki felhívta a je len lévők  figyelm ét arra 
a szomorú tényre, hogy a jó könyv , 
sajnos, h iányzik az emigrációs magyar
ság kezéből. Főleg igen szomorú az, 
hogy honfitársaink nem támogatják az 
itt, nyugaton, szépen virágzó irodalmun
kat. Első este bemutatásra került Feke
te István: «Bogáncs» c. bájos regényé
nek filmváltozata.

A  vasárnapi ünnepi szentm ise után, 
am elyet az új kölni magyar plébános, 
Nádor A lbert m utatott be, rövid ünnep
ségen em lékezett m eg az egybegyűlt 
magyarság 1848 március 15-ről. A z  if
júság ünnepéről lévén  szó, az ünnepélyt 
az idén teljesen a fiatalok rendezték. 
A z ünnepi beszédet Czigány Imre, fiatal 
tanár tartotta. A z  ifjúság és az emigrá
ció szem szögéből m érlegelte és méltatta  
népünk nagy szabadságmozgalmát. A  
műsort a kölni magyar cserkészek szol
gáltatták, Prezenszky Edith és Herbák 
Sándorné vezetésével.

A  zsúfolásig m egtelt M indszenty Ház
ban ezután bemutatásra került Szigligeti 
Ede: «Liliomfi» c. színm űvének film vál
tozata. A  hosszú kulturális hétvége  
mind a rendezők, mind a közönség m eg
elégedésére nagy sikerrel zárult.

MAGYAR NŐVÉREK LELKI
GYAKORLATA

az idén is Villers-la-Villeben lesz az 
örökim ádó N ővérek lelkigyakorlatos 
házában, a Villa M onticelliben. P. Bé
kési István SJ ta rtja  a lelkigyakorlatot 
aug. 16. (este) — aug. 25. (reggelig). 
Jelentkezni lehet a M agyar kollégium 
címén: P. Matyasovich Henrik SJ-nél, 
Blijde Inkom ststraat 18, B-3000 Leuven, 
(vagy Sr. Marianne Rácz, Bloemedal- 
straat 30, Vaals (L), Nederland.

A jelentkezéseket minél hamarabb 
intézzük el, m ert csak 25 férőhely van 
a nővéreknél.

Tizian halálának 400. évfordulója al
kalmából a V atkiáni Posta m ájus 13-án 
két névértékből álló sorozatot ad ki. 
M indkét bélyeg a V atikáni M úzeumban 
őrzött «Madonna a Gyerm ekkel hat 
szent körében* festményből közöl rész
leteket.
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Mindszenty József 
EMLÉKIRATAIM

(Folytatás a 9. oldalról)

Aztán hallom, hogy csapat vonul a 
folyosón — kem ényen, csattogó csiz
mákkal. V isszajöttek az orosz páncélo
sok? Nem ez történt. Amikor felpattan 
az ajtó, belép hozzám a rétsági honvéd
ség fegyveres tisztikülönítm énye. Veze
tőjük Pallavicini őrnagy jelentkezik.

— A hercegprím ás szabad! Azonnal 
indulhatunk Esztergomba vagy Budára. 
Szállítóeszközök, kofferek, ládák, min
den, ami kell, rendelkezésre állnak.

Drága m agyar honvédek! M egáldot
tam őket. S nem tudom, ki volt megin- 
djiltabb, ők vagy én magam, amikor 
áldásom at kapták.

Íme, úgy látszott, hogy az őszi elmú
lás, a kietlen  tél u tán  tavasz v irrad  fel 
újra. Csak a pokolnak be já rata  előtt 
olvashatók a végzetes szavak: Lasciate 
ogni speranza! A Purgatórium ban még 
van rem ény és Dante gyönyörű IV. éne
kéből fénysugár eshet ide is, a földi 
szenvedések purgatórium ába.

A rabság nem egyéb, m int várás és 
rem énykedés; az enyém  is az volt. Ér
tem, m iért köszönti oly szépen Carlyle 
a rem ényt: «Oh áldott rem énység, egye
düli üdve a halandó em bernek . . .  Gyö
nyörű tájképeket festesz fogházának 
szűk falaira. S még a halál éjszakájába 
is áldott sugarakat küldesz. Elvehetet- 
len birtoka vagy m indenkinek . . . »

A fogoly Szent Pál apostol is a re 
m ényt hangoztatja: «Remélem, hogy 
im ádságotokra Isten visszaajándékoz 
nektek. M egm aradok számotokra, elő- 
haladástokra, hitbeli örömötökre® (Fi- 
lipp. 1, 25). Édesanyám  és híveim  imád
sága te tte  lehetővé előbb m ég rem ény
telen helyzetem ből az én szabaduláso
m at is derék m unkásságunk, ifjúságunk 
és katonáink hősiességével.

Ki tudná elmondani az első szabad 
nap áldott nyugalm át! «Elhagyom a 
poklot* — énekli a költő. Ném ileg — 
bár hívő ember nem használ elham ar
kodva eschatalogiai fogalm akat — ezt 
érzi m inden rab. Leírhatatlanul édes a 
szabadságot élvezni a sok éves fogság 
után.

Haza Budára

N yitva az Alm ássy kastély  kapuja. S 
a nép áram lik felém, egyre csak áram 
lik, hogy láthassa az ország prím ását. 
Nem akarja  elhinni, hogy szabad va
gyok; hogy azok a páncélosok nem ra
boltak e l . . .  Tapogatnak, csókolják ru 
hám at s ú jra  meg ú jra  kérik  áldásomat.

Lelkészük vezetésével jönnek nagy 
boldogan az evangélikusok, m ajd a k i
sebbségi katolikusok és a baptisták: le
gények, leányok, öregek. De régen lát
tam ennyi örömet m agyar arcokon! Ez 
volt az a bizonyos «csőcselék», am ely
től féltettek engem őrzőim.

(Folytatjuk)

CSERKÉSZTISZTI ÉRTEKEZLET 
BUFFALOBAN

Riedl László h .vezető tiszt ism ertette  
a konferencia programját, m elynek  íőbb 
pontjait a próbarendszer, valam int a 
szü lők és cserkészet viszonyának m eg
tárgyalása képezte. Dr. Ádám  János SJ. 
imája után a M.Cs.Sz. elnöke, Dr. Né- 
m ethy  G yörgy nyito tta  m eg a tisztigyű
lést, majd Bodnár Gábor ügyv. elnök a
30 éves külföldi magyar cserkészet fá
zisait elem ezte. A  cserkészet — mint 
mondotta  — első feladatát, a népi ku l
túra meghonosítását már m egvalósítot
ta; m ásodik feladata, a magyar iskolá
zás is sikeresen m űködik. A  harmadik  
feladat, a gyakorlati cserkészélet m inő
ségi k iterjesztése és annak keretén  be
lül a t e l j e s  magyar kultúra átadása 
a cserkészeknek. A  magyar cserkészet 
ké t alappillére a Biblia és a magyar ku l
túra. A z  emberi élet három fázisát az 
ügyvezető  elnök így  határozta meg: az 
anyam éhtől a gyerm ekig  — úgy 10 éves  
korig, — azután a serdülőkor, m ajd a 
felnőtt alkotó élete egészen addig, míg 
a halálban Isten előtt megáll.

A  fiatal tisztek és segédtisztek ezután  
hat csoportra osztva tárgyalták m eg a 
cserkész próbaanyag alkalmazását és az 
élm ényszerű próbázást. A  Táborverő, a 
H onkereső és Honfoglaló próbákról 
Brenner György, Gregora Zsolt, ifj. 
Riedl László, Lendvai L. Imre, Seregé
lyes Márton, H arkay Péter és Kormann 
Bertalan tartottak előadást, ille tve  be
széltek, m int előre felkért hozzászólók. 
A  lányoknál a Segítő, Útkereső és Fel
készülő próbák fejtegetésében Ormay 
Kuni, M erényi Rita, Cseh G yöngyi, Papp 
Zsuzsi, Koller Zsuzsi, Jámbor Éva, 
M indszenthy Bertalanné, Kondray Ger- 
gelyné és Koréh Ilona tö ltö tték be a 
szerepet.

M íg a fiatal csoportok a próbázásokat 
vitatták, parancsnoki gyűlés keretében  
Riedl László, Bócsay Zoltán, Göcsei Rita 
és Pintér János tartottak előadásokat a 
cserkészéletben felmerülő különböző  
problémákról.

A  szombati m egbeszéléseket vacsora 
utáni táncmulatság követte , majd va
sárnap reggel az in tézet kápolnájában  
ökum énikus istentiszteleten  ve ttek  részt 
a m egjelentek. A  szentm isét Ádám  A tya  
muttata be.

A  vasárnap délelőtti előadó Jaschkó  
Balázs SJ. volt, aki a szü lők és a cser
készet viszonyát elem ezte. M egegyez
tek  a hozzászólók, hogy a szülőket job
ban be kell vonni a cserkészm unkába, 
meg kell mutatni nekik , m ilyen sok szel
lemi és fizikai előnnyel jár a cserkész
kedés gyerm ekeik  számára. N agy ér
deklődést válto tt k i Dr. Gerencsér Ist
ván piarista rendházfőnök beszámolója 
külföldi útjairól, m e lyek  során kü lön
böző és sok  esetben ellentétes nevelési 
rendszereket tanulm ányozott.

Sok értékes gondolat, ötlet, e lképze
lés m erült fel ké t nap alatt, am elyek a 
csapatoknál és így  m inden m agyar cser
kész életében, de ezen túl, magyar kö 
zösségeinkben is megvalósításra vár
nak. ( —mcs/mp— )

HOLLANDIAI KÖZLEMÉNYEK

M ájus 29-én, szombaton, nagyszabású 
m ajális ünnepséget rendez a hollandiai 
M agyarok Szövetsége H ollandia Lim- 
burgi provinciájában.

A  hely, Broekhuizen, igen ismert, 
m ivel ké t alakalom m al volt m ár ott a 
m agyar iskolatábor. N agyon m egked
velték  a helységben is a m agyarokat és 
szívesen ajánlották  fel a lehetőséget a 
m ajális m egtartására.

A m ajális m egnyitása délután öt óra
kor van. Részvételi díj: 8 Gulden. M a
gyaros vacsora: 10.— gulden. Akik szál
lást igényelnek, 5.— gulden ellenében 
kaphatnak. A  program ban szerepel a 
régi m ájusfák díszítése, elhelyezése, 
rigmusok, m agyar nóták kíséretében, 
stb.

A bban rem énykedik a rendezőség, 
hogy Ném etországból is sokan vesznek 
részt ezen az ünnepségen, hiszen Mön- 
chen-Gladbach, Kevelaer, Aachen, Kre- 
feld nincs messze. A  belgiumi m agya
rokat szintén érdeklődéssel várjuk.

Ebben az esztendőben is m egrende
zésre kerül a hollandiai m agyar iskola- 
tábor, július 7 - 1 7  között Arnhem  mel
lett Ellecom nevű faluban. A  részvételi 
díj: 120.— Gulden. Jelentkezni lehet: 

Magyar Szövetség, Wageningen, 
Diedemweg 165. címen. — A rra is 

van lehetőség, hogy más országból jö j
jenek  m agyar szülők gyerm ekei az is
kolatáborba (6-16 év közöttiek). Ez eset
ben a részvételi díj: 200.— DM, vagy 
ennek megfelelő valuta.

A táborban m agyar irodalom, föld
rajz, történelem , m agyar népitánc és 
nó ták  tan ítása folyik. Kirándulás, für
dés és egyéb játéklehetőségek.

Nagyböjt 4-ik vasárnapján Lausanne- 
ban és Genf-ben előadást ta rto tt Palá- 

gyi Natália M indszenty bíboros lelki és 
szellemi hagyatékáról.

Böjti szentbeszédet tarto ttak  Lausanne- 
ban és Genfben: nagyböjt 3-ik vasár

napján P. Szőke János szaléziánus, az 
5-ik vasárnapján  pedig P. Békési István 
jezsuita. A hívek m indenütt a szokott
nál nagyobb létszám ban ve ttek  részt, 
szép számmal gyóntak és szentáldozás
hoz járultak . Főként Lausanne-ban vol
tak sokan a virágvasárnapi szertartáson 
és szentmisén.
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A magyar
Kedves Olvasó — azt hiszem, hogy 

legalábbis hírből tud ja  az emigráció 
legtöbb m agyarja, hogy a ném etországi 
Kastl faluban, Am berg közelében, az ősi 
vár épületeiben, egy teljes jogú m agyar 
gimnázium működik, ahol most is 340 
m agyar gyerm ek tanu lja  a m agyar tö r
ténelmet, földrajzot és bizony igen so
kan itt tanulják  meg édes m agyar anya
nyelvűnket is. De tovább m egyek, m ert 
saját gyerm ekeim en tapasztalom, anél
kül, hogy M agyarországot ismernék, 
m agyarrá lesznek, m agyaru 1 éreznek. 
A z iskola eddig 570 magyar fiatal k e 
zébe adhatta az általánosan érvényes  
érettségi b izonyítványt.

Tudom azt is és nem hallgatom  el, 
hogy az iskolának ellenségei is vannak, 
akik kígyót-békát kiabálnak az iskola 
ellen. A z ilyen rém hírterjesztőknek csak 
annyit, hogy ők a legcsúnyábban káro
sítják a magyarságot. Céljuk a bomlasz- 
tás. M agam 20 éve ismerem a m agyar 
gimnáziumot, még abból az időből, ami
kor a legprim itívebb körülm ények kö
zött egy omladozó kastélyban, Bausch- 
lott-ban volt elhelyezve; am ikor a ta 
nári kar — Isten áld ja m inden lépésü
ket — 30-40-50 m árkás zsebpénzért, 
szerény kosztért és egy sokszor alig 
fűthető szobáért végezte m agyar kö te
lességét.

Az 1956-os idők nagy változtatásokat 
követeltek, m egváltozott a m agyar gim
názium helyzete is, m ert a tanulók szá
zai kerestek  felvételt. így  új hazát ke
resett és talált az iskola. A z 1956-os év  
történelmi jelentősége, a m enekü ltek  
sorsa felrázta a világ magyarságát, de 
az illetékes ném et hivatalos szerveket 
is, jö tt a segítség és annak köszönhet
jük, hogy m a 30 tanerős, kitűnően ellá
tott, komoly intézetben 340 tanuló kap 
m agyar nevelést.

Komoly és tagadhatatlan  valóság, 
hogy a tanerők sokszor em berfeletti 
m unkát végeznek. Erről kevés szöveg, 
de gondoljon arra a kedves Olvasó, 
hogy az első, 2. és a 3. osztályba négy
öt különböző országból jönnek a tanu
lók, akik csak a befogadó ország nyel
vét beszélik, m ert a szülők m indketten 
m unkába járnak, vagy a vegyes házas
ságoknál az idegen nyelvű anya neveli 
a gyerm eket s az este fáradtan hazatérő 
apának sem ideje, sem kedve nincs a 
nyelvtanításra. K épzeljük el azt a ta
nárt, aki csak magyarul beszélne s az 
osztály fele  nem  értené m eg  — úgy 
értékeljük ezt a tanári kart, hogy a leg
többje 3-4-5 nye lven  beszél, mert erre 
egyszerűen szükség van. M ilyen óriási 
m unkát jelenf az, ha egy osztályt több 
nyelven kell oktatni. Ezt alig lehet meg
felelően értékelni. A nyevtanfolyam ok 
segítségével így m ár egy év  u tán  m a
gyarul cseveg az apró nép, m egtanulta 
legalább a m indennapi szavak tömegét. 
De m ennyi türelem  kell ahhoz, hogy

•M r  r  r .ifjúságért
m egtanítsák a különböző tárgyak  szak- 
kifejezéseit is m agyarul.

Az 1956-os idők lángja m ár nem lo
bog, de megmaradt ez az egyetlen ma
gyar gimnázium a nyugati világban, 
am ely magyarságunk megtartásának  
legfontosabb in tézm énye. Ezért kérek  
m indenkit, aki szívében m egőrizte ma
gyarságát, hogy s e g í t s e n .  Kérdez
ze m eg m agyar szívét, hogy mit tud 
adni, m ilyen az az összeg, amely, ha 
m egterhelést is jelent, azzal nem okoz 
családjának anyagi kárt, — nem ala
mizsnát, hanem kom oly segítséget ké 
rünk.

A z  iskola már kicsinek bizonyul. Ége
tően szükség van további bővítésre, új 
előadó- és osztályterm ekre. A leányin
ternátus m intaszerűen kiépült, a beren
dezés és díszítés igen jónak, szépnek 
m ondható, m ert az ottani felügyeletet 
végző kedvesnővérek m esterien é rte t
ték  a szépítés m unkáját, így a szobák
ból kellem es otthont varázsoltak. Ezzel 
szemben a fiúinternátus bútorzata az 
1945 előtti ném et katonai szekrények
ből és ágyakból áll, rozoga minden. Hi
ába a festék, az év i javítgatás. Ez a 
második számú probléma. 200 fiú szoba
berendezését is elő kell teremteni és ez 
szem élyenkén t minimálisan 500 márká
ba (200 US dollár) kerül. A  Szülői Ta
nács egyik  tagja azzal az ajánlattal jött, 
hogy kérjü k  egy-egy nagyobb város 
magyarságát a gyűjtési akcióra. A  g yű j
tés után a város nevét m egörökítjük a 
szoba ajtaján, vagy egy a gyű jtők  által 
meghatározott magyar város nevét. A z  
ilyen gyűjtőcsoportok lép jenek érintke
zésbe az iskola igazgatóságával.

A prim itív berendezés ellenére is, a 
m agyar iskola tanulm ányi eredm énye 
a legjobb iskolákkal vetekedik; ezért is 
megérdemli ez a m agyar gyerm eksereg, 
hogy lelki v ilágára is kellem esen ható, 
otthonosabb berendezést kapjon. Luxus
ról szó sem lehet.

A  harmadik problém ánk az olyan te
hetséges tanulók m egsegítése, ak iknek  
szülei a havi 300-350 DM-ás internátusi 
és tanítási díjat nem  képesek  m egfizet
ni. (Német in ternátusok havonta 600- 
900 m árkába kerülnek.) Tanulóink szü
lei 80 % -ban m unkásem berek, akiknek 
az alcsony tartásdíj is nagy összeg, kü 
lönösen akkor, ha 2-3 kim ondottan te 
hetséges gyerm ekük is van. Az intézet
nek egy gyerm ek eltartása  és tan ítása 
önköltségi alapon havi 500 DM-ba ke
rül. A hiányt eddig sikerült a Ném et 
Szövetségi Köztársaság, a Bajor Állam, 
a Német Püspöki Kar, az Eichstátt-i 
Egyházmegye és az iskolát becsülő m a
gyarok segítségével előterem teni. A né
met részről jövő segítség kizárólag ön
kéntes alapon történik. Az állam segély 
ugyan magas összeg, de az utolsó há
rom év ala tt egy m árkával sem növe
kedett az általános drágulás ellenére.

M agyar Testvéreim ! A  magyar gim
názium nem  öncél, hanem az egész ma
gyarság érdekében dolgozik. Ezért ne 
mondja senki sem: «miért adjak, ha 
gyerm ekem  nincs», vagy ha azok más 
iskolába járnak. Tartsa kötelességének 
m inden magyar, hogy ezt a nagy m a
gyar iskolát m űködésében erősítse és 
segítse. Hogy még több m agyart m eg
tarthassunk m agyarnak és képesítsük 
az egyetem i felvételre.

Végül az a kérésem , hogy ezt a 
cikket adják tovább  olyan m agyarok
nak, akik azt nem olvasták. Kérem az 
egész emigráns magyar sajtót, hogy ve 
gyék  át ezt a cikket, hogy valóban hat
hatós összeget kapjon az iskola. A gyűj
tés eredm ényét az eddigi szokás szerint 
az évvégi értesítőben az adakozók ne
vével nyugtázzuk. A dja Isten, hogy a 
névsor nagyon hosszú legyen! A  bank
kontó ink számai: építési és berendezési 
kontó: Sparkasse 8455 Kastl, kontószám  
253724 Ungarisches Gymnasium. A  ta
nulók segítésére szóló stipendium kontó: 
Sparkasse 8455 Kastl über Am berg, Kon- 
to Nr. 253930 - Ungarisches Gymnasium.

A Kastl-i M agyar Gimnázium 
Szülői Tanácsának nevében:

V. K Á LLAY TIBOR

EGY PÉLDAADÓ ESET
Az olaszországi m enekülttáborok 

m agyar lelkészének címére érkezett ka
rácsony előtt az alábbi levél egy 50 
dolláros csekkel:

«Kedves M agyar G yerm ekek!
M i az Egyesült Á llam okbeli Boston 

környéki hétvégi M agyar Iskola és 
cserkészcsapat tagjai vagyunk.

Szüléink olvasták az itteni magyar 
újságokban, hogy az olaszországi m ene
külttáborokban még sok magyar gyerek  
él. A  m i szüléink is m ind m enekültek  
voltak és m eséltek  nekünk arról, hogy  
m ilyen nehéz ott az élet.

A  M agyar Iskola Karácsonykor min
dig szokott nekünk  valami kis ajándé
kot adni. Ügy határoztunk, hogy az 
idén az erre szánt pénzt inkább elküld
jü k  N ek tek , hogy azzal N e k tek  valami 
örömet szerezzünk.

Rem éljük, hogy mielőbb otthont fog
tok valahol találni és jövőre már na
gyon szép Karácsonyt fogtok ünne
p e ln i .

Boston, 1975. december 12-én.
Itt következik huszonegy, 8-16 év 

közötti m agyar gyerm ek, illetve fiatal 
aláírása.

Ezt az alkalm at is felhasználom, hogy 
m égegyszer köszönetét m ondjak a ma
gyar m enekültek nevében is azokért az 
adom ányokért, am elyeket külföldön élő 
honfitársainktól, illetve m agyar szerve
zetektől kaptunk.

P. SA LA M O N  Z. LÁSZLÓ OFMCap 
az olaszorsz. m enekü ltek  lelkipásztora
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H I R D E T E S E K
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük a 
Gazdasági Bizottságon át beküldeni:
8 München 81, Oberföhringerstr. 40. 

A nyomda a Gazdasági Bizottság meg
kerülésével nem fogad el hirdetést!

MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR

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 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
Dómoszlói 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 20.—
Csabai kolbász 17.50

inc. M W ST, Preise ab Láger,
Preise sind bis zűr náchsten  
Preiseliste gültig. Kartonvételnél üve
genként 20 íillér árengedmény, 
ü veg es árut nem  postázunk.

Még kapható:
Bayer Oszkár, Ecke Kazmair- 
Trappentreustr.
H orváth János, M ünchen 2. 
Tumblingerstr. 28.

MAGYAROS MÓDON KÉSZÍTETT 
HENTESÁRU

1 kg Füstölt kolbász
sütni vagy főzni DM 14.—

1 kg Puszta Salami 14.—
1 kg Paprikás szalámi, csabai m. 18.—
1 kg M agyar téliszalám i 20.—
1 kg Bácskai hurka, füstölt 10.— 
1 kg Véres vagy m ájas hurka,

sütnivaló 9.—

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

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

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

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

Egyedülálló nyugdíjas, özvegy férfi
keres ism eretséget egy intelligens, be
csületes, jóérzésű, egyedülálló, szin
tén  nyugdíjas m agyar vagy  ném et 
hölgy személyében, ki szintén ném et 
állampolgár. Fényképes leveleket kér 
«Húsvét» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Megismerkednék 38-50 éves korig,
korrekt m agyar férfivel házasság cél
jából. Bodensee környéki házias, tech
nikus leány. Term észetkedvelő, csalá
dot szerető, üzleti szellemű férfi fény
képes levelét várom  «Kalandorok k e 
rü ljenek» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Komondy Zoltán építészmérnököt
keresi Hámori Rudolf Budapestről. Ké
ri, hogy közölje vele címét. Választ 
«Farkasrét» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Jelenleg New Yorkban élő,
egyedülálló, 62 éves fodrásznő, aki 
tanult kozmetikus, masszőr, és ápoló
nő, elhelyezkedne a szakm ájában, — 
vagy vállalná kis háztartás vezetését. 
Leveleket «Visszavágyom  Európába» 
jeligére kér az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Magyar-német és német-magyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, m agyar- 
nyelvű okiratairól hitelesített m áso
latot készít és — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. Divy hiteles fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50. 
Tel. 07541/71391

MINDENKOR IDŐSZERŰ KÖNYVEK 
ÉS HANGLEMEZEK!

M indszenty J.: Emlékirataim  DM 42.— 
ugyanez papírkötésben 34.—
Horthy: Em lékirataim  34.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsop. 32.— 
M egjelent G ustav H ennyey:
Ungarn zwischen Őst und W est 32.— 
M árai S.: Erősítő (újdonság) 20.— 
M árai S.: Föld, föld 25.—
Szabó Dezső sorozat első kötet:
Az egész látóhatár I. 32.—
N yirő J. H avasok könyve 20.—
C. Kenneth: Éjszaka Kairóban — 
Neonfény, Holdfény Haw aiban — 
Herm elines hölgy, Egon naplója 
darabonként 24.—
Előjegyezhető Randevú Rómában!

A 2755 Hazafias dalok 22.—
Ott, ahol zúg az a . . .  Erdélyi him
nusz, Kis lak áll a nagy Duna m en
tében, K rasznahorka büszke vára, 
stb. M inden dal énekelve, kiváló 
zenekísérettel

LPX 17476 Breiter János lemeze 20.—
Szalmaláng, Kis Katóka, A kit én 
szeretek, Szép szenyorita, Boldog 
az az ember, Lehet, hogy túlságo
san szerettelek, stb. nagy slágerek 
(Vámosi-Koós-Korda Sárosi K. és 
Harangozó T. énekelnek)

VÁSÁROLJON ÉRTÉKES MAGYAR-
ORSZÁGI KÖNYVEKET !

Kodolányi: Boldog M argit 9.—
Kodolányi: A  vas fiai I-II. 22.—
Kodolányi: Ju lianus bará t 14.—
Kuncz Aladár: Fekete kolostor 16.—
Ráth Végh: Az emberi butaság 19.—
Ráth Végh: Szerelem házasság 19.—
Zsigray: Sugár úti palota 18.—
Móricz: Erdély I-III. — csak 25.—
Dr. Szendey: Orvos a családban 18.—
Lengyel: Régi m agyar m ondák 13.— 
Lengyel: M ondák a török világból
és a kuruc korból 15.—
N agy m agyarok idegenben 11.—
A m agyarok elődeiről 13.—
A m ásodik világháború története 31.—
W alace: Ben H úr 13.—

Ajánlatunk a tavaszi-nyári szabadságra!
Queen: G yilkosság rendelésre 6.— 
Gardner: A kölcsönkért lány esete 8.—
A. Christie: Poirot karácsonya 10.—
Chandler: Elkéstél Terry  11.—
Szabó László: Bűnügyi múzeum 17.—
Szabó László: Bírák m esélik 15.— 
Rejtő - P. Howard: A 14-karátos
autó 8.—■ 
Kérje díjtalan katalógusunkat!
MUSICA HUNGARICA - 8 München 40
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911
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Az élet könyvébőlNAGYSZABÁSÚ MAGYAR KÖNYV 
ÉS HANGLEMEZ KIÁLLÍTÁS 

STUTTGARTBAN

1976 május 22-én (szombat) déltől
május 23-án (vasárnap) este 6 óráig, 

m elyre m indenkit szeretettel m eghív a
MUSICA HUNGARICA

magyar könyv és hanglemez cég.
Cím: Kolpinghaus Stuttgart-Bad- 

Cannstatt, Waiblingerstr. 27.
A ház étterm e a látogatók rendelke

zésére áll. Szombaton este közös szóra
kozás m agyar zenére.

MAGYAR VÉGZET 1944 OKTÓBER 15
cím alatt jelenik  meg a közeljövőben 

Aggteleky Béla szkv. altábornagy közel 
két évtizeden át tartó  történelem kutató 
vitalevelezésének kiadása.

A  rendkívül meggyőző levelezés a- 
nyaga m integy 400 oldalon, változtatás 
nélkül, eredeti szövegm ásolatban kerül 
kinyom ásra.

Ezzel az anyaggal rendkívül komoly 
dokum entáció kerül a m ásodik világhá
ború története iránt érdeklődő olvasók 
és történészek kezébe.

A könyv ára kem ény vászonkötésben 
16.— dollár vagy annak megfelelő ér
tékben átszám ított más valuta. M egren
delhető a kiadó Balogh József, Pí. CH- 
6005 Luzern, címén. Befizetés: Schweiz. 
Volsbank, CH-6002 Luzern, Postcheck- 
rechnung Nr. 60 - 25, Postcheckamt: 
Luzern. Feladóvevény hátlapjára íran
dó: József Balogh Kt.-Nr. 118 240, vagy  
nefnz&tközr m oney orderen útján.

34 éves villany- és autóvillamosság-
szerelő, Heilbronnban vagy városi 
buszhálózaton belül m űhelyben állást 
vállalna. Rádió- és televízió műsze
részhez tanulónak beállna. «Tanulni 
vágyom»  jeligére kér választ az 
ÉletUnk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

60 éves fiatalos hentesmester
hozzáillő hölgy ism eretségét keresi há
zasság céljából (esetleg benősülne). 
V álaszleveleket «Baden» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
— V agy telefonhívást este 20-22 óra 
között 06221/ 12292 Németország.

Frankfurt környékén élő, csinos, vidám,
55 éves asszony keres rendezett körü l
m ények között élő, komoly, intelligens 
élettársat. «A kácos út» jeligére kér v á 
laszlevelet az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

A Fertő-tó mellett Burgenlandban,
Eisenstadt közelében kellemes, fűthető 
nyaralóház konyhával, teljes berende
zéssel 5-6 szem élyre kiadó. Cím: 
Müller,
D -8012 Ottobrunn, Kant Strasse 12. 
Tel. 089 - 606558

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Belgiumban:
Balogh Dániel, 1976 febr. 28-án, Brüsszel 
Csuti Ilona, Cs. János és Clio Dubois 

leánya, Brüsszelben
Németországban:
Irzsik Szandra Andrea, I. A ndrás és 
Burján Ju lianna leánya, 1976 febr. 15. 
A ugsburgban

Szabó György, Sz. György és Szügyi 
M argit fia, 1976 febr. 22., Diliingen 

Cupik A nna M ária, Cupik Péter és 
Szemerédi Zsuzsanna leánya, 1976 
február 25-én, Schongauban 

M észáros Christian, M. Sándor és A uer 
Erzsébet fia, 1976 márc. 21. Ingolstadt 

Rodewald Tibor Günter, R. G ünter és 
Dr. Kelei Éva fia, 1976 április 4-én, 
M ünchenben 

Moisko János, M. János és M észáros 
Olga fia, 1976 febr. 29-én, M ünchenben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Franciaországban:
Jean-Luc V olckaert-V anhoutte és 

M arie-Catherine Zabik-Fischer, 1976 
márc. 20-án, W attrelos-ban

Svájcban:
Gulyás János és Dallos M ária, 1976 áp

rilis 10-én, M orges-ban (VD)

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Belgiumban:
Hoffer Lajos, 70 éves, Genk-ben 
Csabak Cecília, 83 éves, 1976 febr. 14., 
Brüsszelben

Szabó Leonarda nővér, 71 éves, Bxl. 
Pintér Károlyné, 45 éves, febr. 21-én 
Balogh Ferenc, 78 éves, 1976 márc. 4-én 
M oskovitz Ignácné, szül. Polleszak 

Ethel, 80 éves, 1976 ápr. 2-án, Brüsszel

Németországban:
Dr. M ilosevits Miklós, 84 éves, 1976. 
m árcius 31-én, Gengenbach-ban 

Péterfalvy Ödön lelkész, 1976 márc. 18., 
65 éves, M ünchenben

CAFÉ-RESTAURANT «ENGELS»

keres azonnali belépésre 
m agyar anyanyelvű 

elsőosztályú főpincért 
Rotterdámi üzemébe.

Cím:
Stacionplein-Groothandelsgebouw 

Tel. 010- 119550 
( Hr. Saris)
Hollandia

Dr. Dobay Kálmánné szül. N agy Char- 
Charlotte, 59 éves, 1976 m árcius 26-án, 
M ünchenben

Dr. Fodor Gyula, 73 éves, 1976 márc. 18. 
Budapesten

Svájcban:
Zajk Olga, 87 éves, Bem ben 
H evér M argit, 60 éves, Bernben 
Babinetz István, 61 éves, 1976 ápr. 4-én, 
Genf/Saléve-ban (baleset)
Pandúr László, 1976 ápr. 4-én, Genfben 
Germán Pál, 1976 ápr. 5-én Lausanneban

ANNA KIRÁLYI HERCEGNŐ

József Ferenc főherceg özvegye 1976- 
ban M ünchenben meghalt. Feldafingban 
tem ették el a családi sírboltban, férje 
és anak szülői, József főherceg tábor
nagy és Auguszta főhercegnő mellé.

A nna főhercegnő III. Frigyes Ágost 
szász k irály leánya volt és 1924-ben 
eskette meg József Ferenc főherceggel 
Sibyllenortban, a szász k irály  kasté lyá
ban a volt trónörökös, György szász 
k irályi herceg, jezsuita atya.

Budapesten a fiatal párt H orthy M ik
lós kormányzó, a főhercegi családok és 
Csernoch János hercegprím ással az élén 
a m agyar kormány, országgyűlés és az 
egész m agyar társadalom  képviselői 
fogadták. A  m agyar előkelőségeken kí
vül III. Frigyes Ágost szász k irály  és 
Ferdinánd bolgár k irály  is résztvettek 
a fogadáson.

A nna főhercegnő bám ulatos gyorsa
sággal m egtanult m agyarul és attól 
kezdve a m agyar társadalom  m inden 
m egm ozdulásában résztvett férjével e- 
gyütt. H ázasságukat nyolc gyerm ekkel 
áldotta meg az Ég, kik közül az első, 
M argit főhercegnő még M agyarorszá
gon m ent férjhez 1943 aug. 17-én Ti
hanyban Erba Odescalchi Sándor her
ceghez. A többi testvér szülőikkel e- 
gyütt m enekült a szovjet bevonulás elől 
a száműzetésbe, először Ausztriába, 
onnan Ném etországba és végül Portu
gáliába.

A nna főhercegnő utolsó éveit Svájc
ban és Ném etországban töltö tte  és sú
lyos betegségben halt m eg 72 éves ko
rában. Kedves, fiatalos m egjelenését a 
kor és betegség ellenére is végig meg
őrizte. Nyolc gyerm eke, huszonegy 
unokája és három  dédunokája gyászol
ja, m indazokkal együtt, k ik  ism erték és 
szerették.

Példaképe volt a m agyar édesanyák
nak.

A Vatikán államban is emelkedett a 
benzin ára a líra árcsökkenése miatt. 
A szuper benzin ára 240, a normál ben
zin ára pedig 200 lira lett. Ugyancsak 
drágább lett a fűtőolaj is, literenként 
120 lira.
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Rövid
Wolfenbüttelben egy 13. századi Psal- 

teriumról, azaz zsoltáros könyvről ma
gyar kutató megállapította, hogy az 
1259-1261 között IV. Béla leánya, Ár
pádházi Szent Margit számára, magyar 
kódexíestő műhelyben készült. A  felfe
dezés nem csak Szent Margit életéhez 
közölhet eddig ismeretlen adatokat, ha
nem a magyarországi kódexfestészet
hez is.

Libanon fővárosában, Beirutban több 
bom batalálat érte és leégett az apostoli 
nunciatura épülete. A nuncius és m un
katársai nem tartózkodtak a belvárosi 
épületben, hanem  m ár korábban a he
gyekben lévő nyári rezidenciába tették  
át székhelyüket.

Rómában 89 éves korában elhunyt 
Carlo Grani kardinális. Halálával a 
kardinális kollégiumnak már csak 117 
tagja van. Egy esetleges pápaválasztá
son pedig csak 99 kardinális vehetne 
részt.

Lengyelországból az 1975. év folya
mán 68 misszionárius, 48 szerzetes, 2 v i
lági pap, 7 szerzetes klerikus és 10 szer
zetesnővér m ent a missziókba. Közülük
31 Afrikába, 27 Latinamerikába, 9 Óce
ániába és egy Ázsiába. A lengyel misz- 
szionáriusok száma a tengerentúli or
szágokban 1976 elején 930 volt.

Norvégiában emelkedik a katolikusok 
száma. Míg Oslóban a 2. világháború 
végén számuk mindössze 3 ezer volt, a 
legutóbbi statisztikai adatok szerint el
érte a 10 ezret. Norvégiában két apos
toli vikáriátus területén, tehát Közép- 
és Eszaknorvégiában a katolikusok szá
ma mindössze 500.

VI. Pál pápa kinevezte a 41. Eucha
risztikus Világkongresszus pápai dele
gátusát, Jam es Róbert Knox kardinálist, 
az Istentiszteleti Kongregáció prefektu
sát. A V ilágkongresszus augusztus 1-6. 
között lesz Philadelphiában.

Az USA-ban időközben bem utatták az 
Eucharisztikus Kongresszus himnuszát, 
am elynek szövegét és zenéjét amerikai 
m űvészek szerezték. Külön zsűri b írál
ta  el a pályázatra beérkezett több, mint 
200 szerzeményt.

A délafrikai püspöki konferencia úgy 
határozott, hogy az ország 192 katolikus 
iskoláját megnyitják a színesbőrű gyer
mekek számára is. 1977-ig pedig egybe
olvasztják Katolikus Intézet címen a 
fehér- és néger papjelöltek számára 
fenntartott két szemináriumot is. Az ál
lami állásfoglalás valószínűleg nehéz
ségeket támaszt a püspöki kar dönté
séhez.

A leipzigi St.Benno Kiadó most ün
nepelte fennállásának 25 éves évfordu
ló t. Ez alkalomból kiállítást és kon

caiét rendeztek 60 privát kiadó rész- 
síével. A  St.Benno Kiadó m ájusban

hírek
jelenteti meg a m ár közkedveltté vált 
egységes ném et ima- és énekeskönyv 
DDR-beli kiadását.

Londonban az új westminsteri érsek 
beiktatása és püspökké szentelése va
lósággal ökumenikus eseménnyé vált. 
Az ünnepségeken 4 kardinális, 48 püs
pök, számtalan bencés apát és szerzetes, 
14 anglikán püspök, továbbá a reformá
tus, az ortodox és örmény egyházak 
képviselői voltak jelen. Ugyancsak 
résztvettek az ünnepségeken az angol 
pártok, a közélet képviselői és nagyszá
mú diplomata is. A püspökké szentelést 
Heim érsek, apostoli delegátus végezte.

Leó Tindemans belga m iniszterelnök
nek adományozzák az idei aacheni Kari- 
díjat. A hírt örömmel fogadta a köz
vélem ény. M egállapították: a keresz
tény Tindemans felismerte, hogy Euró
pa egyesítése csak a közös szellemi 
alapokról indulhat el és valósulhat meg.

Tanzánia fővárosában, Dar Es-Salam- 
ban új otthont alapít Teresa anya. Kon
gregációjának 1300 nővér tagja van és 
már minden kontinensen megtalálhatók. 
Indiában 67 lepratelepen, 28 gyermek- 
otthonban, és 32 szegények otthonában 
tevékenykednek. Nemrég Jemenben és 
a Seychellen szigeteken telepedtek le.

Rómában a Domitilla és a Kallixtus 
katakom ba közötti terü leten  iskola épí
tés közben a mélybe zuhant egy m ar
kológép. Az első vizsgálatok szerint 
többszintes, nagy k iterjedésű katakom 
bát találtak  így meg. Az építkezést 
azonnal abbahagyták és szakértők be
vonásával folytatják az őskeresztény 
tem etkezési hely  feltárását.

Amerikában 18 neves teológus közre
működésével állították össze a Fel
nőttek Katekizmusát. A  mű most a 
müncheni Kösel-Kiadó gondozásában 
németül is megjelent, Egy katolikus 
katekizmus címmel.

A M áltai Segélyszolgálat, am elyet a 
M áltai Lovagrend a Caritas-szal együtt 
1953-ban hozott létre, N yugatném etor
szágban 45 ezer tagot számlál. 90 német 
városban és községben végeznek m en
tő- és betegszállítást. 400 kórházban és 
aggok otthonában ápolnak betegeket, 
stb. 1961-76 között 40 ezer lányt és 3.500 
fiút képeztek ki betegápolásra. 1974-ben 
pedig az NSZK-ban 130 ezer szem élyt 
részesítettek elsősegélyben.

Adeodat Mandics, szerzetesi nevén  
P. Leopold kapucinus atya boldoggá 
avatása a horvát katolikusok számára 
nagyjelentőségű esemény és ünnep 
volt. A páter 1886-ban Castelnuovoban 
született, de Páduában élt és tevékeny
kedett 1942-ben bekövetkezett haláláig. 
P. Leopoldot a kereszténység egységé
nek buzgó apostolaként tisztelik.

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

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

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatschrift für die ungarischen 
Katholiken in Európa
Redakteur und H erausgeber:
Dr. Josef Vecsey
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.— Sír.

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


