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Gondolatok a máriacelli zarándoklat után
A kik tavaly, m ájus 15-én, azokban 

a m egrendítő percekben ott voltak  a 
M áriacelli bazilikában és könnyes sze
mük fátyolén át nézték m int süllyed 
lassan M indszenty bíboros koporsója a 
Szt. László kápolna kom or sírüregébe 
és hallhatták, hogy sír száz édes m agyar 
lányka ajkán a fohász; Kodály Ave 
M aria-jának az utolsó sora: «Sacta Ma- 
ria M ater Dei, óra pro nobis peccato- 
ribus nunc et in hóra mortis nostrae . . .  
Amen», azok ezeket a perceket nehezen 
felejthetik. — Nem akartunk, m ert nem 
tudtunk m egbékélni azzal a gondolattal, 
hogy ezzel örökre vége annak a trag i
kusan dicső nemzeti küzdelemnek, a- 
m elynek vértanú  hőse M indszenty J ó 
zsef volt.

M intha vele együtt elsüllyedt volna 
az a föld is, am elyet olyan rajongva 
szeretett és am ely szent volt neki élete 
utolsó pillanatáig.

És amikor olyan ném án és nehéz 
szívvel elszéledtünk a sírtól; ki jobbra, 
ki balra a világ m inden ég tája felé, 
m intha kialudt volna a lelkűnkben az 
utolsó rem énysugár is. M ert mi is lesz 
most velünk, a világban szétszórt ma
gyarokkal, hogy ő m ár nincs? — És mi 
lesz otthon, ha ő, a m agyar szabadság 
utolsó élő szimbóluma már nem él? —

M ilyen m ások az Isten gondolatai 
mint a miénk, szegény embereké! —

M indszenty sírján  a koszorú-hegyek 
ham ar elhervadtak. A  világ, a csak ün
nepelni és fényben sütkérezni járók  ha
mar elfelejtették, de az ő sírja titok
ban k iv irág zo tt. . . Nap-nap után  friss 
virágok jelentek meg rajta: kertiek  és 
m ezeiek is . . .  És nem fogytak el télen 
sem. Került az egyszerű kis vázák alá 
hímzett m atyó-terítő is. A ztán gyertyák 
és m écsesek is. Titkos kezek hozták, 
titkos kezek gyújtották. A  szívük láng
ján  gyújtották! Neki, aki olyan jó volt 
és mégis annyit bántották  és úgy m ega
lázták éppen azok, ak ikért szenvedett ... 
De most már nem bán thatja  semmi és 
senki, m ert a jó Istennél van.

És még hány  szívmécses gyúlt ki 
szerte a nagyvilágban neki! — M agyar 
szívekben M agyarországon, A m eriká
ban, Afrikában, A usztráliában . . .  És 
nem m agyar szívekben is. M indenhol 
ahol az ő hősi lelke, m élységes Isten
hite lángot gyújto tt az em berek szí
vében.

A M áriacell-i szuperior kezdetben 
csodálkozott, a sekrestyés csóválta a 
fejét, aztán m egértették: ez M indszenty 
m agyar népe, ezek az ő elkötelezett h í
vei, akik jönnek, egyre jönnek és ak i
ket m egállítani nem lehet . . . «A halott 
még mindig beszél» és vonz . . .

M áriacellben közben készült a sírem 
lék. A 146 cm hosszú és 140 cm széles 
m árványtáblának töm ören és olvasha
tóan össze kellett foglalnia M indszenty 
csodálatosan gazdag életét. — Sokan és 
annyi szeretettel csiszoltak ezen az é le t
rajzon.

Egy másik titkos gondolat volt az, 
hogy — ha már szülőföldjében nem pi
henhet, legalább sírfedője legyen hazai 
m árványból. — Sikerült még időben 
gyönyörű esztergomi m árványt szerez
nünk.

Aztán m egint aggodalom: leszünk-e 
elegen és lesz-e ifjúság? -— M egint kis- 
hitűek voltunk, m ert csak a mi rende
zésünkben b íz tu n k . . . Pedig ezt a za
rándoklatot, amint azt később világosan 
éreztük, ő maga rendezte.

Ilyen hangulatban vettük  az osztrák 
belügym inisztérium  értesítését, hogy 
május közepén m agyar korm ánylátoga
tást várnak  és beutazási korlátozások 
lesznek. — Józanul m érlegelve az esé
lyeket, két héttel el kellett halasztanunk 
m ájus elején a zarándoklatot. — M in
denfelől csüggedt hangok.

És most jö tt a nagy m eglepetés: 500- 
700 résztvevővel szám oltunk legföljebb, 
a m egváltozott term inus miatt, és aztán 
már az első napon, a szombat esti gyer- 
tyás-körm eneten, három ezer ember vett 
részt.

Felejthetetlen  m arad szám unkra ez

a gyertyás körmenet! A cserkészek, 
egyenruhás diáklányok és diákfiúk 
zászlóerdős, gyertyafényes folyama e- 
gyedül ellepte a Bécsi-utat. A m enetet 
nem szegélyezte a m egszokott ácsorgó 
és bámészkodó tömeg; itt mindenki 
együtt m enetelt, im ádkozott és énekelt. 
A gyertyák  imbolygó fénye annyi á t
szellemült férfi és női arcot szépített 
meg ebben a m ájusvégi alkonyatban. — 
És hogy bongtak és búgtak ezen az es
tén a m áriacelli harangok! Hallottam  
őket a tem etéskor is: akkor m élyen 
m egrendítettek. M ost fölem eltek és v it
tek: könnyebb le tt a lépés és valami 
nagy m egbékélés tö ltö tt el, m ilyen 
jó lesz, m ilyen könnyű lesz, ha lepereg 
rólunk m inden salak, ami lehúz . . .  így 
értünk vissza a kegytem plom ba. Elha
ladtunk az ő gyönyörű sírja  előtt. A 
vörös m árvány sötétfénnyel izzott, a ra
nyozott írása csillogott. A sírján  az ő 
térdelve imádkozó fényképe olyan sze
líden m osolygott; a saját sírjára  és mi
ránk, akik ma hozzájöttünk m egvigasz
talódni. Hisz annyi titkot re jt m agában 
ez az élet és a halál még többet.

— A szentmise az Űrfelm utatástól a 
szentáldozásig egy nagy szeretetközös- 
séggé változtatott. Éreztük a nagy Tit
kot: köztünk az Űr és annak lelke, aki 
Öt olyan hűségesen szolgálta.

K övetkezett az új sírem lék megáldá- 
sa: hogy a megboldogult sírja  és emlé
ke áldott legyen . . .  hogy a megboldo
gult az Űrnál közbenjárónk legyen . . .  
Aztán hozták néma csendben a koszo
rúkat: Délafrika protea-virágból, Déla- 
m erika az ifjúság, a rabtársak, a pap
ság, a szabadságharcosok, a fronthar
cosok és sok-sok más koszorút és csok
rot. A sírt és környékét m egint elborí
to tta  a virághegy. A  v i r á g h u l l á s  
közben felzsongott finoman, csendesen, 
mint lágy szellem kezek puha simogatá- 
sa Liszt A ve M aria-ja. — Egy éve, ami
kor a koporsót eresztették  le a sírba, 
Kodály Ave M aria-ja hangzott, ugyan
ilyen puha-m elegen és lágyan . ..

Harangozó Ferenc
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
Hiszek egy Istenben. . .  mennynek és földnek teremtőjében

Utolsó cikkünkben Isten m indenható
ságáról beszéltünk, m ely főképpen a 
dolgok terem tésében és fenntartásában, 
valam int Istennek világot és tö rténel
m et irányító erejében nyilatkozik meg. 
Ez alkalommal a terem tést bölcselet
teológiai szempontból is szeretnénk ele
mezni.

Krisztus U runk az apostolokra és u tó
daikra bízta a Szentírás értelm ezését. 
M egígérte, hogy Egyházával m arad a 
világ végezetéig (Mt 28, 20) s hogy majd 
a Szentlélek elvezeti őket az igazság 
ism eretére (Jn 16, 13). Ha az Egyház 
tanítóhivatala lényegbevágó hitigaz
ságokban tévedhetne, Krisztus Urunk 
nem váltaná be ígéretét. Azt kell tehát 
feltételeznünk, hogy az Egyház, amikor 
a hitigazságokat megszabja, tévedhetet
len. Ez term észetesen nem annyit je 
lent, hogy az Egyház szentírásm agya- 
rázatában semmi haladás, fejlődés és 
változás nincsen. Az Egyház tanítása 
főképpen azért fejlődik, m ert fogalmi 
ráeszm élés ú tján  történik. M ár pedig 
nyilvánvaló, hogy fogalmaink fejlődés
nek vannak alávetve. Így például az 
Egyház a konstantinápolyi zsinaton 
(381) csak azért tudta bölcseleti fogal
m ak segítségével a Szentháromság 
m isztérium át kifejezni, m ert ezekkel a 
fogalm akkal rendelkezett.

M anapság m agától értetődő igazság
nak tartjuk, hogy a Szentírás a hitigaz
ságok vonalán tévedést nem tartalm az
hat, de nem ütközünk meg, hogy a te r
mészeti jelenségeket az akkori ember 
m ódjára írja le, ha például azt mondja, 
hogy a nap forog a föld körül. Galilei 
(1564-1642) idejében az Egyház még ma
ga sem ism erte fel teljesen ezt a meg
különböztetést és azért is tö rtén t a saj
nálatos Galilei-eset. M anapság tudjuk, 
hogy a Szentírás vallási és erkölcsi 
igazságokat akar velünk közölni s ezért 
tévedhetetlensége ezekre terjed  ki. Ez 
a felismerés nagyban megóv attól, hogy 
a Szentírás in terpretációjában m ester
kélt m agyarázathoz folyam odjunk, mint 
ahogy a m últ század végén, sőt még 
századunk elején is történt. V alláser
kölcsi szempontból valóban jelen ték te
len, hogy a hat nap hat igazi napot, 
vagy hat korszakot jelent, vagy  hogy 
egyszerűen csak irodalmi kere te t lás
sunk bennük. Jelentéktelen, hogy Isten 
az ember testét közvetlenül a föld anya
gából vette-e — ahogy a Genezis m á
sodik fejezete képletesen le írja  —, 
vagy hogy már élőlénnyé fejlődött tes
tet hasznosított. Je len ték telen  és kö
zömbös hitünk szem pontjából, hogy a 
nap forog-e a föld körül, vagy a föld 
a nap körül.

Ha sajá t területükön m aradnak, a teológia és term észettudom ány 
nem kerülhet ellentétbe egym ással

Ezért az Egyház m anapság m ár nem 
ítéli el az evolúciónizm us m inden vál
faját. A  Szentírás nem term észettudo
m ányi, hanem  vallási és erkölcsi igaz
ságokat nyilatkoztat ki s a term észet 
jelenségeinek a m agyarázata elsősor
ban a term észettudom ányok és nem az 
Egyház dolga. Ha az evolúciónizmus 
egy nap dönthetetlen term észettudom á
nyi igazságnak bizonyul, akkor a hívő 
em ber is m agáévá teheti. Ameddig a 
teológia és a term észettudom ány a sa
já t körében marad, nem kerülnek egy
m ással összeütközésbe. A hitnek is, a 
term észetnek is a szerzője Isten s ezért 
elvben egym ásnak nem m ondanak el
len. Ha látszólagos ellenmondás kele t
kezik, az azért van, m ert vagy  a teoló
gus vagy a term észettudós illetékességi 
körében határátlépést követ el. Persze 
az Egyháznak az evolúcionizm ussal 
szemben tanúsíto tt m agatartása érthető, 
m ert kezdetben m aguk az evolúcionis- 
ták  többnyire azzal a szándékkal is te r
jesztették, hogy a vallásra halálos csa
pást m érjenek. Pedig nyilvánvaló, hogy 
a term észetudom ánnyal sem az Istenbe 
ve te tt hitet, sem az üdvösség evangé
lium át nem lehet megcáfolni. Ami a v i
lágban van, legyen anyag, energia, tö r

vényszerűség, nem tartalm azza m agá
ban létének végső m agyarázatát s ezért 
Istentől kell erednie. S ha az élőlények 
egymásból fejlődnek, ahogy az evolú
ciónizmus tartja, akkor Istennek köszö
nik, hogy a term észetükbe oltott erők 
révén ez a fejlődés lehetséges.

A világ keletkezésére vonatkozó régi 
m ondák a terem tést m int az istenség
nek valam ilyen küzdelm ét szokták áb
rázolni, m elyet a sötétség és gonoszság 
hatalm ai ellen kell kivívnia. A  Genezis 
első fejezetében ilyen küzdelem nek 
semmi nyom a nem látszik: Isten abszo
lút fölénnyel rendelkezik a világ m inden 
lénye felett, Ö választja el a sötétséget 
a világosságtól, am ikor a világosságot 
teremti. Ezzel nem azt akarjuk  m onda
ni, hogy a szentíró a terem tésnek m eta
fizikai fogalm ával rendelkezett, azon
ban képletes módon Isten szuverénitá- 
sát tökéletesen fejezi ki. Ha a világ te 
rem tése előtt m ár valam ilyen Istentől 
független ősanyag létezett volna, akkor 
az szükségképpen ellenállt volna Isten 
formáló tevékenységének, és azt kor
látozta volna. M ár pedig a Szentírás 
Istent mint a világnak abszolút, korlá t
lan u rát ábrázolja. Sőt m ár a semmiből 
való terem tésről is említés történik  az

Ó szövetség egyik könyvében. A v ér
tanú  testvérek  hőslekű anyja azt mond
ja  egyik fiának, m ielőtt azt kivégzik:
«Gyermekem, kérlek, tekints az égre és 
nézz a földre és m indarra, ami ra jta  
van! Gondold, hogy Isten semmiből te 
rem tette és az emberi nem is ugyanígy 
keletkezett* (2 M ák 7, 28).

A  terem tés a teljes lét létrehozása 
a semmiből

M inthogy a terem tés nem egyéb mint 
az egész létnek a semmiből való lé tre 
hozása, m ibenlétét csak egy lét-filozó
fia segítségével lehet valam elyest m eg
határozni. Szent Tamás fejtegetéseire 
tám aszkodva, a terem tést a létesítő  ok- 
ság analógiás használatával közelítjük 
meg legkönnyebben. A létesítő ok, — 
gondoljunk például a nemzésre — egy 
új lényt keletkeztet. Az új lény, ameny- 
nyiben új, csak a létesítő  októl való 
függésben jön létre; ezért az ok erő
hatásának köszöni a létét. Nos a terem 
tés két dologban különbözik az egysze
rű  létrehozástól, am ilyen például a 
nemzés. Egyrészt a terem tm ényi létesí
tő ok mindig csak a m ár meglévő léte
zőből tud valam it létrehozni, azaz ez a 
létrehozás alapjában véve átalakítás, 
így például a m ár meglévő vizet m ele
gítem fel, a meglévő m árványt alakítom  
át szoborrá, a szülők a meglévő csíra
sejtek  segítségével — m elyek m egint 
testükből sarjad tak  — , hozzák létre  a 
gyerm ek testét. A  m ár meglévő létező 
az anyagi ok, azaz befogadó elem sze
repét játsza és az új lény azáltal kelet
kezik, hogy egy új m eghatározottságot
— ez a formai elem — vesz fel az előző 
m eghatározottság elvesztése m ellett. A 
terem tői isteni tevékenységnek az a sa
játja , hogy semmi meglévő és átalak í
tandó létezőt nem tételez fel, hanem  a 
nem-létezőből, tehát a semmiből hozza 
létre  az új lényt. Nem oly értelem ben, 
hogy a semmit m integy átalakítja  — a 
semmit nem lehet átalakítani, m ert 
semmi —, hanem  hogy semmit sem té 
telezve fel, az egész lé te t egyszerre ke
letkezteti. A  m ásik különbség terem t
m ényi és terem tői alkotás közt az, hogy 
am ikor a terem tm ény létesít valam it, 
m indig önm aga is m egváltozik — m ár 
az is változás, hogy a tevékenységben 
ere jé t kifejti és előtte nem —, sőt ere
jéből veszít, m ert ereje  véges. Ezzel 
szemben Isten létesítő  és terem tői ereje 
végtelen, Ö a létaktualitás teljessége, 
s nem is veszít erejéből, amikor valam it 
létrehoz. A terem tést tehát m etafizikai- 
lag úgy határozhatjuk meg, hogy nem 
egyéb, mint Istennek az a létesítő  tevé
kenysége, amely az egész létnek a sem
miből való létrehozására irányul. Az 
elv: a semmiből semmi sem lesz, nem
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Miniszteri jelentéshozható fel ellenvetésnek a terem tés 
ellen, m ert egyrészt nem m ondható, 
hogy a világ kezdete előtt semmi sem 
volt, m ert már mindig létezett Isten, a 
lé t teljessége. A világból azonban v a 
lóban nem volt semmi. M ásrészt, az elv, 
hogy semmiből semmi sem lesz — , tehát 
hogy mindig szükséges az átalakításhoz 
m ár egy m eglévő létező —  igaz ugyan, 
de nem alkalm azható a terem tésre, hisz 
a terem tés nem átalakítás. A term észet- 
tudom ány elvben csak a tapasztalható 
változásokkal foglalkozik és a terem tés 
semm iképpen sem tartozik ezeknek a 
körébe.

A Teremtő végtelenül fölötte áll 
m inden terem tm énynek

Közismert, hogy a panteizm us Istent 
többé-kevésbé a létrejövő világgal azo
nosítja, még pedig vagy úgy, hogy Is
tenben a világ ősanyagát, vagy a világ
nak valam ilyen közös lelkét vagy for
mai elem ét látja, vagy úgy, hogy m a
gában a felfelé ívelő fejlődésben Istent 
véli felfedezni. M indezek a filozófiai el
m életek m egszüntetik Isten abszolút 
transzcendenciáját s Öt a világm inden
ség immanens tényezőjévé lefokozzák, 
H itünk tanítása szerint Isten végtelenül 
más m int a világ összes terem tm ényei
vel együtt. Ezt az abszolút transzcen- 
denciát jól érzékelteti a terem tés épp 
vázolt m etafizikai m eghatározása. Talán 
a zsidók túloztak, amikor Istennek még 
a nevét sem m erték kiejteni, azonban 
egyes újabbkori tendenciák még súlyo
sabban vétenek, amikor Istenben már 
csak az ember partnerét, hogy ne mond
juk  «komáját» látják. Isten a metafizi
kai rendben végtelenül felette áll a v é 
ges létnek, m ert a véges és végtelen  lét 
közt végtelen  távolság van. U gyanak
kor Isten végtelenül közel van hozzánk 
létfenntartó, életet adó és kegyelm et 
sugárzó tevékenysége folytán. Ha Isten 
m indenfelettiségéről beszélünk, nem 
helybeli, hanem  lét-távolságra kell gon
dolnunk, am ely nem zárja ki Istennek 
léte t adó közelségét. A hívő lélek szá
m ára Istennek ez a transzcendenciája 
és im m anenciája lelki életének egyik 
legvigasztalóbb m isztérium át alkotja. 
Egyrészt Isten egész más m int mi, «meg- 
közelíthetetlen fényességben lakik» 
(1 Tim 6,16), m ásrészt Szent Pállal azt 
kell mondanunk: «benne élünk, moz
gunk és vagyunk (Ap. Csel. 17, 28). Ezt 
az Istent valóban csak egészen odaadó 
és szerető imádás illeti, hasonló ahhoz, 
m elyet a Jelenések  könyvének látnoka 
elragadtatásában leír: «Az angyalok 
mind a trón, a vének  és a négy élőlény 
körül álltak és im ádták az Istent: ’A- 
men, áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, 
tisztelet és hatalom  és erő a mi Iste
nünknek örökkön-örökké! Ámen' (Jel.
7, 11-12).»

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

M egdöbbenve és elképedt szoron
gással fogadta a ném et közvélem ény  
belügym iniszterének jelen tését az or
szág benső biztonságával kapcsolatban. 
Vigasztaló ugyan, hogy a bűncselek
m ények  számának növekedését sikerült 
az elm últ év  folyam án megállítani, de 
ugyanakkor aggasztó, hogy a gyilkos
ságok és em berölések száma 10 száza
lékkal em elkedett. Ez a szám kétség 
telenül magas, különösen ha m eggon
doljuk, hogy legalább felerészben k ide
ríthetetlen marad az esetek  száma.

De nem csak Ném etországban ilyen  
a helyzet, hanem a többi nyugati or
szágban is: vagyis a bűncselekm ények  
száma évről évre mind jobban em elke
dik. Zürichben például most, május vé 
gén sikerült a hatóságoknak 43 fiatal 
ellen indított nyom ozást sikerrel befe
jezniük. Ezek a 15-21 év  közötti fiatalok
1974 április és 1976 január közö tt 248 
bűncselekm ényt k ö v e ttek  el. Ez energi
áról, szorgalomról, de egyúttal erkölcsi 
gátlástalanságról is tanúbizonyságot 
tesz.

Magában Angliában is nagyon fel
felé tendál a bűcselekm ények görbéje. 
A z elm últ év  mérlege szerint magában 
Londonban m inden órában átlag 50 k i
hágást, vagy bűncselekm ényt je len te t
tek. Ez az 1973-as év  statisztikai adatai
val szem ben 16 százalékos em elkedést 
jelent. Maga az angol parlament is m eg
döbbenve ve tt erről tudomást és külön  
ülésen foglalkozott e problémával, k ü 
lönös tekin tette l arra, hogy az elmúlt 
két évben elfogott bűnözők fele 21 éven  
aluli, majdnem  egy harmada pedig 10 
és 16 év  közötti fiatalokból került ki.

Mi az oka a bűncselekm ények e 
nagyfokú m egnövekedésének ? A  fe l
színesen gondolkodó term észetesen a- 
zonnal kész a gazdasági visszaesés és 
a m unkanélküliség rovására írni az 
egész jelenséget. A z  angol korm ány  
által életbe h ívo tt és támogatott h iva
talos bizottság jelentése (Juvenile Theft: 
The Causal Factors - Fiatalkorúak lo
pása és annak előidéző okai) azonban 
egész sereg más okot hoz fel magyará
zatul. Többek közö tt ilyeneket:

— a fiatalok át akarnak élni valami 
ideg csiklandozó, vakm erő dolgot,

— lelkűkből kikopott, vagy teljesen  
elm osódott benne a jog és jogta
lanság, az erkölcsileg helyes és 
telen köz,ötti különbség,

— a szülői ház e lveszte tte  számukra 
hatását és jelentőségét,

— a családon k ívü li elfoglaltság és 
háztartási m unka között felőrlődő 
édesanya.

A z  itt felsorolt okozati összefüggések  
közé nyugodtan felvehetünk  m ég négy  
másikat is: A  bűncselekm ények elsza
porodásáért ugyanis nagyon is felelős 
a korunkban divatossá vált, a m inden

józan logikát és tapasztalatot megcsú
foló, s már közben teljesen csődött m on
dott tekin télynélkü li nevelés, az ember
ben már úgyis m eglévő s a fiatalokba  
m eg egyenesen beleszuggerált beteges 
öntudat: nekem-mindent-szabad, és: ne- 
kem-mindenhez-van-jogom !, és végül: 
a keresztény hittől való elszakadás-, az 
egyházhoz való tartozás és erkölcsi tör
vénye inek  nevetségessé tétele.

A  hívő ember számára van valami 
vigasztaló azonban az angol szakem be
rek parlamenti jelentésében: amikor fel
sorolják az okokat, am elyek a fiatalokat 
visszatartják a lopástól és más bűncse
lekm ényektő l, többek közö tt hatásos 
ellenszernek m inősítik a fiatalok gya
kori templombajárását is. Ez ugyan ré
szükről csak felszínesen végzett megál
lapítás, de a meglátás jó  és sokkal m é
lyebbre mutat, m int megíogalmazói ezt 
gondolták. N em  m ondták ugyanis ki, 
de valójában az a helyzet, hogy a k e 
reszténység, a keresztény hit elfogadá
sa és megtartása emberiesebbé teszi az 
emberi együttélést; — a szekularizáció  
ezzel szem ben, a vallási kötetlenség, 
nem  szabaddá, hanem éppen ellenkező
leg, a saját rendezetlen ösztöneinek, 
vágyainak, rabló term észetének rab
szolgájává teszi, s ezzel az egyik  embert 
a másik farkasává avatja.

A z  egyház hivatása, hogy Krisztus 
hite és ereje segítségével jobbá, ne
mesebbé tegye az embert és ezzel m eg
könnyítse, e lviselhetővé tegye az em
beri együttélést. E ké t ezer éves törek
vésében voltak hatalmas nekilendülések  
és virágzások, de vo ltak megtorpanások  
és hatalmas válságok is. Mi most a vá l
ságok korát éljük. E válságot korunk
ban az anyagi jólét, m int a technikai 
fejlődés következm énye  váltotta ki. A z  
ember azt gondolja, hogy Isten és er
kölcsi alapok nélkül is teremthet ma
gának a földön zavartalan és boldog 
életet.

A  belügym iniszteri jelen tések éppen 
ebből a téves hiedelem ből riasztanak 
íel. A z em bernek a jóléten, az anyagi 
függetlenségen, a technikai haladáson 
kívü l még valami más is kell. Épp ko 
runk mutatja, hogy e « m á s » nélkül 
olyan bűn- és bűnözési hullám indul el 
(kicsiben és nagyban) hódító útjára a 
földön, amely m inden m egszerzettet és 
eredm ényes m unkát pusztulásra ítél és 
juttat.

A z  emberiség majd eljut arra a pont
ra, hogy ezt (újból) m egértse és magáé
vá tegye. Mi csak remélni tudjuk, hogy  
ez a megértés józan megfontolás szük
ségszerű kö ve tkezm ényekén t kö v e tk e 
z ik  be és nem a nagy gonddal s fárad
ságos m unkával felépített világunk er
kölcsi és anyagi romjainak láttán.

MEGYESI AN D RÁS
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Püspökkari rendszertámogatás Magyarországon
Az év első fele ünneplésekkel telt el. 

Dr. Lékai László esztergom i érsekké, 
M agyarország prím ásává, bíborossá va
ló kinevezése következett gyorsan egy
más után. Róma a legtöbbet adta, amit 
adhatott, hogy a felépített új egyházi 
vezetőség, h ierarchia felelősségét alá
húzza. A budapesti rendszernek azon
ban m ások a szándékai. Az új h ierar
chiát el. akarja  választani a néptől és 
egyben belehajszolni a politizálásba.

Lékai bíboros-prímás 44 kísérővel, 
többnyire rokonaival érkezett Rómába 
a bíborosi jelvények  átvételére. A Pá
pai M agyar Egyházi Intézetben foga
dást rendeztek a tiszteletére. Ezen m eg
jelent Villot bíboros-állam titkár, Ugo 
Poletti bíboros, VI. Pál pápa római hely- 
nöke, Baggio bíboros, a püspöki kongre
gáció prefektusa, Pignedoli bíboros, a

A Lékai László bíboros, prím ás ve
zette m agyar püspöki kar néhány nap
pal a római ünneplés u tán  Budapesten 
kiadta első politikai nyilatkozatát, ame
lyet az Űj Ember június 13-i számában 
első oldalon közöl. A kom m unista párt 
közéleti szerve, a Hazafias Népfront 
szeptem berben ta rtja  VI. kongresszusát. 
A rendszer széles tám ogatását sürgető 
előkészítő program tervezetet adott ki, 
amelyhez a püspöki karnak  is hozzá 
kelle tt szólnia. Ez pedig h ivatalos állás- 
foglalás form ájában történt. A  Lékai 
László bíboros vezetése a la tt álló leg
m agasabb m agyar egyházi szervvel a 
rendszer kim ondatja, hogy az új h ie
rarchia a régi vonalat követi. «A m a
gyar Katolikus Püspöki Kar korábbi ma
gatartásához híven részt vállal a k ije
lölt nemzeti program  m egvalósításából, 
küldetésének tudatában, a jelen  m agyar 
történelm i helyzetnek való elkötelezett
ségében, buzdításában és körleveleiben 
ism ételten a h ívők tömegeihez is for
dul, hogy nyugodt lelkiism erettel, ke
resztény felelősségtudattal vállalják  az 
emberi fejlődés szo lg á la tá t. . .  Ez a fej
lődés a hazánkban elért gazdasági tá r
sadalom építési, köznevelési, egészség- 
ügyi, embervédelm i eredm ények pozití
vum aiban dom borodik ki előttünk. A 
hazát szeretni annyit jelent, m int ezen 
eredm ények további m unkálásában 
résztvenni . . .  Ha arra  gondolunk, hogy 
a m últban m ilyen társadalm i ellentétek, 
gazdasági egyenlőtlenségek bontották 
darabokra a m agyar népet, akkor ma 
elism erőleg kell nyilatkoznunk korm á
nyunk, népünk vezetői, a m agyar tu 
dományos, gazdasági és kulturális élet 
felelőseinek áldozatos m unkájáról, a- 
m ellyel népünket egységbe kovácsolta. 
Hazánkban az évek során egyre erősö
dő bizalom, a világnézetekre és a vallá
si hovatartozásra való tek in tet nélkül 
mind határozottabban kialakuló együtt
működés kívánatos és hatékony egy-

N em keresztények T itkárságának elnö
ke, Knox bíboros, a Szentségek Kongre
gációjának prefektusa. O tt volt továbbá 
Casaroli érsek több m unkatársával és 
M iklós Imre, a budapesti Állami Egy
házügyi H ivatal állam titkár elnöke két 
kísérőjével. «Ugyancsak ott láttuk  a 
Rómában élő m a g y a r  papság több 
közism ert szem élyiségét is: P. Csertő 
Sándort, a H ittani Kongregáció ügyé
szét, Tomek Vince ny.piarista generá
list, Dalos Patrik oratoriánus rendfőnö
köt, Nagy Lászlót, az Apostoli Palota 
irodájának m unkatársát, Békés Gellért 
bencés professzort* — írja  az Űj Ember 
jún. 6-i sz.-ban és többi közt megjegyzi, 
M iklós Imre, az Állami Egyházügyi Hi
vatal állam titkár elnöke «a fogadáson 
szívélyesen elbeszélgetett a bíborosok
kal és m agasrangú egyházi vezetőkkel.*

ségbe vonta m ár országunk fizikai és 
szellemi dolgozóit a szocialista demo
krácia érdekében.*

Az történt tehát, hogy az a M iklós 
Imre, aki Rómában néhány nappal előbb 
«szívélyesen elbeszélgetett a bíborosok
kal és a m agasrangú egyházi vezetők
kel* — Budapesten tovább fojtogatja a 
m agyar katolikus egyházat az új bíbo
ros, esztergomi érsekkel az élen. És eb
ben semmi visszataszítót nem lát. A kkor 
sem, ha a hazai kom m unista sajtó sem 
közölne talán ilyen egyértelm i hódola
tot a helyzetről. Illyés Gyula például a 
Köznevelés című pedagógus lapban ar
ra a kérdésre: «M ilyennek látja  ma a 
falusi és tanyai gyerekek tanulási esé
lyeit?* így válaszolt: «Óriási há trány
ban vannak ma is . . .  De a munkás- és 
parasztgyerekeknek egy általánosabb 
okból következően is jóval rosszabbak 
az esélyeik az iskolában . . .  kellene itt 
m ár valam it tenni, m ert ha a különféle 
felvételiknél továbbra is elvont gon
dolkodás m arad a m űveltség m értéke, 
óhatatlanul kiszorulnak azok, akik ké t
kezi családban születtek és nevelkedtek 
föl.* (Köznevelés, 1976, június 18.). A 
hazai sajtó és rádió is tele  van pana
szokkal: nincs zöldség, nincs hús, emel
kednek az árak. O lyan üzemekben, kol
hozokban, ahol a párttag  vezetők sem
m ittevéssel töltik napjaikat és nem ér
tenek állásuk feladataihoz, de havi 15 
ezer forint fizetéssel jutalm azzák sem
m ittevésüket, a dolgozók 1500-2000 fo
rin tért izzadnak. Közismert a rendszer
rel járó  általános korrupció. Az embe
rek idegesek. Évtizedek óta viselik  a 
m érhetetlen kizsákm ányolást, az ország 
kifosztását. És ebben a légkörben a bí
boros-prím ás vezette püspöki karnak  
azt kell m ondani és írnia, hogy «nyu- 
godt lelkiism erettel, keresztény felelős
séggel vállalják  az emberi fejlődés szol
gálatát.* Lelkipásztorokkal m ondatják 
ezt, akik hivatásuknál fogva ismerik,

m ilyen lelki gyötrődést jelent szám uk
ra a keresztények elleni hátrányos meg
különböztetés, a sok zaklatás és meg
alázás. Kit nem borzol fel ilyen helyzet
ben a csupa valótlanságot tartalm azó 
püspökkari nyilatkozat?! A rendszer az 
ilyen kényszerhelyzetben ju tta tja  kife
jezésre, hogy nem csak a püspököket, 
hanem  a bíbort sem becsüli. Visszaél a 
hangos kollaborációval, m ert a főpász
toroknak nem engedi meg, hogy a hí
veket és az egyházat ért súlyos igaz
ságtalanságokat szóvátegyék. Sok egy
házi em berben és hívőben vetődik fel 
a gondolat, lehet-e ilyen körülm ények 
közt és ezen az áron vállalni a rendszer
rel való kollaborációt?!

A rendszer elválasztja a hívő néptől 
az új h ierarchiát

Am ióta 1964-ben a V atikán m egkö
tötte Budapesttel az erősen elsietett 
részleges m egállapodást és többnyire az 
állam jelöltjeiből kinevezték az új püs
pököket, m inden püspökszentelés és be
iktatás kizárólag hétköznap, m unkanap 
történt. Lékai László érsek-prím ás esz
tergomi székfoglalója is hétköznap zaj
lott le. Ebben a rendszer részéről az a 
szándék ju t kifejezésre, hogy az ő elő
zetes hozzájárulásával k inevezett új 
hierarchiát elszakítsa a néptől. A nép 
ne vehessen részt sem az új püspökök 
felszentelésén se beiktatásán. A nép ne 
ünnepelhessen főpásztoraival — de an
nál hangosabban ünnepeljen a rendszer 
velük. Tipikus példa erre Lékai László 
első bíborosi szentm iséje Esztergomban, 
június 2-án, szintén m unkanap. A kő
nyom atos M agyar Kurir, katolikus hír- 
szolgálat és az Űj Ember katolikus heti
lap így számol be a hétköznapi ünnep
lésről: «Az első bíborosi mise Eszter
gomban — Lékai László bíboros, p rí
más, esztergomi érsek jún. 2-án m ondta 
első ünnepélyes bíborosi szentm iséjét 
az esztergomi bazilikában. A  szentély
ben helyet foglalt a teljes m agyar püs
pöki kar, az egyházm egyék, a káptala
nok, a katolikus intézm ények képvise
lői. M egjelent M iklós Imre állam titkár, 
az Állami Egyházügyi H ivatal elnöke ...

A szentmise u tán  az érseki palotában 
rendezett ebéden pohárköszöntők hang
zottak el: Lékai László bíboros VI. Pál 
pápára emelte poharát, Ijjas József ka
locsai érsek, pápai trónálló, m ajd M ik
lós Imre állam titkár pedig az új bíborost 
köszöntötte.* A hívő népről tehát sem
mi említés. A II. V atikáni Zsinat után, 
m ely annyira aláhúzta a h ívek tevé
keny bekapcsolását a liturgiába és az 
egyház más terü lete in  végzendő mun
kába, M agyarországon a rendszer nyo
m ására úgy rendezik a püspökszentelé
seket és a főpásztorok beiktatását, hogy 
a nép ne tudjon résztvenni rajtuk.

Fábián Károly

A teljes hierarchia első m egnyilatkozása
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Mohács Mementója
(1526 aug. 29 -  1976 aug. 29 .)

A hazai tö rténetírók körében már 
körülbelül tíz év óta heves v ita  folyik 
ama kérdés körül: jóvátehetetlen  kato 
nai vereséget szenvedett-e, vagy  csak
— belső erőrendezéssel is kiheverhető
— csatát vesztett M agyarország a mo
hácsi síkon augusztus 29-én?

A kérdésnek két szempont ad idő
szerűséget: éppen ebben az esztendőben 
van  a 450 évfordulója ennek a gyászos 
esem énynek egyrészt; m ásrészt olyan 
súlyos történelm i sorscsapások sú jto t
ták  a m agyarságot az első és m ásodik 
világháború folyamán, m elyek erősen 
em lékeztetnek a m ohácsi vész utáni 
állapotokra s bizonyos értelem ben, bár 
messze távon, azoknak logikus követ
kezményei. M ert tudnunk kell azt, hogy 
a m agyarság a m ohácsi csatavesztést és 
annak organikus következm ényeit soha 
nem tudta kiheverni véglegesen. Éspe
dig egyszerűen azért nem, m ert nem 
volt elegendő nyugalm i ideje hozzá. A 
150 éves török uralom, m ajd a felsza
badító háborúk katonai követelm ényei, 
az ism ételt szabadságharcok, kezdve 
Bocskay Istvántól egészen 1956-ig, oly 
nagyfokú anyagi és véráldozatot köve
teltek  a m agyar néptől, hogy történelm i 
m últjának megfelelő szerepet nem  tölt- 
hetett be a népek és nem zetek nagy 
családj ában.

M éltán vetjük  fel tehát a kérdést: mi 
okozta a m ohácsi tragédiát, m ellyel a 
középkori m agyar királyság és nagy
hatalom  sírba szállott? M iért le tt M o
hács «nemzeti nagylétünk nagy tem e
tője®? — mint a költő írja.

Nem a csatavesztés maga, m elyben 
a körülbelül 25.000 főnyi m agyar sereg
nek három  ötödé ott veszett a csataté
ren. Nem is az a további 200.000 em
berre becsülhető em berveszteség, me
lyet a török felvonulása Budára, m ajd 
visszafelé a Duna-Tisza közén halo ttak
ban és foglyokban az összm agyarság 
soraiban okozott, hanem  a k irály  halála 
és az erre következő politikai anarchia. 
Ha feltételezzük, hogy M agyarország 
lakossága a M ohácsi vész előtt kb. 5 
m illióra rúghatott, akkor a fenti bioló
giai vércsapolást könnyen k iheverhette  
volna a m agyarság, ha m agára eszmél. 
De egy király  helyett ke ttő t választott 
magának, m ellyel a nemzet egységét 
m egosztotta s ké t veszekedő király kö
zött a harm adik lett a nyertes, a török. 
M ár a m ohácsi vész előtti időről m egír
ta  a történetíró, hogy «a vezérétől m eg
fosztott rendiség, önm agát m arcangol
va, vakon tám olygott M ohács felé»,
— utalva az árnyékkirályságra. De még 
egy árnyékkirályság is jobb, m intha két 
k irá ly  között oszlik meg egy ország. S 
ezt M agyarország akkori vezetői nem 
látták  be.

A másik oka — m ondhatnám  kóroko
zója — a hanyatlásnak a hazaszeretet 
és áldozatkészség m egfogyatkozása.
Báró Burgio, a pápa világi követe M a
gyarországon, a m agyarok őszinte ba
rátja, lesújtó  vélem énnyel volt róluk. 
Szerinte: «Ha M agyarországot három  
forint árán ki lehetne szabadítani a v e 
szélyek örvényéből, nem akadna három  
ember, aki ezt az áldozatot meghozná.® 
Ehhez járu lt még a nem esek és jobbá
gyok közti ellentét, a szabadköltözkö
dés m egvonása, meddő közjogi viták,
— csupa bénító erők egy nem zet éle
tében. M assaro velencei titkár azt írta 
1523-ban: «Ha a m agyarok engedelm es
kedni, összetartani és a közjó irán t ér
deklődni tudnának, képesek lennének 
országukat m egvédeni és m inden ellen
ség fölött diadalmaskodni. Azonban a 
m agyarok . . .  m indnyájan csak a saját 
érdekükkel törődnek, a közjóval keve
set gondo lnak . . . »

S végül, még egy jelenségre kell rá 
m utatnunk, ami a nem zeti katasztrófát 
szintén siettette: nem  volt egyetlen egy 
nagy em bere sem az országnak ebben 
a szerfölött kritikus időben. Csak a mo
hácsi vész u tán  bontakozott ki egy nagy 
államférfiúi tehetség F ráter György pá
los szerzetes személyében, ő viszont 
cselszövénynek le tt az áldozata. Alig 
kapta  meg a bíborosi méltóságot, tehát 
a legm agasabb pápai k itüntetést, I. Fer- 
dinánd emberei, akik a «barát» politi
káját m egérteni nem tudták, 1551-ben 
Alvincon orozva m eggyilkolták őt. Mis- 
kolczy Gyula, kiváló történészünk sze
rint: «Nemcsak igazságtalan, hanem  
egyben őrült te tt is volt eltenni láb alól 
a kor egyetlen nagy államférfiát, aki
ben elég képesség le tt volna az ország 
kiragadására a fenyegető veszély tor- 
kából.»

Fráter György halálával teljesedett 
be igazában a m ohácsi kor első feje
zete, m ondhatnánk: le tt teljes a tragé
dia. Szent István, N agy Lajos és M átyás 
k irá ly  egykor hatalm as birodalm a há
rom részre szakadt: A nyugati rész
I. Ferdinándot uralta, Budavárában ott 
székelt a török szultán hely tartó ja  s 
Erdély m egkezdte önálló életét a török 
hatalom  égisze alatt. Egyik újabbkori 
történészünk, N em eskürthy István frap
pánsan , de találóan, e két m ondattal 
tesz pontot a m agyar történelem  e szo
morú fejezetének végére:

«A középkori M agyar Királyság m eg
szűnt. Ez történt huszonhat évvel Mo
hács után.»

v . ***

Az ezévi m ohácsi évforduló legyen 
tetem rehívás m indnyájunk számára: a 
reá  való emlékezés legyen egyúttal ta 

nulság és szám vétel, kom oly megfonto
lás és elhatározás indítéka. M ert a ha
záért, a haza sorsáért m indnyájan fele
lősek vagyunk. A  m agyar em berben 
van valam i féktelenség, bizonyos dina
mikus túlfeszítettség, m ely okosan le
fékezve pozitív országépítő erővé lesz, 
de szabadon hagyva bom lasztóan hat. 
A rany János 1868 jún. 5-én azt írta 
Tompa M ihálynak: «Most igazán oldott 
kéve nemzeted! korbács kell ennek, ak
kor összetart; adj neki egy u jjnyi sza
badságot s előrjöngi a hazát!» Ugyanez 
a hangnem  szólal meg A dy Endre «Ne- 
künk M ohács k e llb  című költem ényé
ben, melyből néhány sort itt idézünk:

«Ha van Isten, ne sajnáljon engem:
Én m agyarnak születtem.
Szent galam bja nehogy zöld ágat

hozzon,
üssön  csak, ostorozzon.
Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson m inket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békes

ségünk,
M ert akkor végünk, végünk.»
A m agyar sorskérdést elemezve, u- 

gyanerre a végkövetkeztetésre ju t egy 
m ásik m odern nagy írónk, Herczeg Fe
renc is, «Gondok és gondolatok® c. írá
sában: «A m agyar m últban egyre ism ét
lődik ugyanegy kegyetlen  játék: a d u 
h a j o k  egyetlen lázas órán elszórják 
a m agyar élet aranykészletét. Azután 
jönnek a s e r é n y e k  és fillérenként 
összekaparnak valam it a hajdani gaz
dagságból. A  m indig jelenlévő duhajok 
nem tűrik, hogy a m agyarság végleg 
felépüljön; a serények nem engedik, 
hogy elpusztuljon.®

Legnagyobb íróinkat szólaltattuk meg 
a m ohácsi évfordulón, akik legjobban 
ism erték a m agyar embert, a m agyar 
m últat és történelm et, a m agyar karak 
tert. Tegyük m érlegre m indnyájan itt 
k int az em igrációban a m ohácsi vész 
450-ik és az 1956-os szabadságharc 20- 
ik évfordulóján a hazáért és közügyért 
hozott teljesítm ényünket s akkor k i
tűnik, hogy m elyik kategóriába kell so
rolnunk m agunkat. Ha többet nem is, 
egyet m inden emigráns m egtehet: oda
áll azok mögé, akik itt k int a m agyar
ság ügyéért fáradoznak s a nagy világ
ban szétszórt honfitársakat összefogni 
igyekeznek, akár az istentisztelet kere
tében, akár egyesületi síkon. Erre biztat 
bennünket Kisfaludy Károly, m últszá
zadbeli nagy írónk is «Mohács» c. köl
tem ényében:

«É1 m agyar, áll Buda még! a múlt
példa legyen csak,

S égve honért bizton nézzen előre
szemünk.

És te virulj, gyásztér! a béke
m alasztos ölében,

Nemzeti nagylétünk hajdani sírja,
Mohács!

V ecsey Lajos
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P. Werenfried van Straaten (II)
Az O stpriesterhilfe kibontakozásához 

a döntő lendületet a flandriai paraszt
asszonyok adták. Vidéki plébánosok 
egymás után  hívták  meg a fiatal p re
m ontrei atyát: számoljon be a híveknek 
a lágerlakók tragédiájáról. A jám bor 
parasztasszonyok először csak a kávé
délután sütem ényének árát ajánlották 
fel a nemes célra. Később, P.W erenfried 
ötletes kérésére, füstölt szalonnát v it
tek a plébániára, am elyet hetenként 
egyszer összegyűjtöttek és a tongerlói 
apátság hűvös pincéjében tároltak. Az 
ottani növendékek aztán becsom agol
ták  a kalóriában gazdag falatokat, majd 
kilós csomagokban átküldték Ném etor
szágba. A nyári hónapokban, tárolási 
nehézségek miatt, ez nem volt lehetsé
ges. Ekkor is az ötletesség segített: 
P .W erenfried  kapcsolatba lépett több

Ínséges időkben mindig született már 
sok épkézláb és dicséretrem éltó kezde
ményezés. De am ikor a nyom or meg
szűnt, lelankadt a lelkesedés. Az Ost
priesterhilfe m egm enekült ettől a szal- 
m aláng-lelkesedéstől. Ném etország 
gyorsan fölépült, m ár érezni lehetett a 
gazdasági csoda előszelét; az ínséges 
esztendőkre pedig m ár csak rossz álom
ként gondoltak. Az ötvenes évek ele
jétől Ném etországban már nem nagyon 
volt segítségre szükség.

Történelm i jelentősége volt az 1952- 
ben m egtartott Königstein - Taunus-i 
közgyűlésnek. Az O stpriesterhilfe talá l
kozóján tizennyolc leigázott ország ka
tolikus képviselői tárgyaltak  arról, ho
gyan lehet a jelenben és a jövőben is 
szeretetet, vigaszt, segítséget nyújtani 
a legújabb kor vértanúinak. Im ahadjá
ratra  hív ták  fel egész Európát. A  kari
tatív  tevékenység hangsúlya, a ném et 
m enekültek tám ogatásáról, á tkerü lt a 
nem ném et anyanyelvű m enekültek föl
karolására, akiket eddig kissé elhanya
goltak. Az új szervezetből a szeretet 
in ternacionáléja lett. O lyan férfiak kép
viselték  nem zetüket, akik em berem lé
kezet óta ellentétben — sőt: harcban — 
álltak egymással, de most feladták a 
szemet szemért, fogat fogért elm életét 
és gyakorlatát. M indannyian érezték 
azt, hogy népüket ugyanaz az erőszak 
tiporja, hogy létüket és hitüket a m eg
szűnés veszélye fenyegeti. Csak az ösz- 
szefogás segíthet.

A königsteini találkozó általános moz
gósítás volt egész Európában: riadjunk 
föl az aléltságból, imádkozzunk az üldö
zöttekért, nyújtsunk testvéri jobbot el
üldözött h ittestvéreinknek, segítsük ő- 
ket anyagilag is. Az 56-os m agyaror
szági esem ények előtt is, u tána pedig 
különösen, villám gyors segélyakciókat 
lehetett lebonyolítani a vasfüggöny mö
götti országokban. Azóta is szakem be
rek  figyelik, m elyik a legalkalm asabb

flandriai paraszttal; m egegyezett velük, 
hogy azok m inden évben egy-egy ser
tést ajánlanak föl az éhezőknek. Amíg 
az állatok súlyban gyarapodtak, egy 
konzervgyáros is felajánlotta segítségét 
a hús feldolgozására. Még a konzervdo
bozokat is ingyen adta. így került ton
naszám ra a teherautókra a húskonzerv 
és a füstölt szalonna. Amikor P. W e
renfried, jótevői előtt, beszám olt az el
ért eredm ényekről, egy szélescsipőjű 
parasztasszony hangosan felkiáltott: 
«Lang leve de Spekpater!» (Éljen a sza
lonnaatya!) Ezt a megtisztelő rangot 
nem csak az egyszerű nép vette  át, ha
nem a közvélem ény is. A Speckpater 
név huszonhét esztendő után már foga
lommá vált. így szólítják őt levélben 
vagy társalgás közben: a jótevők, vé
dencei és m unkatársai.

segítés-forma. Az O stpriesterhilfe mun
katársai ism erik már az egyes kommu
nista országok szeszélyeit, és ha az 
egyik segítési mód lehetetlenné válik, 
egy m ásikat választanak. Az O stprie
sterhilfe cím tárában sok tízezerre tehe
tő azoknak a sokgyerm ekes családok
nak a jegyzéke, akik segítségre szorul
nak. önkén tes családok m inden szabad 
idejüket csomagok összeállításával töl
tik. Tongerlóban (Belgium) pedig óriási 
raktárakban dolgoznak rendszeresen: 
ruha- és élelm iszercsom agokat állítanak 
össze.

Kapcsolat a szenvedő Egyházzal
A szervezet nem engedheti meg m a

gának, hogy csak vaktában jó tékony
kodjék. Az O stpriesterhilfe állandó kap
csolatot ta rt fenn az üldözött egyházak 
főpapjaival. Köztudott, hogy a kommu
nista országok püspökei csak ritkán 
kapnak engedélyt egy nyugat-európai 
útra, és ha ki is jutnak, nem biztos, 
hogy fel m erik keresni az O stpriester- 
hilfét. Ezért tapasztalt m unkatársak u- 
taznak az egyes kom m unista országok
ba — sokszor igen nagy kockázatokat 
is vállalva — , hogy tárgyalhassanak az 
illetékes szem élyekkel. Sajnos, ezekről 
a tapasztalatokról nem lehet a nyilvá
nosság előtt beszámolnunk, m ert ve
szélybe hoznánk a tárgyaló feleket. Bár 
sok esetben nagyon hasznos volna egy- 
egy ilyen beszámoló, hogy a Kelet felé 
utazó turista figyelme ne akadjon el va
lam elyik borospince vidám ító nedűjé
nél vagy az olcsó szórakozási lehető
ségeknél.

A kom m unsiták nagyon jól tudják, 
hogyan kell elterelni a figyelmet az 
emberi jogokat sértő intézkedésekről 
és az egyházüldözésről. Anélkül, hogy 
részletesebb ism ertetésbe bocsátkoz
nánk, olvassuk el, hogyan ír P. W eren
fried van Straaten a vasfüggöny mögötti 
élm ényeiről:

«Több helyen m egállapítottam , hogy 
adom ányunk nem csak hasznos és nél
külözhetetlen volt, hanem  azt is, hogy 
elsősorban azok kapták  meg, akik leg
inkább segítségre szorultak. Utaztam 
olyan járm űvel, am elyet adakozóink 
pénzén vettünk, és am ely nélkülözhe
tetlen  az ottani papoknak és püspökök
nek. Több olyan templomban jártam , 
am elyet az O stpriesterhilfe épített ú jjá  
a háborús romokból. Láttam azt az örö
m et is, amely a családtagok szemében 
kigyulladt, amikor egy-egy szeretetcso- 
m agot kibontottak. Sok olyan szemina- 
ristával fogtam kezet, akik csak az 
O stpriesterhilfe tám ogatásával tudták 
követni hivatásukat. Egy heveny beteg
ségem ben egyszer olyan orvos kezelt, 
akinek — mivel osztályidegen volt — 
mi biztosítottuk több éven át a tanulási 
lehetőséget. Mégis az hato tt meg legin
kább m inden egyes beszélgetés alkal
mával, hogy szervezetünk erkölcsi tá 
maszát becsülik a legtöbbre. Az óriási 
érdem  term észetesen jótevőinké. Az ő 
segítségükkel tö rtük  át a vasfüggönyt, 
m entettük meg a lelki elszigetelődéstől 
az ottani papokat és híveket. Egyedül 
Isten a m egm ondhatója annak, hányan 
kaptak így ú jra erőt és bátorságot ah
hoz, hogy hűek m aradjanak az Egyház
hoz és k itartsanak  a végsőkig.®

A szeretet visszhangja
A segélyezés m ellett gondoskodni 

kellett az Ó stpriesterhilfe jogi formá
járól is. 1964-ben a Szentszék h ivatalo
san elism erte a kezdem ényezést, amely 
az «üldözött Egyház Segítője® alcímet 
kapta. Egy kom m unista állam tiltako
zására az «üldözött» jelzőt meg kellett 
változtatni «szenvedőre», de ez a vá l
toztatás nem befolyásolta sem a tevé
kenységet, sem az eredm ényes munkát. 
A szervezetnek ma több m int 700.000 
jó tevője  van Ném etországban, A usztri
ában, Luxemburgban, Belgiumban, 
Franciaországban, Olaszországban, Hol
landiában, Angliában, Írországban, az 
Egyesült Állam okban, Űj-Zélandon, 
Ausztráliában, Spanyolországban és 
Svájcban. Ezekben az országokban mű
ködnek az O stpriesterhilfe országos tit
kárságai. A  segélyszerv vezetőjét a 
Szentszék nevezi ki, akit m unkájában 
a nemzetközi tanács támogat. A szer
vezet vezetőségi tagjai megfelelő kikép
zést kapnak, az Egyház tanítása és a
II. V atikáni Zsinat szellemében. A  jó 
tevők szám ára «A szeretet visszhangja® 
című, hat nyelven m egjelenő újság is
m erteti a szervezet tevékenységét; imá
ra  szólít fel az üldözött Egyházért és a 
felebaráti szeretet gyakorlati m egvaló
sítását ajánlja.

Az adom ányok 95 % -át «A szeretet 
visszhangja® olvasói küldik be, a to
vábbi összeg pedig vándorprédikálásból 
és különböző term észetbeni adomá
nyokból jön össze. Az első 25 év ado
m ánya m eghaladta a százmillió dollárt. 
Az Ó stpriesterhilféhez befutott kérése
ket a nemzetközi titkárság szakem berei

A szeretet formát ölt



É L E T Ü N K 7

Megnyílt a Mindszenty-emlékmúzeum
H arangzúgás és ágyúdörgés köszön

tö tte  Pünkösd vasárnapjának reggelét 
Vaduzban. Ez az ágyúzás nem pusztítást 
és halált hozott, hanem  régi népi szokás 
szerint a Szentlélek eljövetelének ün
nepét hirdette, m iközben Liechtenstein

A M indszenty emlékmúzeumot és 
archívum ot befogadó ház Vaduz

ban a templom mellett.

fővárosának lakossága ünnepi díszben, 
színes népviseletben vonult a templom
ba.

Ezen a ragyogó júniusi délelőttön az 
ünnepélyes nagymise m ellett egyéb 
esem ény is emelte az ünnep fényét. A 
templom közvetlen szomszédságában 
lévő egyem eletes A ltes Pfarrhausban 
m egnyílt a látogatók előtt a Bíboros 
Prím ásunk em lékét hirdető múzeum, 
mely szerény m éretei ellenére is méltó 
gyűjtem énye Főpásztorunk nagyértékű 
és gazdag változatosságú em léktárgyai
nak.

Érdekes véletlen  volt, hogy a legújabb 
liechtensteini múzeum első látogató ja
ként egy Liechtenstein-herceg lépett be 
a M indszenty Házba: az uralkodó her-

vizsgálják meg, de a segítésre szánt ősz- 
szeg m egítélése az általános igazgató, 
P. W erenfried van Straaten, feladata. 
M inden kérésnek indokoltnak kell len
nie. A jó tállást püspökök vagy — ahon
nan ezt nem lehet beszerezni — bizalmi 
em berek és m aguk a szakértők biztosít
ják. A kiadásokról vezetett pénztár- 
könyvet mind az országos, mind a nem 
zetközi titkárságoknál, hivatalosan elis
m ert szakem berek vezetik. M unkájuk
ról m inden évben, az általános közgyű
lésen, beszám olót tartanak.

P. Szőke János

cég unokaöccse, aki, mivel anyja m a
gyar grófnő, folyékonyan beszél m a
gyarul. Később m egjelent a hercegi csa
lád több más tagja is, valam int sok 
közéleti előkelőség.

Az első két napon — a vaduzi plébá
nos szép cikkei nyom án — főleg a hely 
beliek tek in tették  meg a múzeumot, de 
azután m egszaporodott a külföldi turis
ták  száma, akik az Utazási Irodában ki
függesztett Tájékoztatóból szereztek tu 
domást a m egnyitásról.

Szépszámú külföldi látogatóink kö
zött term észetesen a szomszédos orszá
gokból: Németországból, Ausztriából és 
Svájcból jövők vannak túlsúlyban, de 
m egjelennek a francia, holland, belga, 
dán, angol, svéd és amerikai, sőt ausz
tráliai turisták  is, akik nagy érdeklődés
sel és m eghatottan já rják  végig a ké t 
egym ásbanyíló emlékszobát. A  m agyar 
látogatók száma sem kevés. P. Király 
Kelemen például Detroitból jőve sem 
m ulasztotta el a kegyeleti látogatást, 
amelyről szép beszámolót írt a helyi ú j
ságban.

Vendégeink, főleg a németek, nem 
csak látni, hanem  m indent tudni is akar
nak. Érdeklődésük egyik főtárgya a 
prím ási íróasztalra helyezett nagym ére
tű  térkép, amely Bíborosunk világuta
zásait szemlélteti. A női látogatók az 
egyházi öltözeteket nézik nagy érdek
lődéssel és szakértelem m el. Még azt is 
megkérdezték, hogy a pápától kapott

köpenyt Prím ásunknak át kellett-e sza- 
batnia a saját testm éretére. És a v itrin 
ben lévő liturgikus öltözeteket állandó
an viselte-e. De a naiv kérdések elle
nére is a látogatók többsége meglepően 
sokat tud Prím ásunkról, a fogságáról, 
szenvedéseiről, és tudatában van az Ö 
világ jelen tőségének is.

Egy megható látogatásról külön is 
meg kell emlékeznem. Jólöltözött, húsz 
éven alig felüli fiatal pár lépett be a 
múzeumba, néma fejhajtással. Amikor 
odamentem  hozzájuk és kérdeztem ,

hogy németek-e, m osolyogva, de szó 
nélkül bólintottak. N éhány ism ertető 
szót mondtam nekik a múzeumról. Ér
tetlenül néztek rám. A kkor jöttem  rá, 
hogy mind a ketten  süketném ák . . .  Erre 
kezükbe adtam  a ném etnyelvű vezető
szöveget, m elyet örömtől felcsillanó 
szemmel azonnal olvasni kezdtek s az
zal járták  végig a gyűjtem ényt. Észak- 
ném etországból jö tt a szép fiatal pár. 
M egajándékoztam  őket P r í m á s u n k  
fényképével, m elyet látható örömmel 
vettek  át, majd szívélyes bólintással el
búcsúztak. Az ablakból u tánuk néztem, 
amíg kézenfogva el nem tűntek a sar
kon . . .

Vaduzi látogatóink sorában m egjelen
tek a két nagy helybeli múzeumnak: a 
Landesmuseumnak és a Liechtenstein- 
Gallerie-nek vezetői is, szakem beri ille
tékességgel nyilvánítva elism erésüket 
kis múzeumunkról.

Legbuzgóbb látogatóink a különböző 
apácarendek tagjai. M ély m eghatottság
gal sim ogatják végig tekintetükkel Prí
m ásunk em léktárgyait, s amikor meg
tudják, hogy Ö térdelt a sarokban álló 
imazsámolyon, nem egy közülük oda
térdel, hogy legalább egy rövid imát 
elvégezzen rajta.

Felm erültek világpolitikai kérdések 
is. A N ém etországban állomásozó USA- 
hadseregnek egy fiatal leány-irodistája 
alaposan m egmondta a vélem ényét ha
zája kül- és belpolitikájáról, egekig ma
gasztalva az európai élet m agasrendű
ségét. Egyházpolitikai téren  pedig úgy
szólván m inden látogató érthetetlennek

tartja  a római intézkedést, m ellyel Prí
m ásunk életében «vacans»-nak nyilvá
níto tták  esztergomi érseki székét.

Kis m úzeum unknak m ár a m egnyi
tása utáni első két hét alatt kétszáz 
látogatója volt. Azóta a látogatók szá
ma több százra em elkedett, akik a nagy 
turista-csoportokból kerülnek ki. Hisz- 
szük, hogy lapunk beszámolói alapján 
az emigráns m agyarság köréből meg 
fog növekedni az idelátogató honfitár
sak száma is.

Prof. Bíró Béla

Az egyik emlékszoba két ragyogó üveglárolójával.
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
HAZA BUDÁRA 

( Folytatás)
Szeretetükkel m integy meg akarnak 

kötözni, és még mindig nem akarnak 
elereszteni: a falu 805 lakosánál sokkal 
nagyobb tömeg érkezik, és közben m ár 
sötétedik. M egáldom őket és végre el 
tudunk indulni. Ugyanazon az úton ha
ladunk most, am elyen előző évben, ha
lottak napjának éjszakáján ide hoztak. 
Bánkon és a közbeeső falvakban m in
denütt ki kell szállnom: leírhatatlan  a 
nép öröme, szeretete. Körülfognak, nem 
engednek el.

Hogy érek m a Budára?
Csak Rétságig érünk. A zért ha jto t

tunk arrafelé, m ert a rétsági m agyar 
«vörös katonák* szabadítottak ki s pa
rancsnokuk is arra  kért, m aradjak é j
szakára a honvédekkel, hiszen a töb
biek is látni szeretnének. Egyébként az 
éjszakai út még nem volt egészen biz
tonságos.

Az éjszaka folyam án egymásután, 
nagy számban érkeznek a rétsági k a 
szárnyába a szabadságharcos fiatalok, 
egyetem isták, katonák, matrózok, mun
kások; ezek mind a fővárosból indultak 
el felém, hogy kiszabadítsanak. Elkés
tek. De most ők m indenáron fel akarnak 
kísérni Budára.

Éjféltájban m egérkezik Kovács Vin
ce, a váci felszentelt püspök titkárával, 
üdvözölnek, szállásra hívnak Vácra.

—  Én már csak a szabadító honvé
deknél éjszakázom  — feleltem. Lefe
küdni azonban — bár szállásom at oly 
gondosan előkészítették — még mindig 
nem tudok. Á llandóan új csoportok ér
keznek s jönnek a tisztek, a honvédek, 
családtagjaik, civilek, diákok. Hajnali
4 óráig tart s aláírásokat kérnek  tőlem 
s am ikor a fáradtságtól és m eghatott
ságtól kim erültén ledőlök, elgondolko
zom:

— M ilyen jóságos vagy, Uram és 
Istenem! Nagy a Te gondviselésed! 
M ennyi sanyargatást és bajt m utattál 
nekem: és hozzám fordulva életre  ke l
tettél: és a földi élet örvényeiből visz- 
szavezettél és m egvigasztaltál engem 
(Zsolt. 70, 22-23).

Igaz, hogy a fővárosi szabadsághar
cosok véráldozata és a bátor rétsági

Békés tüntetés indult október 23-án: 
fegyvertelen m agyarok tüntetése. Gerő 
ÁV H-legényeivel lövetni kezd. Fegy
verre fegyver volt a válasz, s kitör a 
m agyarok legszebb szabadságharca. El- 
söprik Gerőt; tűz alá veszik az ÁVH- 
sokat. Az oroszok beavatkoznak. A fel
kelők állják a harcot és győznek.

Az esem ények naptára röviden ez:

honvéd-páncélos egység tárta  fel előt
tem a kaput, amely a kriptából az élet 
felé vezetett. De Isten kezének voltak 
eszközei. Isten keze játszik — emberi 
cselekvéseken és m űveken keresztül — 
a világtörténelem  végtelen  orgonáján. 
Ö az, aki leoldja a rabbilincseket is 
(Zsolt. 145, 7). Ö az, aki az em berek fiai 
közt csodálatosan cselekszik.

Az Űr küldötte eszközeit és k iraga
dott, m int az apostolt Heródes kezéből, 
életfogytiglani rabságomból. És ellen
ségeim várakozása semmivé vált.

Október 31-én reggel 6 órakor indul
tunk a rétsági honvédkaszárnyából: ka
tonai diadalm enetben, v irágot hintő, u j
jongó közönség sorfala közt. Katonai 
autón megyek. Inpozáns a menet; harc
kocsik, roham lövegek, ragyogó a rc o k ... 
Pallavicini-Pálinkás őrnagy, Spitz és 
Tóth főhadnagyok ülnek mellettem, 
Ruhoczki volt a gépkocsivezető.

Még előző éjszaka akartam  Budára 
vagy Esztergomba érkezni, a katonák 
kérésére azonban reggelig m aradtam  
Rétságon. S amint most a falvakon las
sítva, és áldást osztva haladunk át, m in
denütt m egszólalnak a harangok, hull 
a virágeső és örömmámor ujjong felénk. 
Vácott, Ú jpesten megállunk; lépésben 
tudunk csak hajtani, a tengernyi nép 
m indenütt lelassítja a m enetet.

Ledöntött orosz em lékeket, sérült épü
leteket, szünetelő gyárakat látok — és 
boldog, m egkönnyebbült emberi arco
kat. Akik közelférnek hozzám, sim ogat
nak, gyűrűm et csókolják. (Kádárék Fe
hér Könyve is a «diadalmenet» m iatt 
kesergett; valóban az volt.)

Pillanatra felvillant egy m ásik m enet 
emléke előttem: 1948. decem ber 26-án 
esti sötétségben egy ÁVH-s gépkocsi
karaván  robogott velem  Esztergomból 
az A ndrássy út 60 felé. Elhessegetem  a 
sötét k é p e t . . . M ár Budapest utcáin ha
ladunk . . .  Az egész főváros az utcán 
van . . . Nagy tömeg futva érkezik a bu
dai prím ási palota elé. Síró-ujjongó m a
gyar tömeg; munkások, honvédek, e- 
gyetem isták, édesanyák, fiatalok, öre
gek. Egymás keblén sírjuk el egy év
tized bánatát. Aztán áldást adok a té r
deplő tömegre, m ajd belépek nyolc éve 
nem látott otthonomba.

1956. február 24-én M oszkvában a 
XX. pártkongresszuson elítélik a sztá
linizmust.

M ájusban nyíltan b írálják  Rákosit a 
pártsajtóban.

Július 18-án Rákosi távozik.
O któber 6-án a rehabilitált Rajk álla

mi dísztem etést kap 200.000 résztvevő 
m orajlásával.

O któber 13-án N agy Imrét v isszave
szik a KP-ba.

N agy esem ények egy csatlós állam 
ban; de ha valaki azt m ondta volna, 
hogy M agyarországon tíz nap m úlva 
szabadságharc tör ki, azt mint képzelgőt 
kim osolyogták volna.

Senki sem tudta felmérni a rendszer 
belső rom lottságát és a nép (ifjúság, é r
telmiség, munkásság) lelkében a csömör 
fokát.

Hogy állunk akkor azzal a fölfogás
sal, hogy M oszkva robbantotta ki a m a
gyar fölkelést?

A  két felfogás nem ellenkezik egy
mással. M oszkvának célirányosnak tűn
hetett fel: egy ponton tágra  ereszteni a 
gyeplőt és am ikor itt fegyverre érik  a 
dolog, lecsapni, letörni kem ényen, k í
m életlen ágyútűzzel és vérbefojtással, 
deportálással, börtönnel, internálással. 
Az elégedetlenség így nem csak ezen az 
egy ponton, hanem  m indenütt elnémul.

Intézkedéseim  és rádiószózatom

Budán 1956. október 31-én kora reg
geltől estig a m agyar és külföldi kü l
döttségek hosszú sorát fogadtam, egy
háziakat és v ilágiakat egyaránt. V ala
m ennyien önként és örömmel jöttek, 
hogy lássanak és üdvözölhessenek. E- 
gyedül a békepapokat nem óhajtottam  
fogadni; legalábbis a kezdetben nem. A 
m egbeszéléseket arra használtam, hogy 
a szabadságharc folytán kialakult poli
tikai és vallási helyzetet minél jobban 
áttekintsem . Egyházi téren  a legsürgő
sebb teendőnek látszott az úgynevezett 
békepapok m űködése elé szigorú tila l
m at állítani. Az intézkedéssel még vá r
tam, mivel novem ber 2-án egy szűkebb- 
körű püspökkari m egbeszélésre hívtam  
meg Grősz József érseket, Shvoy Lajos 
székesfehérvári és Pétery József váci 
püspököt. Tanácskozásaink után  azon
nal felszólítottam  az egyházm egyék or- 
dináriusait, hogy a joghatóságuk alá 
tartozó békepapokat rendeljék vissza 
egyházm egyéikbe, ugyanakkor bocsás
sanak el m inden békepapot a vezető ál
lásokból. M iután bomlasztó tevékeny
ségük sok és nagy kárt okozott, én m a
gam is kitiltottam  az idegenből jö tt bé
kepapokat főegyházmegyémből.

A  forradalom ban született új nemzeti 
korm ány -— N agy Imre vezetése alatt — 
időről-időre tájékoztato tt az ország sor
sáról és a politikai helyzetről. Az oro
szokkal folytatott m egbeszélésekről 
szintén értesültem  a m iniszterelnökhe
lyettesnek, Tildy Zoltánnak személyes 
tájékoztatásaiból. Ö — emlékezetem 
szerint — három szor jö tt  látogatásra 
hozzám, prím ási házam ba Budán. Elő
ször novem ber 1-én M aiéter Pál és két 
törzstiszt társaságában keresett fel s 
M aiéter, a szabadságharc legendás ka
tonája, igen jó  benyom ást te tt rám. A 
tisztekkel azonban nem tárgyalhattam , 
m ert Tildy sietett ham ar elküldeni őket.; 
kettesben akart m aradni velem, hogy 
nyugodtabban beszélhessünk az orszá

A bíboros prímás vélem énye a szabadságharcról
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gos teendőkről. Nem volt derűlátó; én 
magam meg aláhúzottan hangsúlyoz
tam, hogy a bolsevistáknak nem szabad 
hinni és m ár csak ebből az okból is, az 
ország új vezetőinek minél előbb az 
Egyesült Nem zetek közbelépését kell 
kérniök és sürgetniök.

Szegény Tildy láthatta, m ennyire tele 
vagyok gondokkal és m ilyen nagy az 
elfoglaltságom, de csak nem akart el
mozdulni irodámból. Arról kezdett be
szélni, hogy édesanyja is katolikus volt. 
A rra gondoltam ekkor, hogy a bolse- 
v isták  börtönében talán  ráeszmélt: 
m ennyi kárt okozott korábban a nem
zetnek és az Egyháznak politikai m aga
tartásával. Talán ezért rendelte azután 
a katonai díszkíséretet is fővárosi be
vonulásomhoz, amire én nem is gondol
tam; úgylehet jóvátételnek  szánta. A 
nemzeti korm ányban ő lett a helyettes 
m iniszterelnök, amolyan ügyvivői sze
reppel.

Egyszer csak azt látom, hogy ültében 
elhanyatlott. Azt suttogta: rosszul v a 
gyok! Ijedten siettem  ki a folyosóra; 
pohár hideg vízzel térek  vissza, inni 
adok neki és törölgetem  izzadt arcát 
meg a homlokát. Ekkor igazán m egsaj
náltam  és féltettem  is. A rra gondoltam, 
m ennyi m egrázkódáson kell egy politi
kusnak a mai felfordult világban átm en
nie; m ennyi k ísértésen is. S m ennyi 
lelkiism eret-furdalással kell talán m eg
birkóznia később. Tildy aztán magához 
tért. M egköszöni szívességem et és el
búcsúzik tőlem.

Tildynek tervezett rádiószózatommal 
kapcsolatban egyébként két kívánsága 
volt: ne érintsem  a földbirtokkérdést és 
kím életesen szóljak az oroszokról. Ta
nácsa nélkül is figyelemmel voltunk 
ezekre a szempontokra. A földbirtok
reformról szóló szövegrészben a kor
mány tanácsától függetlenül azt írtam, 
hogy «az egészséges fejlődést m inden
ben előmozdítjuk® és «nem helyezke
dünk szembe a történelm i haladás iga
zolt irányával)).

Amikor 1956. novem ber 3-án este 
8 órakor felolvastam  a rádióban a nem
zethez intézett szózatomat, Tildy he
lyettes m iniszterelnök is m ellettem  ült. 
Könnyezett. Beszédem végén N agy Im
re és m iniszterei nevében köszönetét 
m ondott a «nagy segítségért)), amit szó
zatommal a nemzeti korm ánynak nyú j
tottam. Különösen m egköszönte a m un
kára szóló felhívást, a semlegesség he
lyeslését és követelését, a magánbosszú 
elítélését, a párta tlan  bíróságok illeté
kességének kiem elését és a pártoskodás 
helytelenítését.

A rádiószózat után visszaadtam  Tildy
nek látogatását parlam enti lakásában. 
Nagyon örült látogatásom nak. Gondo
lom, ha felesége és velem  jö tt kísérőm, 
Dr. Turchányi Egon nem lettek  volna 
jelen, ugyanúgy ellágyult volna m aga
tartásában, mint előzőleg, prím ási pa
lotámban. Am ikor a látogatás után visz- 
szasiettem  lakásom ra az Űri utcába, a

rádiók m ár a v ilágnyelveken sugároz
ták  szózatom egyes részleteit.

(A  Bíboros itt látta szükségesnek a 
sokszor támadott és fordorlatosan m eg
hamisított szózatnak hiteles szövegét 
közölni. — A z Életünk korábbi számai
ban mi is közreadtuk már többször a 
beszédet.)

Az Egyház és állam viszonyát érintő 
kérdéseket csak töm ören említettem. 
De rövid m egjegyzéseim ből is kitűnt, 
hogy a püspöki kar m inden függő k é r
dést tárgyalás ú tján  kívánt rendezni. 
Csak a békepapi mozgalom felszámolá
sát végeztük el saját hatáskörünkben: 
az általuk okozott romlás m egszünteté
sét a saját joghatóságunkba tartozó 
belső egyházi ügynek tekintettük. A 
kom m unisták teljesen illetéktelenül, 
gonosz szándékkal kényszerítették  rá a 
békepapok üzelmeit az Egyházra. Ezért 
neveztem  a békepapi m ozgalmat a «bu- 
kott rendszer kényszerének és csalárd- 
ságának».

Novem ber 3-án a parlam entben el- 
m odott rádiószózatom után fáradtan ér
kezem haza. Éjfél u tán  já r  már az idő, 
mikor ledőlök. Kevés ideig pihenhetek 
csak, m ert Tildy helyettes m iniszterel
nök titkára  sürgősen visszahív a parla
mentbe. A telefonon azt is közli, hogy 
a szovjet csapatok m egindították a tá 
m adást és tüzet nyito ttak  a fővárosra.

Száz és száz ágyú bömbölt most kö
röskörül, m inden irányból: lövi a v á 
rost. K ísérteties fénylepedők és v illa
nások az égbolton. Rövid időre a pin
cébe m együnk le. De azután mégis el
indulok a parlam entbe az autóval, a- 
melyben egyedül ülök a sofőrrel.

Megtudom, hogy M aiéter honvédelm i 
minisztert, Erdei Ferenc államminisz
tert, Kovács István vezérkari főnököt és 
Szücs M iklós ezredest, akik Tökölön az 
orosz vezérkar főhadiszállásán tárgyal
tak  a megszálló hadsereg kivonulásá
nak technikai lebonyolításáról, éjfél 
körül csalárdul letartóztatták. Nem k i
sebb szem élyiség hajto tta  végre ezeket 
az intézkedéseket, m int Serov generális, 
akit külön e célból küldtek Moszkvából.

A parlam entben Tildy Zoltán, B. Sza
bó és Bibó István m inszterekkel talá l
kozom. (Az utóbbival a parlam ent elő
terében.) Vas Zoltán is bejön hozzánk 
s k ijelenti előttünk, hogy ő a m agyar 
nép oldalán marad. Tildy N agy Imrét 
keresi, de már nem leli s az általános 
bizonytalanságban helyette  most ő in
tézkedik. A katonaság rendelkezést kér: 
de nincs vezérkari főnök, vagy minisz
ter, akitől m gekaphatná azokat. Tildy 
elküldi őket. A parlam entre kitűzi a fe
hér zászlót. Nem bírom ki tovább a fe
jetlenséget és a zűrzavart, ezért felme
gyek a folyosóra, ott találom  Dr. Tur
chányi Egont, aki ezekben a napokban

A szabadságharc bukása után Szabó 
Imre, felszentelt püspök, érseki hely- 
nököm folytatta egyházi intézkedéseim  
végrehajtását. E ltávolította a békepapo
kat állásaikból. M indnyájan egedelmes- 
kedtek egy, m ár korábban felfüggesz
tett szerzetespap kivételével, akit v i
szont XII. Pius parancsára közösített ki 
a Zsinati Kongregáció. A Szentszék egy 
m ásik határozatában valam ennyi béke
papot alkalm atlanná (inhabilis) minősí
tette  vezető egyházi állásokra. Amikor 
a római rendeletet az összes egyház
m egyékben végrehajto tták , szabaddá 
vált ú jra  az egyházkorm ányzat és a bé
kepapi mozgalom ténylegesen meg
szűnt.

A M oszkva által hatalom ba ültetett 
Kádár-«kormány» a helyzetet aztán 
kénytelen volt tudomásul venni. Sőt 
szemforgató és álszent módon — hogy 
a püspöki kart és a közvélem ényt félre
vezesse — 1956. decem ber 29-én formai
lag is m egszüntetni az Állami Egyház
ügyi Hivatalt.

időleges titkárként szolgálatomra állt. 
Utána visszaindulok budai házamba, av
val a szándékkal, hogy misézzek. Dr. 
Turchányi jelenti: az autó eltűnt, nem 
tudja, hová lett. Gyalog akarunk elin
dulni, de jelentik, hogy a hidak le van
nak zárva, nem járhatók  a hadm űvele
tek m iatt s a parlam ent épületét is kö
rü lvették  már az orosz csapatok.

—- M elyik a legközelebbi követség?
— kérdem  Turchányit.

— Az amerikai.
—- M enjünk oda.

Az orosz páncélosok sorai közt — 
reverendákkal a kabát alatt — Dr. Tur
chányi Egonnal a Szabadság térre, az 
Egyesült Államok követségére indulok. 
A követ, Edward Thompson W ailes m e
legen fogad a lépcsőházban s mint a 
«szabadság jelképé»-t üdvözöl. így hát 
nyolc évi rabság után, USA követség 
hajófedélzetére léptem  . . .  Az elkerül
hetetlen  lefogás és a Szovjetba hurco- 
lás helyett így rem éltem  még tarta lé
kolni magam at hazám és Egyházam to
vábbi szolgálatára. Ezt a nagy célt em
legette a parlam ent kapujában hozzám 
csatlakozó rokonszenves katonatiszt is
— rangja százados vagy őrnagy volt, 
már nem emlékszem —, aki az elmúlt 
hősi napok óta ú jra  oly dicsőségessé 
vált Nemzeti Hadsereg egyenruháját 
viselte.

Rövid félóra alatt már itt is volt Eisen- 
how er elnök engedélye, am ely teljes 
m nedékjogot adott személyemnek. Cso
dálkoztam  a gyors válaszon. De fájt, 
hogy két nappal előbb küldött segély
kérésem re, am elyet szegény országunk 
érdekében küldtem  én is, semmiféle v á 
lasz nem jött.

(Folytatjuk)

M enekülök az am erikaiakhoz
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Epizódok Máriacellből
M arty bíboros a következő levelet 

küldte M áriacellbe:

«Immár egy éve annak, hogy M ind
szenty bíboros, akit olyan m élyen gyá
szolunk, m egtért Terem tő-Istenéhez. 
Szombaton, m ájus 29-én, sok zarándok 
jön m ajd össze M áriacellben, az ő sír
jánál elm élkedni és imádkozni. A  pá
rizsi m agyarok m ár m ájus 9-én össze
gyűltek, hogy szándékára imádkozza
nak. M agam m ájus 29-én nem  lehetek 
M áriacellben, amit végtelenül sajnálok.

Én mindig csodáltam  ezt a bátor h it
vallót és az ő hősies helytállását. 1971 
októberében találkoztunk Rómában és 
én a vele való beszélgetést m int nagy 
ajándékot és értékes bátorítást őrzöm 
magamban. Szombaton, m ájus 29-én, 
szentmisémet együtt m utatom  be az 
összes m áriacelli zarándokkal; kérem  az 
Úristent, hogy az ő közbenjárására áld
ja  meg a m agyar népet az Evangélium
hoz való hűségben.»

A Kastl-i növendékek szereplése 
a zarándoklat a la tt

Kint a bazilika előtt kedves epizód 
játszódott le. Két kedves kis kastli lány
ka egy him zett m agyar párnát és egy 
csokor kastli gyöngyvirágot nyú jto tt át 
M áriacell nagyon szimpatikus polgár- 
m esterének azért, m ert városukban és 
ezen a gyönyörű kegyhelyen nyugodha- 
tik a mi jóságos hercegprím ásunk és 
viszonzásul azért a gyöngycsokorért, 
amit tavaly  a m áriacelli lányok helyez
tek el, am ikor ugyanezen a helyen 
fogadták, M indszenty koporsójára. A 
Kastli kórus meg énekelt . . .  Erről a 
kórusról, vezetőjéről Zsongor tanár ú r
ról eddig szándékosan nem szóltunk 
külön. Pedig mindig ott voltak, fáradha
tatlanok voltak  és a szívük is benne 
ujjongott, vagy sírt a gyönyörű énekek
ben. Ű nélkülük ez a zarándoklat sem 
lett volna az, ami lett. Szerették is őket, 
sim ogatták is őket legalább a tek in te
tükkel m agyarok, idegenek egyformán.

Csak ilyenkor ocsudunk rá, m ilyen 
értéke is a m agyar em igrációnak ez az 
iskola. És m ilyen kár lenne, ha közöny, 
nemtörődömség, vagy rosszakarat m iatt 
ez az intézm ényünk kárt szenvedne. —

A rendszer uralkodik az új h ierar
chia fölött. Igaztalan politikai ny ila t
kozatokat adat ki vele, ünnepel vele, 
elrendeli, hogy gazdag lakom ákon lás
sák vendégül hivatalnokait, de a hívő 
nép ne legyen ott. A  hierarchiának a 
m egalázott népet nem szabad védelm é
be vennie. A püspökök nem szólnak 
semmit a h itoktatás körül növekvő 
problém ákról. Nem beszélhetnek a lel
készek panaszairól, hogy a templomi

M it adnának más m enekült nemzetek, 
ha hasonló intézm ényük lenne! — Az 
ifjúság gondja és ennek az iskolának a 
jövője ezért volt szívügye nagy ha
lottunknak, M idszenty bíborosnak.

Ez az egyik gondja a megboldogult 
utolsó körlevele és végrendelete szerint 
is közös gondja legyen m indannyiunk
nak.

A szentségi óra

A szentségi órát a fénybenúszó kegy
oltár előtt tartottuk. Itt m indannyiunk 
nevében meg k e l l  k ö s z ö n n ü n k  
a két kastli diáknak, M ottl Szilviának és 
H erpák Zsoltnak, a két súlyos börtönt- 
m egjárt férfiúnak azt a m ély lelki él
ményt, amiben részesítettek. És külön 
az édesanyának, akit sem börtön sem 
kitelepítés nem tö rt meg, a felajánló 
imát. M ottl Szilvia Sik Sándor verses 
imáját, «Te vagy a fészek* és Xav. Szt. 
Ferenc im áját a M egfeszítetthez, annyi 
érzéssel és olyan ízes szép m agyar 
nyelven m ondta el, hogy könnyes lett 
a szemünk. — M indszenty bíboros el
m élkedése: «Ami vigasztal a fogság
ban* (Emlékiratai) csak pár lépéssel a 
sírjától, m élyen m egrendített mindenkit.
II. Rákóczi Ferenc «Im ája a hazáért ne
héz időkben*, m intha csak a mi szí
vünkből fakadt volna és Széchenyi Ist
ván figyelmeztetése: « . . .  mi ne gyen
güljünk gyáva panaszra . . . Á lljunk ki, 
m intha csak most fakadna nemzeti lé
tünk szebb hajnala: virrasszunk!* — 
m ilyen aktuális volt szám unkra éppen 
ma! — És olyan jó volt hallani ú jra 
Prohászka O ttokár tanítását, akit ott
hon, mióta pesti szobrát ledöntötték, 
egészen elfelejtettek.

Az em lékstáció is elkészül

M agyar népünk k í v á n s á g a ,  hogy 
ez a m ájusvégi zarándoklat egyelőre 
minden évben meglegyen. Így a M ind
szenty Emlékbizottság elhatározta, hogy 
helyt ad ennek a jogos és okos kérés
nek. A M indszenty-Emlékstáció fölszen
telése ezért nem ősszel, hanem  jövő ta 
vasszal, m ennybem enetel utáni vasár
nap lesz. Am erikai m egbízottainkat és 
m unkatársainkat, valam int M áriacellt 
é rtesítettük  m ár róla. (H. F.)

h itoktatást az 1975-ben kötött rendelke
zéssel tönkretették. Nem orvosolhatják 
a lelkészek kifogásait, hogy a templom
ban a gyerekek nem tudnak úgy ülni, 
m int az iskolában, vagy az iskolai pad- 
ban. A tem plom padokon nem tudnak 
írni, a hittankönyvek nagy része hasz
nálhatatlan, a templomi berendezés nem 
alkalmas az oktatásra. N incsenek m el
lékhelyiségek. Hogy végezzék el a gye
rekek  szükségleteiket? Nem szólnak

arról sem, hogy a televízióban a tem p
lomi hitoktatás idejére teszik az ifjúsági 
előadásokat. A pedagógusokat beren
delik az iskolába a gyerekekkel együtt, 
hogy együtt kövessék az előadásokat 
és m agyarázzák a gyerekeknek, amit 
nem értenek meg. A templomi h itok ta
tás em ellett vasárnap van, amikor a lel
készeknek a legtöbb dolguk van. Több 
szentmise, a hívek akkor jönnek gond
jaikkal, elintéznivalóikkal. A hierarchia 
nem szól, nem segít az állami tú lkapá
sok megfékezésében. A hierarchia a 
tények  szerint csak a rendszert dicsér
heti hamis szólamokkal.

És az eredm ény? A katolikus töm e
gek elidegenedése a püspököktől és a 
papoktól. A Vigilia című hazai katoli
kus folyóirat 1976 m ájusi szám ában 
írja: «Az egyházi intézm ény legalábbis 
részben s nem m inden rosszm ájúság 
nélkül, olyan vezérkarhoz hasonlítható, 
am ely még szépszámú alárendelt tiszt
tel, de alaposan m egcsappant legény
séggel rendelkezik.* Ugyanabban a 
cikkben olvassuk: «Feltűnően kevés az 
elsőáldozó, számuk elenyésző töredéke 
a katolikus szertartásban keresztelt 
gyerm ekekének (Budapesten). A buda
pesti plébániákon évenként keresztelt 
gyerm ekeknek mindössze 10-12 száza
léka vesz részt az évenkénti első szent- 
áldozási előkészítésen. Az iskolai h it
oktatásban részesülő katolikus gyerm e
kek országos aránya 7-10 százalékra be
csülhető. A rendelkezésünkre álló ada
tok szerint hazánk lakosságának 10-15 
százaléka gyakorolja rendszeresen a 
vallást. Ez az egy — másfélmillió ember 
az egyházak bázisa a mai M agyaror
szágon.* Ez az adat a Vigilia szerint 
m arxista állami felm érésből származik. 
Statisztikai felm érést ugyanis M agyar- 
országon csak m arxista állami szervek 
végezhetnek, m ert a kiértékelést első
rendű propaganda eszköznek tekintik. 
Az egyházak nem tudják  ellenőrizni az 
állami felm éréseket, m ert nem áll m ód
jukban. A m arxista vallási felm érések 
viszont m inden esetben torzított képet 
nyújtanak. Á llandóan csökkentik azok 
számát, akik kereszténységükhöz illet
ve m agyar értékeinkhez ragaszkodnak. 
Cserháti József pécsi püspök nem régi
ben azt írta a Vigiliában, hogy a m a
gyar katolikus egyház a háború után 
m integy két millió hívét veszítette el. 
A püspöki karnak  lenne tehát elég m un
kája, ha eleget tehetne főpásztori h iva
tásának. Az sem kétséges, hogy súlyos 
lelkiism ereti problém át okoz szám ára a 
rendszernek való kiszolgáltatottsága. 
Kérdés marad: meddig bírja az áldatlan 
kollaborációt?!

Königstein 
Az idén is m egtarto tták  a «Kirche in 

Not» kongresszust Königsteinben júl. 
22 - júl. 25-ig a Haus dér Begegnung- 
ban. Téma: Tömegek, hatalom  és a tá 
jékoztatás eszközei.

A püspökök elnémítása Magyarországon
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Emlékezés Dr. Ikvay László munkatársunkra
Fájdalmas feladat e sorok írója szá

m ára Ikvay Lászlóról, a hűséges jóba
rátról, a mindig segíteni kész paptest
vérről és m unkatársról nekrológot írni. 
M egteszem mégis, hogy Dr. Ikvay Lász
ló, érseki tanácsos értékes papi élete, 
főleg határtalan  szívjósága s m ély fele

baráti szeretete egy m unkatársi és ol
tártestvéri közelből készült hiteles írás
ban fennm aradjon. (Természetesen, ha 
elérkezik az idő s szabadon lehet a m a
gyar egyház történelm i esem ényeiről 
könyveket kiadni, ezek a kötetek  az ő 
nevét is meg fogják m ajd örökíteni.)

Kisugárzó egyénisége vonzotta hozzá 
a lelkeket: szinte m indenki, aki találko
zott vele, tisztelte és becsülte. Kedvel
ték az emberek, anélkül, hogy ő maga 
emberi tetszésre vagy dicséretre vágyó
dott volna. Csak a jónak örült, amit az 
em berek lelki és társadalm i ügyeiben 
el tudott érni. Inkább akart Istennek 
tetszeni s szerény visszavonultságban 
m indenért neki hálát adni. Az Ö aka
ratának  teljesítésében látta  és találta 
meg az emberi élet igazi értelm ét.

Előző szám unkban beszám oltunk ar
ról, m ilyen hirtelen ragadta el őt tőlünk 
a halál. Talán helyesebben fejezzük ki, 
ha azt m ondjuk, hogy m unka utáni e- 
gészségügyi sétája  közben hívta m agá
hoz hű fiát az ö rö k  Atya, akinek olyan 
hűségesen szolgált és engedelm eskedett
6 évtizeden át. Tehetséges, kiválóan

képzett teológus és lelkipásztor volt, 
óriási m unkabírással és m unkaszeretet
tel megáldva. A korábban m akkegész
séges, erőteljes férfit a bolsevisták bör
tönei törték  meg. Ezekben két ízben hét 
esztendőt raboskodott. Szinte csodál
tam, hogy rabságának szenvedéseiről

alig beszélt. Azt hiszem, hogy ezeket az 
em bertelen fájdalm akat áldozatul aján
lotta fel a Golgotán függő M egváltónak 
s nem tarto tta  illőnek a közben nyert 
sok kegyelem  tudatában az emberek 
előtt «hős»-nek látszani.

Többet beszélt a KIOE-ról, erről a len
dületes m unkásifjú mozgalomról, m ely
nek Serédi alatt titkára  s M indszenty 
idején országos igazgatója volt. László 
A tya azonban m indenekelőtt barátja  
volt m unkatársainak és a m unkásifjak
nak. Ezért virágzott a mozgalom. Egy
más után  épültek a tanoncotthonok s 
az országban 120 helyi csoportot szer
vezett meg m unkatársaival. E sorok író
ja  emlékezik, m ilyen lázba hozta pl. 
Zalaegerszegen vagy Szombathelyen 
ezeket a csoportokat, ha László A tya 
érkezését várták  és előadását m eghall
gathatták.

-  A

Főpásztorai értékelték  s mivel sokat 
rem éltek tőle, fontos szerepekre szemel
ték ki. A KIOE felszámolása u tán  a 
Budapesti H itoktatónőképző Akadém ia 
dogm atanára, később az Actio Catho- 
lica kinevezett titkára  lett. Nem is ké t
séges, hogy a m unkásif jak  apostolát 
szerették volna betörni a békepapi moz

galomba. Ezért üldözték, helyezték e- 
gyik kápláni helyről a másikra. Kétszer 
(1952-ben és 1961-ben) letartóztatták. 
Hét évet töltött a bolsevisták fogságá
ban. A hűséges pap és áldozatos lelki- 
pásztor inkább rálépett a keresztútra, 
M esterét és főpásztorát, M indszenty 
bíborost követve. M ikor kiszabadult, 
1963-ban, m egvonták tőle a lelkipász
tori engedélyt. A hat nyelvet ismerő, 
kiváló pap fordításokkal keresi meg 
m agának és idős Édesanyjának a szűkös 
m indennapi kenyeret.

M ikor végre szabad földre jöhetett, 
bár nem örült a változásnak túlságosan, 
résztvett a m agyar lelkipásztorkodás
ban. N agybátyja, Mgr. Dr. Pfeiffer M ik
lós sokfelé ágazó m unkájának nagy ré
szét vette  át. Ki volt nevezve egyik 
fontos m agyar lelkészség élére, de alat
tomos rágalmazással, am elyet később 
hivatalosan vissza kellett vonni, félre
vezették szem élyét illetően az illetékes 
hatóságot. Csodáltam benne azt a lelki 
erőt, am ellyel a rágalm azást és az a- 
lattomos m agatartást fogadta s ahogyan 
az ellenségnek lélekben megbocsátott.

Külföldi tartózkodása alatt 1971-72- 
ben M indszenty bíboros prímás m ellett 
teljesített a Pázmáneumban titkári szol
gálatot. Ez a főpásztori megbízás is a 
boldogult kiválóságát bizonyítja.

Ikvay László 1911-ben született Bu
dapesten. Édesatyja m iniszteri tanácsos 
volt s László születése után 1914-ben 
meghalt. Édesanyja fiával és k islányá
val ekkor Pozsonyba ment s gyerm ekeit 
ott nevelte özvegyen. László a gimná
ziumot a komáromi bencéseknél végez
te. A kiváló és tehetséges teológust 
Fribourgba küldték egyetem i tanulm á
nyokra. Somorján volt káplán és Ko
máromban. M ikor a Felvidék egy része 
visszatért, Budapestre került s a KIOE 
vezetője lett.

1972-ben káplánságot vállalt W ein- 
feldenben. M ost ott a templom m ellett 
van nyugvóhelye. Sokan keresik fel ma
gyarok, ha ú tjuk  arra visz. Mi fájó szív
vel állunk meg a friss sírhant előtt, bár 
m egszívleljük plébánosának szavait, 
aki azt ajánlotta  búcsúbeszédében: ad
junk hálát Istennek azért, hogy az Egy
háznak Ikvay László szem élyében olyan 
hűséges és önzetlen lelkipásztort adott. 
De külön is m egköszönjük ezt Pfeiffer 
Miklós prelátusnak, akiről Ikvay előt
tem többször is úgy nyilatkozott: Neki 
köszönhetem  papságom at, am ely a 
szenvedések közepette is boldoggá tette 
életemet.

VE CS EY  J Ö Z S E F

M indszenty József bíboros esküvői szertartást végez a Pázmáneumban.
Dr. Ikvay László titkára  (középen) és Dr. Gianone Egon rek tor asszisz

tálnak neki.
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Juhász László: Burgenland
Történelm i Útikalauz. M ünchen, 1976. 247 lap, 38 kép.

Ezt a könyvet jobban és szebben nem 
is írhatta  meg más, mint a «Bécs m agyar 
emlékei* című útikalauz szerzője. Ju 
hász Lászlónak ezzel a m űvével igé
nyessége m ellett is m indenkinek szóló, 
nagyértékű  kézikönyv jelen t meg a kül
földi m agyar könyvpiacon. Jelentőségét 
még fokozza az a körülm ény, hogy meg
jelenésével a m ostohagyerm ekként el
hanyagolt m agyar utazási irodalom  egy 
kitűnően megírt, gazdag tartalm ú művel 
lépett az élvonalba.

Szerzője a könyv előszavában ezt ír
ja: «Ez a könyv, mint az első Burgen- 
landról szóló m agyar nyelvű útikalauz, 
régóta időszerű, hézagpótló m unka.» 
Valóban, a külsejében is vonzó kiállí
tású  könyv a mai Burgenland teljes 
képét adja. ízes m agyarságú, világos 
nyelven nyú jt á ttekintést ennek a szép 
tartom ánynak m inden tudni- és látn i
valójáról: jelenéről és történelm i m últ
járól, műemlékeiről, lakóiról és tájairól. 
Szerzője nem az érdektelen turista  sze
m ével lá tja  és veti papírra m ondaniva
lóit, hanem  a tárgyban elm erülő szak
tudós alaposságával ad számot erről az 
egykori m agyar földről és népéről. M a
gyar szíve és a szép tartom ány iránti 
szeretete nyilatkozik meg m inden sorá
ban és teszi színessé írását ott is, ahol 
csupán adatokat közöl. Ez utóbbiakból 
m egtudjuk azt is, hogy Burgenland la 
kosságának ma m ár csak két százaléka 
m agyar . . .

A  három  részre tagolt szöveg első 
része általános képet ad Burgenlandról, 
nem feledkezve meg földrajzáról, ég
hajlatáról, növény- és állatvilágáról 
sem. Az egyéni m eglátásokkal telt, gaz
dag részletességű m ásodik rész 144 la 
pon át külön-külön ism erteti Burgen
land 101 helységét és a hozzájuk tar
tozó környéket, kiem elve a szépsége
ket, de kím életlenül rám utatva a hibák
ra és fogyatkozásokra is. A m egoldásra 
váró feladatok felvetésével irányt m u
ta t a sürgős helyreállítási és kutatási 
m unkálatoknak is. A harm adik rész 
hasznos gyakorlati tudnivalókat ta rta l
maz a szállodákról, étterm ekről, sport- 
és kirándulási lehetőségekről, múze
umokról, tem plom okról és közlekedés
ről. Az autóközlekedésen kívül itt he
lyet kaphatna néhány szó az autóbusz- 
vonalakról is, azok számára, akik nem 
saját autójukon járják  be Burgenlandot. 
A szerző által m agyar szem lélettel ké
szített fényképek sora, tájékoztató té r
kép, a vonatkozó irodalom, a ném et és 
m agyar helységneveknek betűsoros 
jegyzéke, végül a Burgenlanddal kap
csolatos szem élyiségek névsora teszi 
teljessé a szép kiállítású  könyvet, me
lyet szerzője m inden pénzbeli tám oga
tás nélkül, csupán a tárgy szeretetétől 
indíttatva adott ki.

Ném et nyelvű «Nachwort»-jával jó 
szolgálatot te tt Juhász László azoknak 
a turistáknak is, akik nem beszélik a 
m agyar nyelvet, de érdeklődnek Bur
genland iránt. Ebben tér ki — egészen 
röviden — arra is, hogy Burgenland la
kossága 1956 őszén milyen m egértő sze
rete tte l fogadta a barbár szovjet invázió 
elől m enekülő m agyarok sokezres tö 
megét. Erről talán többet is lehetett 
volna írni, de a szerző, a teljes politika- 
m entesség szem m eltartásával könyve 
egész folyam án kerüli a világnézeti kér
dések felvetését.

Ez a rövid könyvism ertetés nem k í
ván k ritika  lenni. A  kritika  az olvasó 
joga. Az azonban nem kétséges, hogy 
akik kezükbe veszik Juhász Lászlónak 
ezt az újszerű, ötletesen m egírt és szel
lem esen összeállított művét, azoknak 
szellemi k incsestára új értékkel válik  
gazdagabbá.

A könyv m egrendelhető a következő 
címen: Dr. László Juhász, 8 M ünchen 80.
Bülowstrasse 10/2. Á ra postaköltséggel: 
20.— DM, 140.— Sch.

Dr. Bíró Béla

1976. ÉVI HŐSÖK-VASÁRNAP JA  
BREGENZBEN

A Bregenzi M agyar Rk. Egyházközség 
idén is m ájus utolsó vasárnapján  fényes 
keretek  között tarto tta  meg a m ár any- 
nyira hagyom ányossá vált Hősök V a
sárnapját. A helybeli, ill. a vorarlbergi 
híveken kívül igen nagy számban je len
tek  meg vendégek a Bódeni-tó vidéké
ről, Svájcból, Németországból, Francia- 
országból. Az ünnepély csúcspontja a 
m a g y a r  kápolnában tarto tt ünnepi 
szentmise volt. A zsúfolásig m egtöltött 
kápolnában a bregenzi Sacré Coeur ma
gyar nővérei is m egjelentek, de igen 
szép szám ban vettek  részt az ünnepé
lyen a nagy világban szétszórt 1935-ben 
végzett Ludovikások is. A  szentm isét 
Mons. Anisich Jenő tarto tta  s a m indkét 
V ilágháború m agyar hősi halottaiért 
m utatta be. Evangélium után  a szentbe
széd keretében em lékezett meg a Hő
sökről, veretes m ondatokkal m egrajzol
va s m éltatva a m inden idők hőseinek 
érdem eit, jelentőségét, áldozatát, példa
adó erejét és eszm ényeiknek magasztos 
vonásait, s az utókor kötelességeit. A 
szentm isét ünnepélyesebbé tette  a meg
jelen tek  szívből jövő éneke, m elyet 
M olnár István kántortanító  vezényelt. 
A kápolnai részt a nemzeti himnusz 
dallama fejezte be. Ez után a Ludoviká
sok prof. Juszkó Béla festőművész al
kottál hősök em lékképét koszorúzták 
meg. — A szentmise u tán  a W eberbeck 
szálloda nagyterm ében közös ebédre és 
baráti találkozóra gyűltek össze a meg
jelentek.

PÜSPÖKSZENTELÉS MUNKANAPON

Lékai László bíborosnak nem csak első 
bíborosi szentm iséjét kellett hétköznap 
végeznie, hanem  első püspökszentelését 
is a veszprém i székesegyházban. Itt 
szentelte fel az ország 22-ik püspökét, 
Tóth László veszprém i segédpüspököt 
június 8-án, kedden, tehát m unkanap, 
hogy a dolgozó hívek ne vehessenek 
részt a szentelésen. Az Űj Ember be
szám olójából ki is tűnik, hogy az új 
segédpüspököt csak rokonai és néhány 
bará tja  k ísérték  el a szentelésre.

ZARÁNDOKCSOPORT HELYETT 
DELEGÁCIÓ

Lékai bíboros első nyilatkozatai közt 
hangzott el, hogy nagyobb zarándok 
csoporttal ó h a j t  r é s z t v e n n i  a 
philadelphiai Eucharisztikus V ilágkon
gresszuson. N éhány hét m úlva a na
gyobb zarándok csoportból, hivatalos 
küldöttség lett — nyilván állami u tasí
tásra. Vagyis «delegáció», ahogyan azt 
a kom m unista protokoll előírja. És a de
legációnak a hivatalos jelentés szerint 
négy püspök és 9 más tag ja  lesz. A négy 
püspök közt eleddig egyedül Lékai b í
boros neve ism eretes. A hivatalos kül
döttség, delegáció m egnevezés elárulja, 
hogy összetételét a rendszer szabja 
meg. Az eddigi gyakorlat szerint lesz 
köztük két-három  kifogástalan személy, 
míg a többi aktív  békepapok illetve a 
Belügyminisztériummal szorosan e- 
gyüttm űködő papok sorából kerül ki. 
Ezzel a delegációval kénytelenek  az 
am erikai m agyar katolikusok tárgyalni.

Genova
Június 12-én, szombaton este 18-kor 

gyászm isét m ondott P. Dömötör Ede
O.F.M. lelk iüdvéért Dr. Kurkó Alajos, 
aki a v ia C anevari 34 szám alatt lévő 
«Brogo Incrociatis nevű plébánia-tem p
lomban lelkipásztori beosztásban műkö
dik. P. Dömötör f. év ápr. 12-én Caracas- 
ban szívszélhűdésben hunyt el.

U gyanott m ájus 5-én Dr. Kurkó M ind
szenty bíboros halálának évfordulóján 
m ondott nagyszám ú m agyar hívőnek 
szentm isét és szentbeszédet. V ezérfoná
lul használta König Kardinálisnak a 
bécsi Stephansdóm ban M indszenty ra
vatala  fölött elhangzott gyászbeszédét.

F E L V É T E L R E
jelentkezhetnek az Iskolatestvérek osz
trák-m agyar rendtartom ányába olyan 
ifjak, akik h ivatást 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. Ném etül tud
ni kell. K érvényt akár m agyarul, akár 
ném etül alábbi cím re kell küldeni: 

D irektion dér Schulbrüder, 
Schopenhauerstr. 44. 1180-W ien . 
K ívánatra tájékoztató t küldünk.
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Részletek a Magyar Gimnázium évvégi jelentéséből
Az 1975/76-os iskolaév kezdetére és 

a felvételi vizsgák sikeres lefolyására 
egy szomorú esem ény vetett árnyékot: 
Bellovics Imre tanár ú r tragikus h irte
lenséggel bekövetkezett halála, — év
könyvünk külön helyen em lékezik meg 
róla — am ely egy jó m agyar és az 
ifjúságot szerető pedagógus elvesztését 
jelentette . K eresztény életszem léletből 
táplálkozó egyéniségével, a m agyarság- 
tudat ápolásával és lelkes közvetítésé
vel lényegesen ve tt részt intézetünk 
alapvető jellege kialk ításában és célki
tűzése követésében. H alálával tovább 
csökkent azoknak a tanároknak  a szá
ma, akik a Kastli M agyar Gimnázium 
első generációját képezik, és akik nehéz 
és szegény anyagi körülm ények között 
átlagon jóval felüli m unkájukkal ve te t
ték meg alapját és biztosították jelen tő
ségét és jó h írét a szabad N yugaton élő 
m agyarság előtt. V ajon meglesz-e a kö
vetkező generációban is ez a töretlen 
akarat, szívós és k itartó  tevékenység és 
m agyarságszeretetből fakadó idealiz
mus, amely nélkül a világon egyedül
álló intézm ényünket nem hív ták  volna 
életre  és nem tudott volna azzá fejlődni, 
ami lett, s am elynek hiányában nem  is 
tudna fennmaradni.

Az iskolaévet 334 diákkal kezdtük és 
335-tel fejeztük be. A 74 új növendék 
fele az 5. osztályba, fele pedig a 6.-12. 
osztályba nyert felvételt. A  sok-sok or
szág többféle iskolatípusából jött, a leg
különbözőbb felkészültséggel rendelke
ző és nyelvhiányokkal küszködő növen
dékek tanítása ism ét különleges fela
datot ró tt a tanárokra, s ugyanakkor 
rendkívüli erőfeszítést követelt az új 
növendékektől is. A teljes bekapcsoló
dás az egyes tan tárgyakba a külön erre 
a célra létesített és tarto tt tanfolyam ok 
(magyar, német, angol, latin és m atem a
tika) beható m unkája ellenére is csak 
egy részének sikerült. Innen m agyaráz
ható, hogy intézetünkben az ún. «osz- 
tálycélt» el nem érők száma Bajoror
szágban a legm agasabbakhoz tartozik 
és 12 és 13%  között van. Az em lített 
nehézségek és a nagy követelm ények 
következtében még ezt az arány t sem 
érnénk el, ha nem állna m inden idea
lizmus és segítőkészség m ögött az inter- 
nátusi kere t a rendszabályokkal, am e
lyek jelentőségét és elengedhetetlen 
fontosságát m indinkább tapasztaljuk ....

A  hagyom ányos pünkösdi ballagó ün
nepségre és érettségi találkozóra sok 
szülő, jó barát és volt diák érkezett. 
26 ballagó diák búcsúzott az intézettől 
sikeresen befejezve életük első fontos 
szakaszát, és elérve az első nagy célt, 
amely kiindulópont az életnek ezután 
következő átfogóbb és sokkal nagyobb 
felelősséggel járó  feladataihoz. Az igaz
gató búcsúztató beszédében többek kö

zött a következőket mondta: «Intéze- 
tünk örömmel és a lelkiism eretesen 
végzett m unka tudatában közli, hogy 
m inden nyilvános tanulónk sikerrel te t
te le az érettségi vizsgát. Az ére ttsé
gihez vezető hosszú és eredm ényes u tat 
csak a tanár és diák közös erőfeszítésé
vel lehetett megtenni, amely iskolánk
ban egy bizonyos fokú sorsközösséget 
és annak tudatos válla lását tételezi fel. 
M inden kom oly oktató és nevelő m un
ka m ellett ez képes egyedül m indazok
nak a nehézségeknek m egoldására, a- 
m elyek a M agyar Gimnázium különle
ges helyzetéből adódnak. Az igazgató 
szeretettel üdvözölte a 15 - 10 és 5-éves 
találkozóra jö tt számos öreg diákot és 
kérte  őket, hogy ápolják m agukban to
vábbra is a nagy Kastli Családhoz való 
tartozás tudatát és segítsék továbbra is 
ezt a világon egyedülálló intézményt, 
am elyben az ő életpályájuk is kezdetét 
vette. A hálaadó pünkösdi istentisztelet 
u tán  és a közös ebéd előtt, am elyen 
120 volt diák vett részt hozzátartozói
val, m egválasztásra kerü lt a «Volt 
Kastli Diákok Baráti Közössége* (Alu- 
ni Közösség) új vezetősége.

Az elmúlt iskolaévben egészen külö
nös és különleges módon érezhetők vol
tak a régebben még tartózkodóbb for
m ában jelentkező «reform»- és «lázítá- 
si» törekvések az intézet, főleg az inter- 
nátus rendszabályait és azok «idősze- 
rűtlenségét», «elavultságát* és «ember- 
telenségét* illetőleg. E törekvések szó
szólói, akik «emberibbé» akarják  tenni 
nevelési m ódszerünket, nem veszik ész
re elvakultságukban, hogy tulajdonkép
pen alapjában próbálják m egingatni az 
intézet fennm aradását és m űködését 
biztosító keretet, am ely nélkül szinte 
nem tudnánk és nem is szabadna vállal
nunk a felelősséget a k ívül állók szá
m ára sok esetben kim ondhatatlan ne
hézséggel járó  oktató és nevelő feladat 
teljes fokú ism eretében. A «lázítási» kí
sérletekből gyakran váltak  az elmúlt 
hónapokban «lázítási» szándékú moz
galmak. M indenféle reform- vagy jav í
tási törekvés csak akkor lehet építő je l
legű és pozitív, ha a kierőszakolás szán
déka nélkül, őszinte nyíltsággal, m eg
felelő kere tek  között, az illetékes és h i
vato tt szem élyek beavatásával, a dol
gok teljes áttekintésének és összefüggé
sének birtokában és a végső felelősség
gel bíró szem élyek érveinek  és dönté
sének elfogadásával történik. Sajnála
tos módon az in tézetet érő «reformja- 
vaslatok* nem az előbb em lített módon 
ju to ttak  kifejezésre, hanem  inkább a rá
galmazás, megszólás, sőt tám adás je 
gyeit v iselték  m agukon és így nélkü
lözve m inden építő jelleget csak pró
báltak  ártani, rombolni és az intézet 
létalapjait megingatni. Itt idézni szeret
nénk az Állami Érettségi Bizottság El
nökének, Schmidt Ervin igazgató urnák,

az eredm ény kihirdetése után az ére tt
ségiző növendékekhez intézett intézett 
szavaiból: «.. . ez az intézm ény m egér
demli, hogy szeretettel gondoljanak rá 
és m indazokra, akik nagy áldozatok 
árán hozzájárultak ahhoz, hogy ö n ö k  
szépen leérettségiztek. Mi, az Állami 
Érettségi Bizottság tagjai, az évek hosz- 
szú során szinte hozzánőttünk a M agyar 
Gimnáziumhoz, és mint pedagógusok 
tanúi lehettünk az itt k ife jte tt m unká
nak, am elyet nagyon értékelünk és 
becsülünk*.

M ájus végén m eglátogatott bennün
ket Clevelandból Dr. Papp Gábor úr, aki 
sok év óta fáradhatatlan és áldozatkész 
m agyar szeretettel és segítőkészséggel 
tám ogatja intézetünket, és a legnagyobb 
odaadással és önzetlenséggel képviseli 
ügyünket a tengerentúli m agyarság fe
lé, holott a C levelandban működő M a
gyar Iskola fenntartása is az ő vállán 
nyugszik. A pünkösdi ünnepélyen és 
szülői értekezleten volt alkalm unk meg
köszönni irántunk tanúsíto tt jóakaratát, 
és állandó segítségét.

Dr. Radics János 
igazgató

NYÁRI CSERKÉSZTÁBOROK 
EURÓPÁBAN

A M agyar Cserkészszövetség európai 
kerülete örömmel hirdeti meg idei, nyá
ri cserkésztáborait.
II. Rákóczi Ferenc 300 éves születési 
évfordulója alkalmából a festői fekvésű 
Königsteinben  (Bajororsz. Frank. Alb.)

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

következő tábortipusok kerülnek m eg
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.
K iscserkészeink szám ára (6-10 éves) 

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

Jelentkezési határidő: 1976 június 15.
Részletes felvilágosítást örömmel ad 

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

8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.
Tel. (089) 982637
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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 M ünchen 81, O berföhringerstr. 40. 

A  nyom da a Gazdasági Bizottság m eg
kerülésével nem fogad el hirdetést!

MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő

M agyar K önyvtár
szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető jelen t
kezését. A könyvtár használata d íjta 
lan. A  könyvek cseréje posta útján  
történik.

Jelentkezés magyarul írásban. Cím: 
Schweizerische Landesbibliothek 
Ungarische Abteilung 
Hallwylstr. 15.
3003 B e r n

TÉTÉNY — 
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inhaber: Bayer Oszkár 
M ünchen 2. Kreittm ayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502
0.7 literes palackolásban:

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi Kéknyelű 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
Domoszlói Tramini 6.30
Villányi Burgundi 5.85
Hajósi Cabernot 5.90
Tokaji Aszú 4 Puttonyos 12.40

1 literes palackolásban:
Alföldi olasz Rizling 4.80
Alföldi Kékfrankos 4.80
Téli Szalámi 20.—
Csabai kolbász 17.50

inc. M W ST, Preise ab Láger,
Pieise sind bis zűr nachsten  
Preiseliste gültig. Kartonvételnél üve
genként 20 fillér árengedmény, 
üveges árut nem  postázunk.

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

MAGYAR VÉGZET 1944 OKTÓBER 15
cím alatt jelenik  meg a közeljövőben 

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

A  rendkívül m eggyőző 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 v ilághá
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, Pf. 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  
nem zetközi m oney orderen útján.

Diószeghy Tibor hites tolm ács 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

Egyetem et végzett, 38 éves,
173 cm magas, nőtlen, rendezett körü l
m ények között élő, széles érdeklődő 
körrel rendelkező, szorgalmas, becsü
letes, vallásos és igen elfoglalt férfi 
keres hasonló adottságokkal rendelke
ző, kellemes, szimpatikus hölgyet há
zasság céljából. Gyerm ek nem aka
dály. M inden kom oly és részletes le 
velet (lehetőleg fényképpel) m egvála
szolok; és kérem  «Bodensee-től észak- 
ra» jeligére az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberíöhringerstr. 40.

N yu gatn ém etországb an  élő , 23 é v e s ,
jóm egjelenésű, sportot, utazást, zenét 
kedvelő, berendezett lakással rendel
kező fiatalem ber m egism erkedne há
zasság céljából hasonló érdeklődésű, 
csinos, karcsú lánnyal. — Leveleket 
«Karlsruhe» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

65 éves M ünchenben lakó, jó  modorú,
vígkedélyű, független asszony keresi 
korban hozzáillő független férfi társa
ságát, akivel hétvégén egy pár órát 
kellem esen eltölthetne. M ünchenen k í
vül levelezek. Leveleket «Hétvége» 
jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

N ém etországban, Ruhr-vidéken élő
órás- ékszerész keres nagy-m ennyiség
ben órajavítást. Adás-vétel, antik órák 
stb. A utom ata szakértő (Kávé stb.) ke
res új autom aták vétele, felállítása v é 
gett új kapcsolatokat a világ m inden 
részéről. Leveleket «Élni és élni hagy
ni)) jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.

METROPOLITAN VERLAG 
CH - 4142 M ünchenstein, Teichweg 16.

Schweiz
M e g j e l e n t

DM. =  sFr.
K enneth: Randevú Rómában 24.—

Ezenkívül azonnal szállítható: 
Kenneth: Éjszaka Kairóban 24.—
Kenneth: N eonfény a Nílus felett 24.—  
Kenneth: Holdfény H aw aiiban 24.—  
Kenneth: A herm elines hölgy 24.—  
Svetana (Sztálin lánya): Húsz

levél egy jóbaráthoz 13.—
Szabó Dezső: Az egész látóhatár

I. II. kötet 56.—
Cronin: Réztábla a kapu alatt I.II. 14.—  
Erdős René: Santerra bíboros 14.—  
M árai Sándor: Erősítő 20.—

Szíves m egrendelését azonnal te lje 
sítjük:

METROPOLITAN VERLAG 
Sándor Szerday

M agányosan élő, 54 éves, m élyérzésű,
házias rk. asszony, jó anyagi körülm é
nyekkel, levelezne kim ondottan ko r
rek t m agányos honfitárssal. Leveleket 
«Érdek nélkül» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberíöhringerstr. 40.

60/177 cm Kulturm ensch-magyar,
egyedülálló BRD-ből keresi jövendő 
é lettársát ezúton, egy független, jól 
szituált úrinő szem élyében 55-ig, kát. 
házassági igénnyel, nyárvégi együtt- 
nyaralást javasolok. «Szeretetben az 
élet alkonyán» jeligére 
D - 5000 Köln 1, Postfach 10-12-31

CONTACT-Service (Dienst)-Ismertető
szolgálat kéri m indazokat, akik leve
lezés útján, tisztességes célból (házas
ság, üzleti kapcsolat, barátság, közös 
zarándoklat, utazás, hobby, gyűjtés, 
sport) kizárva politikai célzat, másik 
m agyarral akarnak ism erkedni, azok 
írják  meg nekem  a közzéteendő hirde
tési szövegüket f. év szept. 15-ig. A 
negyedévi (később fényképes) ism er
tető  lapocska okt. 1-én jelenik  meg 
először. Elegendő jelentkező esetén, az 
előfizetési díj egy évre 80.— DM lesz, 
s hogy ezért ö n  mit kap, közli a 2 pos
tai válaszkuponjára elküldendő Ism er
tető. Cím: D - 5000 Köln 1.

Postfach: 10-12-31.

NSZK-ban élő m agyar barátnők,
28-30 évesek, keresnek házasság cél
jából ism eretséget a világ bárm ely 
részéből. Leveleket «Szimpátia-humor» 
jeligére kérnek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.

Rupp László k irendelt fordító
mindennem ű fordítást vállal m agyar
ném et viszonylatban.
8000 M ünchen 1, Postfach 162.
Telefon: 089/3002162
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METROPOLITAN VERLAG  
CH - 4142 M ünchenstein , T e ich w eg  16.

S ch w eiz

N y á r i  k ön yvaján la ta
DM. =  sFrs. 

N em eskürty: A m agyar népnek,
ki ezt olvassa 10.—

Kodolányi János: Boldog M argit 9.— 
Székely vértanúk 1854 (Kriterion) 6.— 
Sütő András: Itt állok, m ásként

nem tehetek  (Két dráma) 7.—
W alter Scott: Ivanhoe (Kriterion) 14.— 
Unger-Szabolcs: M agyarország

története 13.—
Defoe: Bob kapitány  5.—
Krúdy Gyula: Rákóczi harangja  11.— 
Rideg Sándor: Indul a bakterház 5.— 
Szabó: 13 bíró emlékezik

(bűnügyek) 14.—
Szabó: Kék fény (A m agyar 

X. Y. ungelöst) 14.—
Zsigray Julianna: Sugár-uti palota 19.— 
Jókai Mór: Ó ceánia (Fantasztikus 

regény) 7.—
Tabi László: Tücsök és bogár

(Humoros történetek) 8.—
K arinthy Frigyes: H euréka 11.—
K arinthy Frigyes: Görbe tükör 14.— 
Száva István: A nagyságos Feje

delem (II. Rákóczi Ferenc) 6.— 
Jan: Batu Kahn +  Dzsingisz Kahn

+  Tatárjárás (3 kötet) 25.—
Simenon: M aigret habozik

(3 krimi) 16.—
A gatha Christie: Poirot ka rá 

csonya 10.— 
Jack  London: Messze földön

(Kalandos elbeszélések) 15.—
M inden m egrendelést azonnal te lje 

sítünk. — Kérje teljes K atalógusunkat 
új kiadású, vagy használt könyvekre, 
valam int hanglem ezekre. — Díjtalanul 
küldjük!

K em m es nyara lást k ívánunk
METROPOLITAN VERLAG 

Sándor Szerday

25/184 barna, m agyarszárm azású fiata l
ember m egism erkedne hozzáillő hölgy
gyei házasság céljából. Jó  szakm ával 
rendelkezem , m űvészetet, zenét szere
tem. Fényképes leveleket «Szép Buda
pest* jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

48 é v e s , fü g g etlen  h ö lg y , N ém etország
ban élő, keresi hozzáillő férfi ism eret
ségét házasság céljából. Lehetőleg 
fényképes leveleket várok. Kalando
rok kím éljenek. «Szeretlek  B oldogsá
gom * jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

R endezett k örü lm én yek  között é lő ,
Középném etországban lakó, (160/55) 
m űvészetet, zenét, sportot, k irándu
lást, kertészkedést kedvelő, m agyar
ságát ápoló, fiatalos kinézésű, kom oly 
és mégis jókedélyű, egyedülálló hölgy

— szolgálati elfoglaltság m iatt — ez
úton keresi hasonló adottságokkal ren
delkező, káros szenvedélyektől m entes 
50-60 év körüli Űr ism eretségét. Szí
vesen levelezne hasonló érdeklődési 
körrel rendelkező, m agányos hölggyel 
is, amiből esetleg barátság alakulna. 
Választ «M ondott szób ó l ért az em ber*  
jeligére kér az
É letünk G azdasági B izottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.

M agyar-ném et é s  ném et-m agyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, m agyar- 
nyelvű okiratairól h ite lesíte tt m áso
lato t készít és — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W . D iv y  hiteles fordító és tolmács.
D - 799 F riedrichshafen, Linderstr. 50. 
Tel. 07541/71391

M AG YAR NŐVÉREK LELKI
GYAKORLATA

az idén is V illers-Ia -V illeb en  lesz az 
örökim ádó N ővérek lelkigyakorlatos 
házában, a Villa M onticelliben. P. Bé
k ési István  SJ ta rtja  a lelkigyakorlatot 
aug. 16. (este) — aug. 25. (reggelig). 
Jelentkezni lehet a M agyar kollégium 
címén: P. M a tyasov ich  H enrik  SJ-nél, 
Blijde Inkom ststraat 18, B-3000 Leuven, 
(vagy Sr. M arianne Rácz, Bloemedal- 
straat 30, V aals (L), N ederland .

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

FELVÉTEL AZ INNSBRUCKI 
M AG YAR INTÉZETBE 
az 1976 - 77 tan évre

Az idén is közzétesszük rövid tá jé 
koztatónkat az itteni lehetőségekről. Á l
landóan telt ház van, de most m egürese
dik néhány hely, érettségizett m agyar 
fiúk részére, akik tanulm ányaikat az 
Innsbrucki Tudom ányegyetem  valam e
lyik fakultásán akarják  elkezdeni vagy 
folytatni. Ez az egyetem  több m int 300 
éves m últra tek in thet vissza — sok 
m agyar tanult itt. Jelenleg öt fakultása  
van: teológia, filozófia, jog, orvosi és 
műszaki. Ez utóbbinak csak egy jólfel
szerelt építészeti részlege készült el 
eddig. A filozófiai kar keretébe tartozik 
m inden term észettudom ány és nyelv tu
domány. Igen keresett ebben a kere t
ben a geológiai szak, mivel ennek isme
rete fontos m inden nagyobb építkezés
nél, petroleum kutatásnál, alagútfúrás- 
nál, «Autobahn»-építésnél. Az itt tanu
ló hallgatók azonnal kapnak gyakorlati 
kiképzést is az itt épülő közúti Arlberg- 
alagút, a tervezett Brenner-alagút és 
autópályák építésénél, de tervezésénél 
is. Az orvosi karra, továbbá a kém iai 
szakra csak osztrák állam polgárokat 
vesznek fel. Az esetleg hiányzó ném et 
nyelvism eret elsajátításáról gondosko
dik m aga az egyetem, megfelelő nyelv

kurzusokkal. A ném et nyelv  ism erete 
ma igen nagy jelentőségű, a tudom á
nyos életben való fontossága miatt. 
Elsajátítása nem kárbaveszett idő. Az 
egyetem i előadások október 15-én kez
dődnek, de beiratkozni lehet nov. 1-ig.

A  M agyar In tézet egy szép nagy 
villa Innsbruck villanegyedében. Innen 
az egyetem  kerékpáron vagy autóbu
szon 15 perc alatt elérhető. Áz intézet 
egy szép nagy kertben  áll, van sok 
gyümölcsfa is és úszómedence. A fiúk 
havi 760 Schillingért kaphatnak lakást 
egy-, vagy kétágyas szobában, reggeli
vel és fehérnem űm osatással, télen fű
téssel. A jelenlegi intézeti fiúk részben 
m ár a szabad nyugaton született és ta 
nult, részben m agyarországi egyete
m ekre fel nem vett, többnyire igen 
tehetséges diákok. M inden elism erést 
m egérdem elnek — és meg is kaptak  ed
dig professzoraiktól. Több m int 130 dok
torált, illetőleg szerzett diplom át és az 
illetékesek szerint az itteniek eredm é
nyeit is felülmúlják.

Az intézetbe való jelentkezési h a tá r
idő 1976 augusztus 20.

A felvétel u tán  érdeklődők fordul
janak  az intézet igazgatójához:

Dr. Gróh Béla, A  - 6020 Innsbruck, 
Richard-W agner-Str. 3. Ausztria.

M ontecassino m űem lékeinek m eg
m entéséről hatalm as dokum entációs a- 
nyagot hoztak nyilvánosságra. Az 529- 
ben alapított bencés kolostort 1944-ben 
bom batalálat é rte  és m ajdnem  teljesen 
elpusztult. 1950-54 között ép íte tték  ú j
já. M ost m egtudjuk, hogyan m enekült 
meg a százezer kötetes könyvtár, a 
Cicero és Tacitus pergam entek, a fel
m érhetetlen értékű festm ények, mint 
pl. Leonardo da Vinci, Tizian, Rafael, 
Brueghel, Ghirlandajo stb. művei.

A  Szent L ászló-ünnepség
mind Lausanne-ban, mind pedig Genf- 

ben váratlanul nagy erkölcsi sikerrel 
zajlott le. A  templomi ünnepség ven
dégszónoka m indkét helyen P. N yers 
János szaléziánus, grázi m aqyar lelkész 
volt. (P. R. L.)

Üj írás M indszentyről:

HŰSÉGESEN KÖVETTE AZ URAT, 
M in d szen ty  b íboros é le tú tja  é s  példája.

A 48 oldalas kis füzetet a bíboros ira 
tainak és beszédeinek gyakori idézésé
vel Palágyi N atália tv. szerkesztette. 
Elmélkedési anyagnak használhatjuk, 
és M indszenty József bíborosnak Krisz
tust követő hűségét mindig eredeti szö
vegekkel bizonyíthatjuk.
Á ra 1.— US dollár, vagy annak m eg
felelő valuta. M egrendelhető: 

az Életünk kiadóhivatalában és 
Sr. Palágyi N atália 
Altes Pfarrhaus, St.Florinsgasse 7. 
FL 9490 Vaduz.
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Az Isonzo és Tagliamento völgyében
Szívbem arkoló, szomorú érzés íogott 

el, amikor a televízió  képernyőjén  le
pergették a íriuli földrengés nyom án  
támadt pusztítást. Több mint 1000 ember 
veszte tte  életét és vagy 105.000-en let
tek  hajléktalanok. De nem csak em be
rekben esett kár, rom badőltek templo
mok, paloták, házak, felbecsülhetetlen  
és pótolhatatlan kulturális értékek. 
Osoppo városkát például hiába keres
nénk már, a földrengés a földdel tette  
egyenlővé. A íriuli lakossággal e súlyos 
katasztrófa idején m élységes részvéttel 
együttérzünk.

Friul tartomány Északolaszország leg
keletibb r é s z e . Északon a Juli és a 
Krajnai A lpok, kele ten  és nyugaton az 
Isonzo, illetve  Tagliamento fo lyók  ha
tárolják. Zöld lankái és legelőkben gaz
dag vö lgyei kiválóan alkalmasak állat- 
tenyésztésre. De a bor is megterem. A  
Bianco dei Colli, a Tocai Friulinao több 
díjat nyertek  a világpiacon. A tarto
m ány székhelye  a 100.000 lelket szám 
láló Udine.

A z Olaszországba utazó turista főcél
ja legtöbbnyire mennél gyorsabban el
érni a tengerparti fövény t vagy Velence  
lagúnáit, esetleg Firenzét vagy  Rómát. 
K evés em bernek jut eszébe egyszer az 
autóútról vagy  a vasúti fővonalról le
térni és kis időt szentelni a íriuli tar
tom ány kis hegyi városainak, falvainak. 
A  nyájas olvasó, aki számtalanszor 
m egtette  már az utat a ké k  Adriáig, 
megállt-e egyszer is például Venzoné- 
ban, am ely pedig a Tarvisio-M estre-i 
főútvonalon fekszik?  Hányszor utaztunk  
át Udinén anélkül, hogy akárcsak pár 
órára m egálltunk volna m egtekinteni a 
Loggia S. Giovanni szép toronyóráját 
vagy Tiepolo freskóit, vagy m egkóstol
tuk volna a kitűnő quaglie con polentát 
(íürjet polentával), amit sehol nem  k é 
szítenek el jobban mint Udinéban.

M ilyen szép Venzonéban leülni, néz
ni az asszonyokat, ahogy a kútról hord
ják  a vizet, csakúgy m int száz évve l ez
előtt. V agy egy vasárnap ott időzni, a- 
m ikor a friuliak szép színes népvisele
tükben m ennek a templomba. Venzone  
Friul tartomány egyik  legfestőibb, leg
régibb városkája, ahol megállt az idő. 
Egy ódon várkapun át ju tunk  be a vá
rosba és lépünk egyszersm ind a közép
korba. A  m últ század derekán, amikor 
a legtöbb olasz város leromboltatta a 
várfalait, Venzonéban összeültek a vá
ros öregjei és úgy döntöttek, hogy bi
zony  az ő városukban a fal megmarad, 
abból egy kő  sem  hordható el. Sőt mi 
több, aki a falhoz nyúl, annak elkoboz
zák a házát.

A  városka temploma a 14. században  
épült, a városháza az északolasz gótika  
egy szép alkotása. A  templomtól nem  
m essze van az a kedves, árnyas kis ud
varban lévő öreg trattoria, ahol olyan

kitűnő, olajban sült borjúszeletet lehet 
enni olajbogyóval, amihez oly jól illik  
a Tocai-friuliano! A  padrone maga szol
gál ki. O lyan gyorsan beszél, hogy egy  
szavát is alig lehet érteni.

A  városnézést k ip ihenhetjük a törté
nelm i Isonzó fo lyó  partján, ahol az első 
világháborúban sok sok magyar és 
osztrák katona halt hősi halált. Redi- 
pugliában egy domb tetején  30.000 ka 
tona alussza örök álmát.

Udinétől csak 10 kilom éterre van Ci- 
vidale, am ely régi római város volt. A  
főtéren, a városháza előtt ma is áll 
Julius Cézár szobra. A  dómban a bap- 
tistériumot és egyéb antik m aradványo
kat érdemes m egtekinteni. A k in ek  egy  
kicsit több ideje van , megkeresi a Tem- 
pietto néven  ismert, antik maradvá
nyokból épült kis templomocskát. 1100 
év  óta áll a helyén. Onnan egynéhány  
lépésnyire lem ehetünk a Natisone folyó  
partjára és felnézhetünk a hatalmas 
Ponté dél Diavolora, az ördög hídjára.

San Dánielében kapni a környék  leg
jobb nyers sonkáját. Friss fügével vagy  
sárgadinnye szele tekkel lehet enni, hoz
zá a Bianco dei Colli nevű  könnyű  fe 
hér bort isszák, am ely egy kissé fanyar, 
könnyen  habzó és jókedvre penderít 
minden borkedvelőt.

M ielőtt még Gradóba érnénk, időz
nünk kell Aquileia-ban. A  várost A ttila  
hordái teljesen elpusztították, lakói 
452-ben a lagúnákba m enekültek, mert 
oda nem k ö v e tték  őket a hunseregek  
lovasai. Ezek a m enekü ltek  alapították  
aztán a mai mondain Gradót. Itt Aqui- 
leia-ban van Európa egyik  legszebb és 
legrégibb bazilikája. Csak hálát lehet 
adni az Urnák, hogy a földrengés a 
várost nem  érintette. A  bazilika körül 
m int gárdakatonák hatalmas ciprusok  
állnak.

Ha már kifáradtunk a látnivalóktól és 
autón vagyunk, elm ehetünk Gradóba 
pihenni és fürödni. Ma már nem  kell 
hajóra szállni mint egykoron, hogy az 
ember oda jusson. Egy nyolc  k ilom éte
res töltés kö ti össze a fürdővárost a 
szárazfölddel. Gradó viziváros, kicsit 
Velence, Dómtornyának tetején Szent 
M ihály arkangyal őrködik a város fe 
lett. Vannak szép árnyas sétányai, régi 
kis utcácskái, félezeréves házakkal, 
csinos kis trattoriái, elegáns hoteljei és 
egy több kilom éter hosszú pompás 
strandja.

Én azzal búcsúzom ettől a kedves és 
m egnyerő olasz környéktő l és lakóitól, 
hogy segítse m eg őket az Űr, hogy  
m ennél előbb felépíthessék házaikat, 
otthonaikat. Ismerem a derék íriuli la
kosság szorgalmát, meg vagyok győ
ződve, hogy hamarosan felépítik, ami 
romba dőlt.

WIMPFFEN IV Á N

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

Élelünk
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.

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

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


