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2 É L E T Ü N K

Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
Hiszek Jézus Krisztusban. . .  a mi Urunkban

Az apostoli h itvallásnak a középső 
és leghosszabb része Jézus Krisztusra 
vonatkozik. A  m ásodik cikkely így szól: 
Hiszek a Jézus Krisztusban, ő egy Fiá
ban, a mi Urunkban. Az Ür Jézus isten- 
fiúságát m ajd a következő cikkünkben 
tárgyaljuk.

A Szentírás Jézust többfajta címmel 
ruházza fel. Nevezi M essiásnak, Dávid 
fiának, Krisztusnak, Isten Bárányának, 
Istenfiának, Emberfiának, Közvetítőnek, 
Igének, Prófétának, Szentnek, üdvözí
tőnek, Isten Szolgájának. M indezek az 
elnevezések Jézus szem élyének vagy 
küldetésének más és más árnyalatú  tu 
lajdonságát em elik ki. Egyházi haszná
latban lassanként e hárm as elnevezés: 
Jézus, Krisztus, a mi Urunk kerü lt elő
térbe és nyert felvételt a H iszekegyben 
is. Je len  közlem ényünkben e hárm as 
elnevezés k ifejtésére szorítkozunk.

1. A név «Jézus» egy szem élynév és 
jelenti m agát a létező, konkrét és sze
m élyes egyediséget. Krisztusra alkal
mazva, jelenti azt a konkrét embert, aki 
M áriától Betlehemben született, aki Ná- 
záretben nevelkedett, aki a kereszten 
meghalt, aki feltám adt és a m ennybe 
ment. A «Jézus» mint szem élynév a zsi
dóknál különböző változatokban volt 
használatos. A latin «Jesus» a görög 
«Jesous»-ból ered, ez viszont a zsidó 
«Jesuah» vagy «Jehosuah» görög átí
rása. Jelentése: Isten a segítség, Isten 
a szabadító, Isten az üdvösség. Amikor 
az angyal m egjelenik Józsefnek álmá
ban, hírül hozza neki, hogy a születen
dő gyerm eket Jézusnak nevezzék, m ert 
ő szabadítja m ajd meg népét. Krisztus 
szem élyneve tehát egyben küldetését 
is megjelöli: ő a próféták által előre- 
h írdetett Szabadító.

M anapság sokan Jézus és az Egyház 
küldetését az emberiség szociálpolitikai 
felszabadításában látják. Jézus elsősor
ban a szegényeknek szociális jellegű 
felszabadítását, a gazdag kizsákm ányo
ló osztályok uralm ának a m egdöntését 
tűzte volna ki céljául. Az Egyháznak a 
jelenben is az lenne a feladata, hogy 
állandóan az elnyom ott osztályok ér
dekét védje. Ilyenform án az Egyházat 
a m arxista osztályharccal lehetne kibé
kíteni. Azonban semmi sem áll távolabb 
az evangélium októl és az Ür Jézus szán
dékától mint a m indennapi politikába 
való beavatkozás. Ha ezt akarta  volna, 
Pilátusnak nem m ondotta volna, hogy 
az ő országa nem e világból való (Jn 18, 
36) és egészen más eszközöket ragadott 
volna meg. Az angyal különben is meg
m agyarázta, hogy Jézus m ily értelem 
ben lesz szabadító: «Fiút fog szülni — 
M áriáról van szó —, akit te Jézusnak 
nevezel, m ert ő szabadítja meg népét

bűneitől* (Mt 1, 21). Isten tehát azért 
választotta ki a születendő gyerm ek 
szám ára a Jézus nevet, m ert az lesz a 
feladata, hogy népét a bűntől m egsza
badítsa, Istennel kibékítse és így az üd
vösséget meghozza. Az Egyháznak is az 
a feladata, hogy a világ végezetéig 
Krisztus küldetését folytassa. Szt. Péter 
pünkösdkor így foglalja szavakba az 
Egyháznak e feladatát: «Tartsatok bűn
bánatot . . .  és keresztelkedjék meg min- 
degyiktek Jézus Krisztus nevében bű
neitek bocsánatára* (Ap. Csel. 2, 38). 
Term észetesen a keresztényeknek az 
állam és hazájuk irán t is vannak kö
telességeik, s kell, hogy e polgári és 
hazafias kötelességüknek is a keresz
tény  szellemben tegyenek eleget, és 
ennyiben m inden szociális igazságtalan
ság ellen síkra szálljanak. Az Egyház 
erre a kötelességükre figyelmezteti is 
őket, sőt arra  is felhívhatja figyelmű 
két, hogy olyan pártokhoz ne csatla
kozzanak, am elyek világnézeti vonat
kozásban szöges ellentétben vannak az 
evangélium  tanával. Azonban az Egy
háznak nem ez az elsődleges feladata, 
hanem  a Krisztus-hozta bűnbocsánat
nak és üdvösségnek a hirdetése.

2. «Krisztus» a görög «Christos»-ból 
ered és nem egyéb mint a zsidó «Ma- 
siah» szónak a lefordítása, amely annyit 
jelent mint «felkent». Tudjuk, hogy az 
ószövetségben k irályokat és papokat 
olajjal kentek fel. Az olajjal való fel
kenés szim bolikusan kifejezésre ju tta t
ta, hogy az illetők különlegesképpen 
Istennek vannak szentelve, hogy Isten 
m integy a sajá t szolgálatára fenntartja  
őket m agának. Jézusra  alkalmazva, e 
szó Krisztus kezdetben inkább egy funk
cióját jelölte, azonban idővel, —  már 
az újszövetségi szentírásban is — J é 
zusnak személyes neve lett. A  zsidók 
rem énysége ősidők óta a jövőbe irá
nyult, azt az em bert várták, aki m ajd 
Isten összes Ígéreteit valóra váltja. S 
m ivel k irá ly t is várták  benne, egyes 
írók az eljövendő szabadítót felkent- 
nek, tehát m essiásnak nevezték. A  zsi
dók elnyom atása idején az a felfogás is 
alakult ki, hogy a M essiás m ajd politi
kai síkon felszabadítja őket s vissza
állítja Dávid királyságát. Ahhoz semmi 
kétség nem férhet, hogy az evangéli
umok szerint Jézus valóban az istenkül
dötte M issiás volt. Az angyal, amikor 
m egjelenik M áriának, e szavakkal je l
lemzi a gyerm ek küldetését: «Méhed- 
ben fogansz és fiat szülsz . . .  Az Üristen 
neki adja aty jának  D ávidnak trónját. 
Uralkodni fog Jákob házában m indörök
ké és királyságának nem lesz vége» 
(Lk 1, 31-33). Az Ür Jézus azonban so
hasem  nevezte m agát kifejezetten mes
siásnak, m ert ism erte a zsidók politikai

jellegű rem énységeit és nem  akarta  
őket tévhitükben m egerősíteni. Inkább 
azon volt, hogy az apostolokat rávezes
se arra, hogy benne az igazi M essiás
nak hiteles lelki vonásait felismerjék.

A múlt század racionalista szentírás- 
m agyarázói kétségbe vonták, hogy J é 
zus kezdettől fogva messiási küldeté
sének a tudatában volt. Sajnos, újabban 
egyes katolikus teológus is hasonló né
zeten van. M egkülönböztetik a feltám a
dás előtti és a feltám adás utáni Jézust. 
Szerintük csak a feltám adás előtti Krisz
tus volt egy történelm i személy, de róla 
vajm i keveset tudhatunk, m ert a szent
írók m ár a feltám adás u tán  írták  köny
veiket. Ezért az evangélium ok a feltá
m adt Krisztusba ve te tt hitüket tükrözik, 
s a feltám adás m ár nem történeti tény. 
Ezzel szemben azt m ondjuk, hogy ha 
igaz is, hogy az apostolok és evangé
listák a húsvéti h itük fényében szemlél
ték Jézus földi életét, ebből nem követ
kezik, hogy Krisztus földi é le tét meg
ham isították. Ök bizony a feltám adás 
előtti Krisztus é le tét akarták  leírni és 
azt le is írták. S m inthogy szám ukra 
Krisztus feltám adása is dönthetetlen 
tény  volt, nem is helyezték szembe a 
feltám adás előtti és utáni Jézust, sze
m ükben mindig ugyanazon Jézus Krisz
tusról volt szó. Ami pedig Jézus m essi
ási öntudatát illeti — m égha Sz. Tam ás
sal el is fogadjuk, hogy Krisztus tapasz
talati ism eretében haladás történ t — 
semmi kétség nem férhet ahhoz, hogy 
kezdettől fogva ism erte messiási és 
m egváltói küldetését. M ár gyerm ekko
rában m ondotta M áriának és Józsefnek: 
«Miért kerestetek? . . . Nem tudtátok, 
hogy A tyám  házában kell lennem?» 
(Lk 2, 49). A pusztában elu tasítja  a Sá
tánt, aki evilági hatalm at igér neki, ha 
őt elismeri urának. Jézus tudatában van 
annak, hogy neki az A tya akarata  sze
rin t kell M essiásnak és M egváltónak 
lennie. Ha feltám adása után m ajd mond
ja  is, hogy m inden hatalom  m ennyben 
és földön neki adatott, a m essiás-királyi 
hatalm át földi életében nem gyakorolta.
S nem csak valam ilyen hom ályos tudata 
van messiási küldetéséről, ism erete k i
terjed  a m egváltás m ódozataira is, tud
ja, hogy a zsidók m ajd kiszolgáltatják 
a főpapoknak, hogy halálra ítélik, ke
resztre feszítik, de harm adnapra feltá
mad (Mt 16, 21-23; 17, 22-23), hogy Pé
ter m ajd m egtagadja (Mt 25, 34) és Ju- 
dás eláru lja  (Jn 13, 21). S m ennyire je l
legzetesek szenvedése előtt mondott 
szavai: «Ne ürítsem  ki a kelyhet, m elyet 
az A tya adott nekem?» (Jn 18, 11). Igaz 
ugyan, hogy a racionalista exegéták 
épp e szövegeket az apostolok későbbi 
hitével m agyarázzák, de be nem vallo tt 
kiindulópontjuk mindig az, hogy Jézus 
nem ism erhette a jövőt s ezért a jövőre
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Egy halálos ördögűzés ?vonatkozó kim ondásai későbbi be to ldá
soknak köszönhetők. Ám az ilyenfajta 
m agyarázatok, m elyek inkább egy ideo
lógiai alapra, m int igazi szentírási ér
vekre tám aszkodnak, nem lehetnek 
meggyőzőek. Jézus a négy evangélium  
egyöntetű tanítása szerint tudatában 
volt messiási és m egváltói küldetésé
nek.

3. Jézu s a m i Urunk. A zsidók ism er
ték az udvariasságból történő «úr»-meg- 
szólítást is, azonban főképpen Istent és 
a király t nevezték urnák. Az apostolok 
is urnák nevezték Jézust és Ö ezt he
lyeselte is: «Ti M esternek és Urnák 
hívtok engem. Jól teszitek: az vagyok» 
(Jn 13, 13). Sőt Jézus szerint az ő királyi 
hatalm a felülm úlja még Dávidét is, m ert 
ez a zsoltárban prófétai ihletében J é 
zust, a jövendő M essiást, Urnák szólí
to tta  (Mt-22. 44). Jézus k irályi hatalm á
ra egy m ásik hitcikkellyel kapcsolatban 
még visszatérünk. Annyi azonban bizo
nyos, hogy amikor az őskeresztények 
Jézust Urnák nevezték, burkoltan a leg
több esetben m ár Istennek is minősí
tették, hisz őreá ruházták azokat az el
nevezéseket, am elyeket az Ószövetség 
egyedül Istennek tulajdonított. S mivel 
Jézus földi életében nem vette  igénybe 
királyi uralm át, sőt a többieknek szol
gálni akart (Jn 13, 14), a feltám adásban 
azt az isteni m egnyilatkozást látták, 
mely által Jézus a neki k ijáró királyi 
hatalom  teljes birtokába jutott.

Szent Pálnak Krisztusra vonatkozó 
himnusza is ezt a felfogást tükrözi: 
«Külsejét tekintve olyan volt m int egy 
ember; m egalázta m agát és engedelmes 
lett m indhalálig, mégpedig a keresztha
lálig. Ezért Isten felm agasztalta és min
den m ást felülmúló nevet adott neki: 
Jézus nevére hajoljon meg m inden térd 
a mennyben, a földön és az alvilágban 
és m inden nyelv  hirdesse az A tyaisten 
dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Ur» 
(Fii 2, 7-11). S az apostol felfogása sze
rin t «senki sem m ondhatja, Jézus az Úr, 
hacsak nem a Szentlélek által» 1 Kor
12, 3). Krisztus uralm ának a' m egvallása 
tehát h itünk alapjához tartozik és az 
Egyház nem távolodik el az apostolok 
tanításától, amikor imáit így fejezi be: 
«A mi Urunk Jézus Krisztus által».

A Hiszekegy nem filozófiai tételeket 
foglal össze, hanem  hitünk alapigazsá
gait sorolja fel ima alakjában. Ezért az 
apostoli hitvallást ne csak értelm i ak
tussal tegyük m agunkévá, hanem  hittől 
é lte te tt rem énységgel forduljunk Jézus 
Krisztushoz, a mi Urunkhoz s várjuk  a 
világ végén történő dicsőséges eljöve
telét, m int ahogy az őskeresztények is 
tették, amikor így im ádkoztak hozzá: 
« M aran atha, jöjj el, Uram Jézus! » 
(1 Kor 16, 22; Jel 22, 20).

Prof. P. Mehrle Tamás OP

A  Majna m elletti Kiingenbergben m eg
halt egy 23 éves diáklány, Anneliese  
Michel. A z  eset nem okozott volna k ü 
lönösebb feltűnést, ha előtte nem  végez
tek volna ia jta  exoicizm ust. De így  
nagy volt a felhördülés, az egyházelle
nes erők m egm ozdultak és azonnal bün
tetőjogi kivizsgálást követe ltek , újság
írók koptatták tompára tollúkat és a 
«legsötétebb középkorba való vissza- 
esesésről» írtak, — mert a leány halála 
és az ördögűzés szertartása közö tt m in
den áron okozati összefüggést kerestek. 
M ég az olyan k o m o l y  lap, mint a 
«Deutsche Zeitung  — Christ und W elt»  
is így  írt az üggyel kapcsolatban: «Ki
lenc hónapon át tartó eredm énytelen  
exorcizmus után az ördögűzés áldozata 
végre meghalt». A z  ilyen  és ehhez ha
sonló állítások term észetesen fülbem á
szó zene az egyház ellenségeinek s a- 
zonnal készek  is az ítélettel: az egyház 
bűnös Anneliese M ichel halálában! S 
hogy m ilyen könnyen  és gyorsan m eg
szü letik  és terjed az ilyen  hiedelem, 
arra is álljon itt egy példa. Egy mann- 
heim i újságíró így írt az üggyel kap
csolatban: «Micsoda egyház az, am ely  
fejlődő életek védő jének tolja fel ma
gát, ugyanakkor, már m eglévő életeket 
rombol szét?!» Már ezért is szükséges
nek  látjuk, hogy tájékoztassuk olvasó
inkat s tárgyilagosan, m inden elfogult
ság nélkül vázoljuk a történteket.

A z  első, amit meg kell jegyeznünk az, 
hogy a vizsgálatot lefolytató aschaffen- 
burgi állam ügyészség megállapítása 
szerint, senkinek sincs aktív  szerepe  
Anneliese M ichel halálában. A  fiatal 
ianítónőjelölt a szülői házban halt meg 
ez év július 1-én, anélkül, hogy hozzá
tartozói észrevették  volna. Szülei tanú- 
vallomása szerint élete utolsó napjaiban 
elutasított magától m inden táplálékot. 
H ogy az állam ügyészség mégis foglal
kozik  az üggyel, ez azért történik, hogy  
kivizsgálja, nem  vádolható-e valaki or
vosi segítség igénybevételének elm u
lasztása miatt.

A z  eset m egítélésénél nem  szabad 
figyelm en k ívü l hagynunk azt sem, hogy  
az exorcizm ust a fiatal leány és szülei
nek k ife jeze tt kérésére végezték  el raj
ta, — miután az orvosi tudomány m in
den kísérletezése addig csődöt mondott. 
1969 és 1973 között egy idegorvos, majd
1973-tól 1975-ig egy würzburgi orvosnő 
kezelte  őt anélkül, hogy az epileptikus 
rohamokat gyógyítani, vagy legalábbis 
enyhíteni tudta volna. Ez év elejétől 
azután a leány k ife jeze tt kérésére nem  
részesült további orvosi kezelésben.

A z  exorcizmus szertartása volt A nne
liese M ichel és szülei számára a végső  
reménység. Justin W ittig, a -würzburgi 
egyházm egye püspöki helynöke szerint

a főpásztor csak azért adott engedélyt 
a szertartás elvégzésére, hogy ne fossza 
m eg e kétségbeesett em bereket utolsó 
rem énységüktől. Különben is, nagyon  
merész fantázia kell annak felté te lezé
séhez, — akár hisz valaki az ördög ha
talmában, akár nem, — hogy bárkinek  
is halálát okozhassa egy imádság, m ely
nek ez a magja: ((Megparancsolom ne
ked, tisztátalan lélek, akárki is vagy, 
hogy távozz ebből az emberből!» A  
Római Szertartáskönyv az exorcizmus 
végző jének szigorúan a lelkére köti, 
hogy a betegnek ne próbáljon gyógy
szert, de még orvosi tanácsot sem  adni. 
Ezt bízza a beteg orvosaira. A  w ürz
burgi püspök is jóhiszem űen, abban a 
hitben adta meg az engedélyt az exor- 
cizmusra, hogy a beteg leány továbbra 
is orvosi kezelésben részesül és ezt nem  
ördögűző imádsággal próbálják he
lyettesíteni.

Valójában azonban a beteg leány már 
hónapok óta nem részesült orvosi keze 
lésben, mégpedig az ő egyenes k íván
ságára, mert attól félt, hogy zárt in té
zetbe utalják be s mert meg volt arról 
győződve, hogy rajta már orvos nem  
segíthet.

A  közvélem ény körében ke le tkeze tt  
hisztériás riadalom és felzúdulás érthe
tő. Ez köve tkezm én ye  egyrészt annak 
az ún. haladó teológiai irányzatnak, a- 
m ely tagadja a gonoszlélek létét és így  
ig yekszik  k irekeszten i a keresztény ta
nításból. K övetkezm énye másrészt a- 
zoknak az elmúlt években  bem utatott 
film eknek is, am elyek az exorcizmust 
sötét, embertelen manipulációnak m u
tatják be. Holott az exorcizmus valójá
ban ((nem mágia, hanem ünnepélyes, 
Krisztus és az egyház nevében Istenhez 
in tézett imádság, hogy az Ür adjon v é 
delmet a gonoszság hatalmával szem- 
b e m  (Lexikon dér Theologie und Kir- 
che).

A  legújabb hírek szerint a würzburgi 
püspök az ügy kivizsgálására külön  
bizottságot létesített az államügyészségi 
vizsgálatokon k ívü l is. De addig is, amíg 
e vizsgálatokat m inden oldalról le fo ly
tatják, már most m eggyőzhet m inden  
józan gondolkodó embert a tény, hogy  
egy imádságnak semmi köze sem  lehet 
egy gyerm ekkorától kezdve  epileptikus 
beteg halálához.

A z  imádság nem  öl, hanem gyógyít. 
Erre számtalan példa áll rendelkezé
sünkre mind a múltban, m ind a jelen
ben. Ha az imádság ölni tudna, ezt már 
rég felfedezték  volna az em berek és íel 
is használták volna, m int nyomtalanul 
működő, períekt gyilkolási lehetőséget.

ME GYE SI  A ND R Á S
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USA-ban tartották a 41. Eucharisztikus Világkongresszust
Harminc bíboros, köztük Lékai László 

esztergomi érsek és prímás, több száz 
püspök, a papok és szerzetesek ezrei és 
több mint egy millió hívő, katolikus és 
nem katolikus keresztény ve tt részt 
Philadelphiában a 41. N e m z e t k ö z i  
Eucharisztikus Világkongresszuson. A 
záró-ünnepségen m egjelent Ford e ln ök  
és beszédet mondott, m elyben hangoz
tatta: Am erika 200 éves jubileum át ün
nepli. Visszaem lékezik a történelm i ese
ményre, hogy Philadelphiában, a test
véri szeretet városában, (ezt jelenti a 
város neve) h irdették  ki 200 évvel ez
előtt az ország függetlenségét, kifejez
vén egyben az isteni Gondviselésbe ve
tett m ély hitüket is. Ettől a hittől — 
folytatta az elnök — A m erika sohasem 
szakadt el. Ellenkezőleg, ez a h it bá
toríto tta  a népet a szabadsághoz való 
ragaszkodásában, a vallás- és a lelkiis
m ereti szabadság tiszteletében. Ez az 
alapvető szabadság nem csak az alkot
m ányban ju t kifejezésre, hanem  a tör
vényben is és be van írva a szívünkbe.

Az elnök felhasználva az ünnepélyes 
alkalmat, m egköszönte az Egyháznak a 
több békét hozó világ felépítésében vál
lalt szerepét, valam int a világnak adott 
szellemi és lelki értékeket. Sok millió 
férfi és nő szám ára az Egyház lelki m e
nedék, szellemi iskola és az erkölcsi 
ideálok biztos letétem ényese — m on
dotta Ford és hozzátette: az Egyház a 
legnem esebb emberi értékek  hirdetője 
és védelmezője. Egyetértünk az Egyház
zal abban is, hogy az elvilágiasodás, a 
szekularizálódás veszélyezteti ezeket az 
értékeket. Osztjuk az Egyház küzdelm ét 
az élet m egbecsülése érdekében és az
zal is egyetértünk, hogy az Egyház visz- 
szautasít m inden olyan próbálkozást, 
amely az életet nem tiszteli. Ford elnök 
kiem elte, hogy a család feltétlen meg
becsülése és védelm e hitünkből fakadó 
m ély m eggyőződésből ered.

Az egyes gyűlések szónokai külön
böző m egvilágításban tárgyalták  azt a 
nagy szellemi és anyagi éhséget, am ely
től az egész emberiség ma szenved.

Sorra vették  a világon jelentkező 
szellemi, lelki, anyagi, erkölcsi éhséget, 
az Isten utáni éhezés különféle formáit, 
de nem vesztek el az elm életi előadá
sokban és eszm efuttatásokban, hanem  
rám utattak arra, hogy a keresztény hit 
tettekkel való m egvallása m ilyen vá-

Az am erikai püspöki konferencia el
nöke, Bernardini érsek  kijelentette, 
hogy az A m erikában élő nem zetiségek 
hazai egyházának képviselőit is meg
hívják  a kongresszusra. Így kapott meg
hívót a m agyarországi katolikus egyház 
is. Lékai érsek , bíboros első m egnyilat
kozásában jelezte, hogy nagyobb zarán-

laszt ad az éhség sokféle m egnyilatko
zására. A problém át egyszerű szavakkal 
T eréz n ővér  tárgyalta  az indiai Kalkut- 
tából. Teréz nővér ott évtizedek óta az
zal foglalkozik, hogy társaival együtt az 
utcáról felszedi a haldoklókat, elviszi a 
szám ukra berendezett csarnokba, gon 
dozza őket, hogy legalább életük utolsó 
óráiban m egértesse velük Isten szere- 
tetét. Az albán születésű nővér New- 
York felhőkarcolóira utalva m egjegyez
te: az ott élő gazdagok közt több a lelki
ekben szegény, m int a kalkuttai u tcá
kon elhagyottak között.

A rrupe jezsu ita -gen erá lis  előadásában 
a krisztusi szeretet mai feladataival fog
lalkozott. Felemelő jelenség a sok áldo
zó, — de m enjünk tovább Krisztus felé. 
A vele való egyesülés arra ösztönöz, 
hogy szeretetéből minél többet m egva
lósítsunk életünkben és tetteinkben. A z  
áldozást kövessék a szeretet tettei. V e
zessük be, hogy hetente egy napot bö j
tölünk és a napi koszt pénzbeli fedeze
tét adjuk oda az éhezők javára. Segít
sük a betegeket, az elhagyatottakat, az 
elnyom ottakat, a m egalázottakat. Ezt a 
gondolatot H elder Camara brazil érsek 
folytatta. A század szégyenének nevez
te, hogy az emberiség kétharm ada éhe
zik. Ma nem népekben és nem orszá
gokban, nem is nem zetekben gondol
kodunk. Az evangélium  arra bátorít, 
hogy az egész em beriséget egyetlen 
családnak tekintsük. Észrevegyük prob
lémáit, szenvedéseit. M eglássuk az el
nyom ás sokféle form áját és vállaljuk a 
küzdelm et m inden megalázott, éhező, 
rabságban szenvedő testvérünkért. A  
brazil érsek súlyosan b írá lta  a kommu
nizmus em bertelen rendszerét és az 
egészséges fejlődést hátráltató , akadá
lyozó törekvéseit. Kiemelte, hogy Latin 
Am erikában a kommunizmus sok tekin
tetben akadályozza m unkájukat.

Az am erikai katolikusok remélik, 
hogy a kongresszus hosszú évekre meg
határozza tevékenységük irányát és a 
sok egészséges gondolat újabb lendüle
tet ad fejlődésüknek. V I. Pál pápa hang
súlyozta: a kongresszus olyan esemény, 
am elynek az egész világra szóló jelen
tősége van. Ennek a kongresszusnak 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy felépít
sük a szeretet civilizációját, am elyről 
annyiszor beszéltünk. A Pápa K nox  
bíborost, a római Kúria tag ját küldte 
személyes követeként a kongresszusra.

dokcsoporttal készül résztvenni a phila
delphiai ünnepségen. A budapesti rend
szer azonban beleszólt a bíboros prímás 
tervébe. E lvetette a zarándoklat gondo
latát és delegáció, küldöttség form ájá
ban oldotta meg a kérdést. Azt is Buda
pest döntötte el, hogy ki m ehet a püs
pökök közül A m erikába és a békepapok

közül kik kísérik  a főpásztorokat. Lékai 
bíboros-prímás mellé az Állami Egyház
ügyi H ivatal kirendelte Dr. Turányi 
Lászlót, Sem ptey  budapesti helynök tit
kárát, Kádár László veszprém i megyés, 
K acziba József, és K eresztes József gö
rögkatolikus segédpüspök is m egkapta 
a m aga prominens békepap kísérőjét. 
Budapesten a k ísérőkről köztudomású, 
hogy BM-es emberek. Vagyis a kommu 
nista belügym inisztérium  megbízottai. 
A  rendszer az induláskor is kifejezte, 
hogy a delegáció nem a független, h a 
nem az állami rabságba kényszerített, 
jogaitól m egfosztott m agyar egyházat 
képviseli. A  Ferihegyi repülőtéren az 
indulásnál ugyanis ott volt az Állami 
Egyházügyi H ivatal helyettes elnöke, 
Straub István  és egyházi részről Ijjas 
József kalocsai érsek, pápai trónálló. 
Ijjasnak kellett elm ondania a búcsúzta
tót: «A világkongresszus színe előtt úgy 
m utatkozik meg delegációnk, mint olyan 
népnek képviselete, m elyre alkalm azha
tó a Zsoltár szava: Boldog a nép, amely 
ünnepelhet, és arcod fényében járhat, 
Uram.»

Pedig jól tudja a kalocsai érsek, hogy 
a m agyar nép igazán nem járhat Isten 
arca fényében. Ha ezt tehetné, szabad 
lenne, élvezhetné az evangélium  érté 
keit, a szabad fejlődést, az emberi és 
istengyerm eki m éltóság m egbecsülését. 
E helyett a megalázás, rabság, diszkri- 
minizáció, elnyom atás a keresztények 
sorsa M agyarországon. Ijjas érseknek 
kellett elm ondania a búcsúztatáskor azt 
is, hogy m ilyen nagy jólétben van az 
ország népe. A rendszer tudta, hogy a 
kongresszus tém ája az em beriséget 
gyötrő, sokféle éhség. Ijjas így szólt: 
«Ha majd ott a világ népeinek képvise
lői az em beriség éhező, ínséges család
jainak  töm egeiről tesznek döbbenetes 
nyilatkozatokat, a mi delegációnk bá t
ran ism ételheti im ádságunkat: «Mi jól
lakunk — hála Isten. A nnak is adj, k i
nek nincsen!* Ha népünk dalos kedve 
kerül szóba,' m éltán hivatkozhat kü l
döttségünk arra, hogy a «jó ebédhez 
szól a nóta» előtt m inden délben tem p
lomi harangszó hívja im ára azokat, k ik
nek van m unkájuk, van kenyerük, — 
Istennek legyen hála.» (Üj Ember 1976 
aug. 8.) — V ajon mit szólhatott ez után, 
ha hazaérve kinyito tta  az újságot és ol
vasta: nincs zöldség, nincs hús, emel
kednek az árak  stb.

A  d e leg á c ió  feladata

N éhány nappal előbb a hazacsalogató 
M agyar H irek-ben B ognár József, a 
M agyarok V ilágszövetségének otthoni 
elnöke, így határozta meg a Lékai bíbo
ros vezette m agyar delegáció am erikai 
feladatát: az esztergom i érseki szék be
töltése m ajd segíti a hazai rendszer 
iránti «kételyek és zavarok eloszlatá
sát*. Pap is akadt Am erikában, egye

A  M agyar D eleg á c ió
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Fülöp Gergely ezüstmiséje Lyonbantemi tanár, aki június 27-én Esztergom
ban Lékai bíboros névnapi ebédjén ve tt 
részt, de arra  m ár nem  szakított időt, 
hogy közelebbről m egism erje a hazai 
egyház és keresztények szomorú sorsát, 
v isszatérve A m erikába levélben keres
te fel a m agyar egyházi vezetőket. Fel
tette  a kérdést: Utód vagy ellenlábas? 
Ezt Lékai bíborosra értve és igyekezett 
m egm agyarázni, hogy a jelenlegi esz
tergom i érsek «az István pápa és W i- 
sinszky által képviselt vonalat követi, 
de lényegében ugyanazon h itért és ma
gyarságért küzd, tűr, szenved és dol
gozik, am iért M indszenty egész életét 
olyan csodás szeretettel és m aradékta
lanul feláldozta». Így próbálta a m agya
rok bizalm atlanságát eloszlatni. A m a
gyarok viszont ezt kérdezik:
Hol van ez a küzdelem?

Ebből semmi sem ju to tt kifejezésre 
az am erikai ú t alkalm ával. A rendszer 
indította ú tnak a delegációt Budapest
ről. A rendszer w ashingtoni képvisele
tének m egbízottja fogadta a delegációt 
New-Yorkban. A rendszer írta  elő, hogy 
a p iaristák  Davon-i házában kapjanak 
szállást és A ntal István hazai piarista 
tartom ányfőnököt is elküldte a delegá
cióval, hogy biztosítsa a küldöttség el
lenőrzését. A kom m unista delegációk 
m intájára a hazai delegáció csak hiva
talos összejöveteleken vehete tt részt. 
Lékai bíboros és Keresztes segédpüspök 
beszédei a hazai problém ákat nem érin
tették. Lékai Doylestonban, aug. 7-én a 
m agyar napon m egkockáztatta a k ije 
lentést, hogy odahaza már négy h ittan
óra van hetente, sőt a tanulók már k é r
déseket is tehetnek  fel — de hallgatott 
a körülm ényekről, a rendszer jogtalan 
intézkedéseiről, am elyekkel a h itok ta
tást elnyomja. M indezt az am erikai ma
gyarok éppen olyan jól ismerik, m int a 
hazaiak. A szentm ise u tán  egy m agyar 
asszony m egkérdezte Lékai bíborostól: 
«miért gyötrik  a kom m unisták a m agyar 
népet?» M agyarország prím ása szó nél
kül há ta t fordított a kérdezőnek. A  
szovjet típusú delegáció szabályai nem 
engedték meg a választ.

A  m agyarok azonban éreztették  a de
legációval, hogy szabad világban élnek. 
Ha a mai hierarchia otthon úgy gondol
ta  volna, hogy kint alázatos hívekkel 
lesz dolga, akiket a bíborosi illetve püs
pöki ornátus vagy a piros cingulus térd 
re kényszerít, tapasztalnia kellett, hogy 
tévedett. A m erikában nem megfélemlí
tett, m eghunyászkodott katolikusokkal 
találták  szemben m agukat a delegáció 
tagjai, hanem  öntudatos keresztények
kel és m agyarokkal. M agyar kereszté
nyekkel, akik tudják, mit jelen t szám uk
ra az evangélium , mit a keresztény ér
tékek, továbbá tudják, mi az emberi és 
istengyerm eki m éltóság tartalm a! Tud
ják, mit jelen t M agyarországnak az ezer 
éves keresztény múlt, még akkor is, ha 
volt idő, amikor a hatalom  birtokosai 
ezeket az értékeket elhanyagolták. Az 
am erikai m agyar katolikusok illetve ke-

A délfranciaországi m agyarok lelké
sze, Fülöp Gergely június 27-én ünne
pelte meg 25 éves papi jubileum át. A 
hívek nagy szeretettel köszöntötték lel
készüket, aki immár két évtizeden át 
szenteli áldozatos papi életét honfitár
sainak. A jelenlévők visszaem lékeztek 
a m agyar forradalom  utáni első ka rá 
csonyra, am ikor özönlöttek a m enekül
tek  Lyon vidékére is és akadt egy me
leg papi szív, am elyik eléjük sietett, 
gondjaiba vette  őket a hontalanság első 
keserű perceiben. És azóta sem hagyta 
el őket; gondozza a régieket és az ú jab
ban érkezőket. Tevékenysége egész 
Dél-Francinországra terjed  ki olyan h í
vőkre, akik száz és száz kilom éterre 
laknak egymástól: Lyon-tól M arseille- 
ig és Grenoble-tól Toulouse-ig terjedő 
térségen.

Fülöp atya fáradhatatlan apostoli le l
ke m egtalálta a módját, hogyan lehet 
összetartani ezen az óriási terü leten  
szétszórt honfitársainkat. V olt alkal
mam látni, m ikor együtt ró ttuk  kis ko
csiján az utakat, hogy ism ert m indenkit 
névszerint és már előre mondta, hogy 
ebben és ebben a faluban m ennyi m a
gyar család és kik laknak. Be-beláto- 
gattunk hozzájuk és m inden otthon lel
ki világa jól tükrözte Fülöp atya sze
rényen, csendben végzett kitűnő apos
toli m unkájának eredm ényét. M ert ez 
is hozzátartozik Fülöp atya szem élyé
nek bem utatásához. Öróla is el lehet 
mondani: «Tanításom és igehirdetésem  
bizony nem az emberi bölcsesség m eg
győző szavaiból állt, hanem  a lélek  és 
az erő bizonyításából, hogy h ite tek  ne 
emberi bölcsességen, hanem  Isten ere
jén  alapuljon» (1 Kor. 2, 4). M inden si-

resztények kifejezték, hogy azokat a fő
papokat és keresztényeket becsülik, a- 
kik az evangélium  és az ember jogaiért 
szóban és tettben  válla lják  a küzdelmet. 
Ebben a tudatban vonultak  fel főleg a 
m agyar fiatalok a Doyleston-i m agyar 
napra. Tábláikra írták: «Szabadságot a 
szenvedő m agyar népnek!» A rajzon bi
lincsbe vert kéz, más táblákon M ind
szenty képe és a felírás: «Mindszenty, 
könyörögj ére ttünk !» Ezekkel a táb lák
kal vették  körül az oltárt, am elynél a 
delegáció és több am erikai m agyar pap 
együtt misézett. A delegáció tagjai las
san észrevették, hogy a szabad ember 
m ásképpen viselkedik, mint a terrorral 
elném ított tömegek. A szabadság és ke
resztény öntudat határozott m egnyilat
kozására a delegációt m egszállta a fé
lelem. Félszegen, bizonytalanul moz
gott. Félt m inden közeledő m agyartól, 
de főleg a hazai állapotokat érintő ké r
désektől. Rendszerint csoportosan je 
lentek meg. A m agánbeszélgetés .illetve 
m eghívás elől idegesen kitértek , m ert 
így akarta  a hazai rendszer utasítása.

kere és eredm ényes m unkája m ellett 
m egm arad Krisztus egyszerű papjának, 
fáradhatatlan  energiával, term észetes, 
póznélküli jóságával; az az ember, aki
nek m indenkor öröm a társaságában 
lenni.

Az ünnepi szentmise vasárnap délu
tán  négy órakor a szeminárium kápol
nájában  örvendetes nagy számban hoz
ta  össze a m agyarokat. Mgr. A  n c e 1 
Lyon-i segédpüspök volt az ünnepi szó
nok, aki együtt m utatta be a szentm isét 
az ünnepelttel. Fülöp atya örömmel te 
kint végig az odasereglett hívőkön és 
boldogan m egjegyzi és ism étli: «Mind 
itt vannak !» M int hálaadó ének hangzik 
ez a m egállapítás a lelkipásztor ajkán.

Együtt ünnepeltek vele franciaorszá
gi m agyar lelkésztársai is, és együtt 
m utatták  be a hálaadó és kérő áldo
zatot. A hívek könyörgésében mindenki 
sorrakerült, férfiak, nők, idősebbek és a 
fiatalok; gyerm ekek kis versikékkel, 
m indnyájan szívük örömével és m ele
gével köszöntötték lelkészüket. Az ének 
is gyönyörűen szárnyalt a lelkes ünne
pélyességben.

A szentmise u tán  az udvar árnyas fái 
a la tt m ár álltak  a teríte tt asztalok s a 
hőség elől odam enekült a nép. Hűsítő 
italokban, ízletes é te lekben  nem  volt 
hiány. Két m agyar lelkész hegedűi elő
csalták a m agyar nótát is és következett 
a távoli otthon em lékét idéző vidám  
szórakozás, a honiföld term ette bor mel
lett. Fülöp atya fitestvére, aki otthonról 
idelátogatott, haza viszi em lékét ennek 
a szívekből fakadó szép ünneplésnek.

Ruzsik Vilmos főlelkész

Hogyan fogja a rendszer odahaza k i
értékelni ezt az utat, m ajd m egtudjuk. 
M indenesetre jegyezzük meg a jövőre 
vonatkozólag, hogy a rendszer a hazai 
hierarchiát, a bíboros prím ással az élen, 
a jövőben is megalázó feladatokra fogja 
kivezényelni. Ezért egyre nagyobb 
szükség van arra, hogy a hazai helyzet
tel és egyházi körülm ényekkel alaposan 
tisztában legyünk és tudjunk szabad
ságunkkal helyesen élni.

Fábián Károly

A MINDSZENTY EMLÉKBIZOTTSÁG 
kiadásában m egjelent M indszenty bí
boros színes fényképe még mindig kap
ható; hárm as nagyságban: nagy, közép 
és levelezőlap formában.

A képek a m agyar lelkészeknél és
8 M ünchen 81. Oberföhringer-Str. 40. 
a la tt rendelhetők meg, darabonként 5 -
3 - 1 DM-ért.

Felülfizetéseket — m ivel a képek jö
vedelm e a M áriacelli Mindszenty-Em- 
lékstáció költségeire ío rd íttatik  — szí
vesen fogad az Emlékbizottság.



6 É L E T Ü N K

Gondolatok Daniéla halála után
Tizenhárom éves lenne e napokban és 

most szeptem berben boldogan indulna 
barátnőivel együtt az új iskolaévbe. Ha
1974 őszén halálra nem  kínozza tulaj
don édesanyja és annak barátja. Dani
éla anyja első, hajótörött házasságából 
származott. Talán a visszaem lékezés e 
rosszul sikerült házasságra, talán a gyű 
lölet a gyerm ek apja ellen, vagy  az 
anya törekvése, hogy m inden áron meg
tartsa az új barátot, volt az okozója  
Daniéla tragikus sorsának? Ki tudna 
erre választ adni, k i lát bele az emberi 
szív  titkos zugába, ahol gondolatok szü
letnek, m elyek  te ttekké  érve egy gyer
m ek erőszakos halálát okozzák, m ely
nek nyom án ké t felnőtt tíz-tíz évre bör
tön rácsai mögé tűnt el.

A z  ítéletet most májusban hirdette ki 
M ünchenben az esküdtbíróság. A z ú j
ságok lehozták a halálra kínzott kislány  
képét (elsőáldozási ruhában) és a közölt 
cikkekből elénk tárult egy szerencsét
len gyerm ek szörnyű sorsa. A z  anya 
m unkakerülő és m ég hozzá kábítószert 
szedő barátja újra ellopta a család arany 
tartalékát, hogy m egvehesse magának 
a szükséges «anyagot». A  lopást azután 
a 11 éves kislány nyakába varrta. A  
«büntetés» nem is maradt el. Közös erő
vel m egkö tözték  a gyerm eket, először 
ököllel az arcát verték  össze, majd bőr
szíjjal a lábait. A  napi élelmiszeradag
ját felére fogták, s végül már csak egy  
kis kétszersültet és teát adtak neki. Fű
téscsőhöz kötözött kezekkel halt meg  
Daniéla.

A  ké t tettes e lve tte  m éltó (?) bünte
tését. De nem  a kor, am ely k itenyész
tette  őket, am elynek gyerm ekei. A z a 
kor, am elyben az em berek csak önma
gukat keresik, önmaguk hasznát, önma
guk előnyét, önmaguk élvezetét. A z  a 
kor, am ely nem  akar hallani lemondás
ról, önfegyelm ezésről, az élettel járó 
bajok türelmes elviseléséről, hanem el
ve, hogy kitérjen  előlük és mindig s 
mindenben csak a kényelm es megoldást 
keresse: a lényeg, ne kerüljön semmibe, 
főleg lemondásba.

H ogy e ké t ember beteg? Igen, egy  
beteg kornak beteg gyerm ekei. Egy 
asszony megtűr maga m ellett egy férfit, 
nem  mert kenyérkeresőre van szüksége, 
hanem csak férfire, aki lehet m unkake
rülő, lehet kábítószer élvező parazita és 
tolvaj. Am i azután a legszörnyűbb az 
egész dologban: az asszony odáig m egy  
a férfitól való függésben, hogy kiö lte  
leikéből a gyerm eke iránti szeretet, 
ösztönös anyai szeretet utolsó szikráját 
is.

Daniéla azonban csak egy a sok sze
rencsétlen sorsú gyerm ek közül, akik  
osztják az ő sorsát a szenvedésben, a 
a szülői önzés következtében . A  körül
m ények  talán mások, de a lényeg u- 
gyanaz: a gyerm ek útban van, korlátoz

za szabadságukat, hogy é lvezhessék az 
életet. N em  lenne azonban teljes a k é 
pünk, ha nem  térnénk ki még egy szem 
pontra. Daniéla gyilkosai ellen lefo ly
tatott per során a védőügyvéd  beszédé
ben nem igyekezett szépítgetni a dol
gokat és ártatlanra mosni a bűnösöket. 
De beszéde kem ény vád volt egyúttal 
a mai társadalom önző életszem lélete  
ellen is. «Tudjuk jól, — mondta  — hogy  
abban a miliőben, am elyben ezek  az 
em berek élnek, ilyen  esetek  előfordul
nak. De azt is tudjuk, hogy nem  lenne  
okvetlen  szükséges, hogy előfordulja
nak! Itt, ebben az esetben el kell m a
rasztalnunk a hatóságok (Sozialhilíe) 
hanyagságát és a szom szédok nem törő
dömségét, akik tehettek volna valamit, 
de nem tettek  semmit!»

Volt idő, amikor egyik  ember mindent 
tudott a másikról, néha talán túlságosan 
is sokat. Ma viszont, á tesve a szamár 
m ásik oldalára, túlságosan is jogot for
m álunk arra, hogy senki ne háborgassa 
köreinket, senki ne dugja orrát privát 
ügyeinkbe. Finoman e z t így  m ondják  
manapság: az intimszféra tiszteletben- 
tartása. A  végén az ember addig bővít- 
geti köreit (intimszféráját), amíg azután 
sem m it sem  tudhat meg, vagy  semmit 
sem  akar tudni a másikról. Sok esetben  
m ég azt sem  tudja, hogy ki a szom széd
ja, k ik  laknak vele  együtt a házban. 
Ennek következtében  nagyon sok egye
dülálló idős ember hal meg teljesen ma
gára hagyatva a lakásában. A  ház lakó
inak nem  is valakinek a hiánya tűnik  
fel, hanem legfeljebb a ki nem szedett 
postaládában felgyülem lett újság és 
egyéb kü ldem ények. Egy Heríordban 
élő 61 éves cégvezető a TV-székében  
ülve halt meg. N yolc nap múlva fedezte  
fel az egyik  szomszéd, aki arra lett fi
gyelm es, hogy a TV -készü lék éjjel-nap
pal sustorog.

A z ilyen  esetek és a kis Daniéla sorsa 
bizonyítja, hogy m ilyen végzetes k ö ve t
kezm ényei lehetnek, és vannak ennek  
a divatossá vált emberi elszigetelődés
nek, a törődés és felelősségtudat hiá
nyának a m ásik embertárssal szemben. 
«A mi közöm  testvéremhez!»  -— önző, 
káini mondat újra itt kísért, újra diva
tossá vált napjainkban. E lfelejtettük  
volna, hogy ez egy gyilkos szájából 
származik?

A z emberi hitetlenség így m utatkozik  
meg a maga teljes egészében és való
ságában az emberi önzésben és ennek  
végzetes kinövéseiben.

A  ké t véglet: a tolakodás-számba-me- 
nő segíteniakarás és rideg közöm bösség  
között van egy arany középút, amit 
megtalálni nem  könnyű, de lehet. A  hit- 
b ő i fakadó szeretet és helyesen alkal
m azott szeretet ebben a segítő eszköz. 
Daniéla tragikus sorsa igazolja leg
jobban annak a krisztusi jövendölésnek

helyességét, hogy a hit és a szeretet 
m egfogyatkozása magával hozza a go
noszság elhatalmasodását a földön. S 
mi lesz az emberiség sorsa, ha a szere
tet, az emberi együttélés alapja és lelke  
kipusztu l a szívekből? Daniéla és Da- 
niélák elném ult ajka már megadta erre 
a kérdésre a választ. A  keresztény  hit 
és az ebből fakadó szeretet lelkü letét 
nem pótolhatja semmi. A  jóléti állam  
egész törvényhozása és szociális gon
doskodása sem. M ert csak a szeretet k é 
pes legyőzni az emberi önzést, csak a 
szeretet ösztönöz hűséges kötelességtel
jesítésre, csak a szeretet kö zve tít igaz 
felelősségtudatot mások sorsa iránt.

A  világon ugyanis m inden csődöt 
mondhat: a szülői kötelességtudás, a 
hatóságok köteles gyámkodása, a szom 
szédok figyelm es törődése.

A z  igaz, Istenből származó szeretet 
azonban soha!'

M. I.

RÁKÓCZI - EMLÉKÜNNEPÉLY 
PÁRIZSBAN

Június 1-8 -20 -ig bezáróan Stephan 
Géza, Szatmárnémeti születésű grafikus- 
művész «Ecce Homo» kiállításában gyö
nyörködhettünk a párizsi Katolikus 
Misszió nagyterm ében. U gyanitt 19-én 
este végre tíz év után a párizsi m agya
rok is fogadhatták körükben Tollas 
Tibor emigráns költőnket. N agysikerű 
irodalmi estjét követően, másnap vasár
nap az ünnepi szentmise u tán  együtt 
ünnepeltük vendégeinkkel II. Rákóczi 
Ferenc Erdély fejedelme, az eszméiben 
mindvégig kitartó, soha meg nem alku
vó nagy m agyar bújdosó születésének 
három századik évfordulóját. A beveze
tő beszédet Szőke László építész m on
dotta, többek között kihangsúlyozva a 
fejedelem  óriási gazdagságát, — b irto
kai révén az akkori Európa leggazda
gabb földesúra volt, — ném et feleségét, 
tehát csupán egyéni meggondolás sze
rint semmi oka nem lett volna arra, 
hogy az országban uralkodó H abs
burgok ellen fölkeljen parasztjai, kuruc 
vitézei élén.

De talpig m agyar volt, becsületes, az 
egész nép szabadságáért küzdő lélek, 
amint Tollas Tibor ünnepi előadásában 
mondotta, összehasonlítva utódaival, az 
Rákóczi bújdosásában is k itarto tt s nem 
alkudott, amikor a Habsburg-ház vissza 
akarta  adni b irtokait s neki szabad ha
zatérést biztosított, elutasította. Három 
éves franciaországi tartózkodása után, 
húsz évig élt Rodostóban.

Az ünnepség résztvevői karöltve a 
kedves vendégekkel délután fölkeres
ték a Párizstól kb. húsz kilom éterre 
fekvő Yerres-ben, a fejedelem  utolsó 
franciaországi tartózkodási helyét, ahol 
ünnepélyes keretek  között m egkoszo
rúzták az emlékművet.

SZŐKE KLÁRA
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Emlékezés a Fohászkodás költőjére
— születése 200. évfordulóján

Berzsenyi Dániel 1776-ban született a 
vasm egyei Egyházashetyén. Régi nemes 
család sarja volt. G yerm ekkorában so
kat betegeskedett, ezért klasszikus m ű
veltségű apja m aga tanította. Csak 14 
éves korában került a soproni evangé
likus líceumba. 1793-ban katona akart 
lenni. Szándékában apja erélye akadá
lyozta meg. 1795-ben tanulm ányainak 
félbeszakításával szigorú ap ja  m ellett 
gazdálkodni kezdett és római prózaírók 
m ellett m indinkább H oratius alkotásai 
felé fordult érdeklődése. 1799-ben fele
ségül vette  Dukai Takách Zsuzsannát s 
annak sömjéni birtokára költözött. Gaz
dálkodott, olvasgatott és verselgetett. 
Elemi csapások, a franciák m agyaror
szági hadjárata, meg 1811-ben a pénz 
elértéktelenedése következtében gazda
sági nehézségekkel is meg kellett küz-

Isten, k it a bölcs lángesze íel nem  ér, 
Csak titkon érző lelke  óhajtva sejt: 
Léted világít, m int az égő 
Nap, de szem ünk bele nem  tekinthet.

A  legmagasb m enny s aether Uránjai, 
M elyek  körülted rendre keringenek,
A  láthatatlan férgek, a te 
Bölcs kezeid  rem ekelt csudái.

Te hoztad e nagy M inden ezer nemét 
A  semmiségből, a te szem öldököd  
Ronthat s teremthet száz világot
S a nagy idők folyam it kiméri.

Dr. Szirmai Endre, az ism ert orvos- 
professzor, példás fiúi kegyelettel ren
dezi és gondozza innen az emigrációból 
nem rég elhunyt édesatyja, Dr. Szirmai 
Károly irodalmi hagyatékát. Ez az iro
dalom történeti szempontból f o n t o s  
m unka nem csak nagy anyagi áldozatot 
kíván az író fiától, de még több körül
tekintést, állandó levelezést sok intézet
tel, folyóiratok szerkesztőségeivel, az 
író barátaival, tisztelőivel és kritikusai
val.

Szirmai Endre kész m inden áldozatra 
és vállalkozik arra a nem m indennapi 
erőfeszítésre, hogy innen az emigráció
ból végezze el a m agyar irodalom törté
net szám ára ezt á nélkülözhetetlen m un
kát.

M egértjük fiúi igyekezetét, ahogy a 
könyv előszavában írja: «Reméljük, 
hogy ez a hagyatékrendezői m unka 
nem csak a novellista Szirmai Károly
hoz hozza közelebb az érdeklődőt, de 
az emberhez, a szerkesztőhöz és a k ri
tikushoz is, emberi-erkölcsi helytállásá
nak szép példáihoz . . . am elyek a mai

denie. Költem ényeinek kiadására a pes
ti, székesfehérvári és zágrábi kispapok 
tám ogatásával csak 1813-ban került sor.

1836 február 14-én a somogyi N iklán 
halt meg. A M agyar Tudományos A ka
démián Kölcsey Ferenc búcsúztatta. Em
lékbeszédében a kiváló költő halhatat
lan szellemét m éltóképpen kiemelte.

Berzsenyi Dániel költészete a lírában 
egészen új hangot és form aszerűséget 
hoz. A nemzeti nagyság régi dicsősé
gének megrázó erejű  m agasztalását 
nyújtja. Sajátos egyénisége olyan han
got szólaltat meg, amely a m agyar lé
lekben m indenkor visszhangra talál.

'Fohászkodás' című költem énye nem
csak a m agyar, de a világirodalom nak 
is egyik legfenségesebb himnusza:

Téged dicsőit a Zenith és Nadir,
A  szélvészek  bús harca, az égi láng 
Villáma, harmatcsepp, virágszál 
Hirdeti nagy kezed  alkotásait.

Buzgón leomlom színed előtt, dicső! 
Majdan ha lelkem  záraiból k iké i 
S Hozzád közelb járulhat, akkor 
Am i után eped, ott eléri.

Addig letörlöm könnyeim et s m egyek  
Rendeltetésem  páyaíutásain  
A  jobb s nemesb le lkeknek  útján, 
Merre erőm s inaim vihetnek.

olvasó érdeklődésére és m egbecsülésé
re is számot tarthatnak. Ahhoz a Szir
mai Károlyhoz, akinek tollát m élységes 
humanizmusa vezette, aki minden sorá
val az irodalom ügyét kívánta szol
gálni.»

«A m agányos ó riás» és a «Szirmai 
Károly m űveinek bibliográfiája» c. kö
tetek  után jelent meg az elmúlt hetek
ben a «Mindig elválni valakitől)) című 
novelláskötet, amely Szirmai Károly 
könyvben még meg nem jelent, csak 
folyóiratokban, napi- és hetilapokban 
publikált, valam int k iadatlan elbeszélé
seiből tartalm az gyűjtem ényt. Ezek k i
adását azért határozta el Szirmai Endre, 
mivel kritikusok bevonásával úgy ítél
te meg, hogy aty ja  életm űvének ezek is 
elidegeníthetetlen részei, sőt önértékük
nél fogva is megérdemlik, hogy mint az 
író hagyatéka fennm aradjanak.

A novelláskötet az elmúlt hetekben 
jelent meg a Szirmai Emlékbizottság k i
adásában. A könyvet a St.Galleni M a
gyar Nyom dában állították elő. Előszót 
az elhunyt író fia, Dr. Szirmai Endre írt.

A szükséges jegyzetekkel Benkő Á kos  
irodalom történész és kritikus látta  el az 
elbeszéléseket. A 160 oldalas kötet, a- 
m elynek fedőlapján a szerző 1941-ben 
készült fényképe látható, 27 elbeszélést 
tartalmaz.

Szirmai Károlyt, aki fiatal korában 
a maga szerkesztette «Fény és Sötétség» 
című lapjában versekkel is jelentkezett, 
Juhász Gyula «irodalm unk nagy ígére
tének* nevezte. M inden más m éltatás 
és kritika helyett idézzük itt a hat és 
fél évtizeddel ezelőtt írt kritikát:

Szirmai Károly, az ifjú költő, irodal
m unk nagy ígérete új ösvényen jár, 
nemigen befolyásolják az elm últ év ti
zedek  alkotásai és irányzatai. A z  élet 
és halál, az elmúlás, szomorú hangula
tok szépségeiről, eltévedt szegény, ma
gányos em berek problémáiról ír.

Bátor kiállása, ha talán kissé más 
vonatkozásban is, A dyéhoz hasonlítha
tó, választékos, tömör nyelvezete , szó
virágoktól m entes sorai o lykor Babits 
M ihályra em lékeztetnek, s témaköre, 
borongás hangulatvilága Kosztolányi 
Dezsővel vagy Edgár Allan Poe-val 
rokon, de egyiknek  sem  követő je .

Fölényes, kiforrott írásm űvészete a- 
lapján versei tanulmányozása közben  
úgy tűnik, mintha egy nagy gyakorlat
tal rendelkező, s nem  egy 20 éves költő  
sorait olvasnám. A z Őszi éjszakák, az 
Északi szél, a Szótagok zenéje, A  halál 
országában, az üzenet, a Fény és Sötét
ség és más versei eredeti szemszögből, 
újszerűen tárják íel elő ttünk a «költé- 
szet birodalmát».

Lírai miniatűrjeiben nem csak az iro
dalom és a zene, de a filozófia kom pli
kált eszközeivel hatol a m élybe, a «ha
lál országának határán is túlra» s röpít 
m inket is hangulatai szárnyán egy is
m eretlen világba ■—• a v íziók  és álmok 
messzi hazájába.

Juhász Gyula

Szirmai Endre hagyatékrendezői te 
vékenysége közben term észetesen gyűj
ti az atyjához írt vagy a tőle származó 
leveleket is. így bukkant rá az értékes 
Juhász Gyula dokumentumra, amely 
1910-ből származik, m ikor Szirmai Ká
roly 20 éves volt. (V. J.)

A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR 
KÉPZŐMŰVÉSZEK VILÁGSZÖVET

SÉGÉNEK
európai csoportja Augsburg városában 
1976 július 15-től augusztus 31-ig szép
sikerű kiállítást rendezett a városháza 
k iállítási csarnokában. A  kiállításban
9 m agyar képzőművész vett részt, akik 
a Ném et Szövetségi Köztársaságban, 
Olaszországban és Svájcban élnek. A 
művészi alkotások ízléses katalógusa 
értékes eligazítást adott a város német 
lakásainak is, akik élénk érdeklődést 
m utattak. A kiállítás anyagi tám ogatá
sára honfitársaink a M agyar Karitász- 
Szolgálat ú tján  1325 DM-t adományoz
tak. (E. E.)

Bizton tekintem  m ély  sírom éjjelét! 
Zordon, de ó nem, nem  lehet az gonosz. 
M ert a te munkád: ott is elszórt 
Csontjaimat kezeid  takarják.

Szirmai Károly: MINDIG ELVÁLNI VALAKITŐL. St. Gallen, 1976.
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
Röviddel azután, hogy átléptem  a kö

vetség küszöbét, orosz ágyúkat vontat
tak a Szabadság-térre és azokat mind a 
követség épületére irányították. Dr. 
Turchányi is m egkapta a m enedékjogot. 
A rra azonban m ár vagy négy óra hoszat 
kellett vám unk.

N apok m últán olvasom a külföldi saj
tóban, hogy előző nap, m ikor a helyzet 
már végzetesnek kezdett látszani, Nagy 
Imre maga kérte  volna nekem  ezt a 
m enedékjogot. A  tiszt, aki hivatalos 
m inőségben kísért, ezt nem említette. 
H etek m últán arról értesülök a követ
ségen, hogy valaki — egy k ideríthetet
len valaki Budapestről — novem ber 
3-án számomra W ashington-tól m ene
dékjogot kért. Hogy ki volt az, később 
sem tudtam  kideríteni, de ha Nagy 
Imre tette, nemes lelkületét m utatja.

Amíg Dr. Turchányi azilum-engedé
lyére várunk, a földszinten tartózko
dunk. H irtelen kiáltás hallatszik: Légi
tám adás várható! Légoltalmi pincébe 
menni! O dalent aztán Kovács Bélával, 
a Kisgazdapárt volt főtitkárával talál
kozom, aki most is m iniszterként szere
pelt — 7 évi szibériai fogság után és 
betegen. Négy vagy öt vezető politikus 
társaságában volt és beszélgetni kezd
tünk. Kovácsot igaz jellem nek, tisztes
séges és áldozatra kész politikusnak 
tartottam . Amikor másnap ú jra  keresem  
őt a követségen, megtudom, hogy bár 
m enedéket kért, azt nem kapta meg.

Elment haza, betegen baranyai falujá
ba .. . Nagyon sajnáltam  s azon töp
rengtem, hogy mi lesz az ő sorsa?

Egy óra körül a követ íróasztalán 
mondom el szentm isémet az ő és tiszt
viselőkara jelenlétében. N incsen feszü
letünk, m iseruhánk, kelyhünk, de van 
házikenyerünk és borunk. Kehelynek 
pezsgőspoharat kellett használnunk.

A követ nobilisán saját hivatalát a- 
jánlja  fel nekem. Igazán m eghatott, h i
szen arra neki is szsksége volt. (Nem
régen érkezett, s felesége sem volt még 
Budapesten.) A követség tisztviselői, a 
női alkalm azottak is, ezen az éjszakán 
ott m aradtak az épületben; attól féltek, 
hogyha elhagyják a követséget, az oro
szok elfogják őket. Azt is látom, hogy a 
bizalmas aktákat égetik. Szó volt arról 
is, hogy az oroszok be fognak hatolni 
a követségbe.

A National Catholic W elfare Confe- 
rence évi 1000 dollárt ajánl fel m indjárt 
az első időben eltartásom ért a követ
ségnek. Ez — gondolom — bíboros test
vérem, Spellman New York-i érsek gon
doskodására történt, hogy ne érhesse 
b írálat a washingtoni korm ányt a ne
kem adott m enedékjog miatt. Egyébként 
nagyon jól érintett, hogy hosszú követ- 
ségi tartózkodásom  alatt egyetlen pol
gár sem tiltakozott az ellen, hogy a kor
mány m enedéket biztosított számomra 
budapesti követségén.

m agyarul is tudók kérdeztek, m ajd a 
ném etek, végül az angol-am erikaiak. 
Utóbbiak szám ára ott volt úiég akkor 
tolm ácsnak Dr. Turchányi, a volt poli
tikus s egykori tapasztalt képviselő . . .

Első kérdésük: M it szólok az orosz 
agresszióhoz?

— A legteljesebb m érvben elítélem.
A m ásodik kérdés: M elyik korm ányt

ismeri el M agyarország törvényes kor
m ányának? N agy Imre korm ányát vagy 
a Kádárét?

— N agy Imre korm ányát ismerem el 
M agyarország korm ányának. Kádár J á 
nost idegen katonai hatalom  erőszakol
ta  az országra. Abszolút tö rvénytelen
nek tartom  és elutasítom.

Azután még rengeteg kérdést intéz
tek hozzám. De ez a kettő  volt a leg
fontosabb. A Kádár-korm ány erről a 
sajtókonferenciáról m élyen hallgatott. 
Ok tudják, miért. Mi is tudjuk.

Kilátás a követségről

Nyolc napja folyik kis országunk és 
a főváros hősies küzdelm e a rájuk tá 
m adt brutális hordákkal és tank-töm e
gekkel szemben. A szem benállók ereje 
szívszorítóan aránytalan. A fővárost 
nem sokára a tem ető csendje borítja. 
H alottak és sebesültek hekatom bája az 
utcákon: hős m unkások és egyetem is
ták  ezrei. H írek szerint csak a nyolc nap 
m agyar halottjának száma 5000-re rúg, 
sebesültjeit 20 000-re becsülik. Azután 
elindulnak a deportáló vonatok Szibéria 
felé, 10-12-18 éves m agyar fiúkkal, leá
nyokkal, akik tele írt papírlapokat do
bálnak ki a lelakatolt m arhavagon ré
sein. A vidék még helyenként hősiesen 
állja a harcot, miközben a Szovjet által 
kinevezett új Kádár-korm ány lapjai, a 
m egham isított híreket, jelentéseket köz
ük.

M agyarországot 1944 és 1956 október 
huszonharm adika között az idegen kom 
m unista megszálló hatalom  börtönbe 
helyezte. Azután tizenegy napig (ma
gam négy napig) ú jra  szabadon léleg
zettünk. Novem ber negyedikétől kezd
ve ú jra Kelet vastöm löce lett az ország: 
a Vasfüggöny ú jra lezárult.

M ilyen felemelő volt a kis m agyar 
nép erkölcsi ereje, hihetetlen bátorsága:, 
összetartása, embersége, szívóssága. És 
vigasztaló volt a nagyvilág millió tisz
tességes lelkének együttérzése velünk.

Mi lett azokból az ígéretekből, am e
lyeket a dem okratikus hatalm ak ígértek 
a m ásodik világháború alatt és után? 
Szabadságot,, egyenlőséget, jólétet ígér
tek  a boldogtalan világ népeinek. S mi 
valósult meg a világ nagy részében? 
Bolseviki diktatúrák, deportáció, terror, 
nyom or és vérözön.

A nagyvilág együttérzése szabadság- 
harcos népem iránt felemelő volt, igen. 
De a hatalm ak szófecsérlése és mozdu
latlan tehetetlensége szégyene és szo
m orúsága m arad a történelem nek.

Sajtókonferencia a követségen

Egyik m agyar szárm azású am erikai 
kísért fel bennünket. Dr. Turchányi 
m egegyezett vele, hogy együtt próbál
nak kijutni az Egyesült Államokba. Dr. 
Turchányi talpraesett ember volt és k i
tűnően beszélte az angol nyelvet. Bá
torságát m utatta, hogy a követségről 
kétszer is kiment, hogy budapesti la
kását m eglátogassa.

Nem elleneztem  a tervet. Gondoltam, 
k int többet tud m ajd használni ügyünk
nek. M egszerezte a különböző okmá
nyokat, az orvosi bizonyítványokat s a 
jótékonysági szervektől a szükséges 
megbíziásokat. A Szábadsáq térről in
dultak.

M ielőtt elment, három napig együtt 
laktunk egy szobában, m ert a követsé
gét el nem hagyó követ -— érthetően — 
fenntarto tta  m agának saját szobáit. De 
vagy tíz nap m últán roppant kedvesen 
felajánlotta számomra azokat a helyisé
geket is.

V asárnapokon és ünnepeken 9 órakor 
miséztem szobámban. A követség tiszti
kara, családtagjaik és eleinte a m agyar 
alkalm azottak is résztvettek  azon. M ár 
volt m iseruhám  és oltárfelszerelésein:

ezeket az egyik figyelmes am erikai ka
tona-pap küldte el nekem  Nyugat-Euró- 
pából. M isémen felolvastam  az angol 
nyelvű evangélium i részletet. Jö tt egy 
nap, am ikor a m agyar alkalm azottak 
h irtelen elm aradtak. Felső intézkedésre, 
úgy értesültem . Itt már bővebb instruk
ciót kezdtem  kapni a m enedékjognak

- W ashingtonból jövő értelm ezéséről. E- 
zek szerint m agyarok már nem lá that
nak engem. A m enedékjog tüskéit most 
éreztem  először . . . Ellentétben ezzel a 
később kialakult helyzettel, a követség
re érkezésem  m ásodik napján este felé 
az egyik követségi titkár arra kér, m en
jek  le a földszintre sajtókonferenciát 
tartani: az összes Budapesten tartózko
dó külföldi tudósító vár engem. Eléggé 
meglepődtem  s csodálkoztam  azon, hogy 
ilyen nagy szabadságot élvezhetek me
nedékhelyem en. Később azonban kide
rült, hogy a követségnek nem volt me
nedékjogi szabályzata. A washingtoni 
külügym inisztérium ból később a követ
ség is megkapta. A ttól kezdve nagyon 
is m egszorították kezdeti szabadságo
mat.'' Ezt a sajtókonferenciát azonban 
még m egtartottuk. Az újságírók csakúgy 
zánorozták felém kérdéseiket. Először a
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A nagyvilág nagyhatalm ai attól a 
Szovjet-hatalom tól féltek, am elyet a kis 
M agyarország fiatal iskolásai oly csúffá 
tettek  egy egész héten keresztül a pesti 
utcákon. S aztán, a kétségbeesett kiál
tásokra m ár semmi visszhang nem ér
kezett a nagyhatalm aktól.

Spaak a nagytekintélyű, hum anista- 
szocialista belga államférfiú, az Észak
atlanti Szövetség főtitkára a N yugat 
m ozdulatlanságát az egész világ előtt 
megbélyegzi. Bidault a francia parla
m entben ostorozza N yugat gyengeségét 
és gyám oltalanságát a m agyar üggyel 
kapcsolatban. Pineau külügym iniszter 
az ENSZ «roppant m ulasztásáról és 
gyengeségéről» nyilatkozik az Európa- 
Tanács 1957. január 11-én tarto tt ülé
sén. Az UNO úgynevezett határozatait 
csak a nyugati nem zetek veszik komo
lyan — állapította meg. A Szovjet m ar
kába nevet.

így  a m agyar szabadságharc két vesz
tese: az erkölcsileg lezüllött világkom 
munizmus és a tétlen, megbénult, erejét 
vesztett N yugat lett, az Egyesült Nem
zetek Szövetségével az élen.

A N yugat roppant vak is volt. A bol
sevista betyárok — népek kiirtói —  
nem sokára k irályi udvarokban kezdtek 
szalonképesek lenni. N yugat miniszter- 
elnökei és külügym iniszterei tülekedve 
v ív tak  közelharcot, hogy ki jusson e- 
lőbb M oszkvába. 1955-56 nagy ténye az, 
hogy amilyen m érvben m egutálták a 
V asfüggöny népei az orosz kom munista 
világot, oly fokban növekedett az el
gyengült, lelkét lassan elvesztő N yugat 
állam aiban a Szovjet befolyása. Tenger
nyi m agyar vér is folyt azért, hogy a 
N yugat vakhályoga leváljon. De min
den áldozat hiába volt.

XII. Pius pápa ugyanakkor m agatar
tásával példát m utatott a világnak. M in
den rendelkezésére álló eszközzel küz
dött érettünk s egyetlen napon három-

Napok múlva értesültem  arról, hogy 
Turchányi Egont lefogták. A követségi 
m agyarok útitársára gyanakodtak, de 
nem osztottam vélem ényüket. A Kádár
sajtóban élesen tám adták Dr. Turchá- 
nyit, velem  együtt és később elítélték 
egy k i r a k  a t-perben : életfogytiglani 
fegyházra.

Ű titársa könyvéből tudtam  meg, hogy 
letartóztatása Tatabányánál történt. A 
műúton polgári ruhás ÁVO-sok fogták 
le,- kiragadták az autóból. Turchányi 
szíve felm ondta a szolgálatot, földre 
zuhant és eszm életlenül terü lt el. Az 
ÁVO-sok lábánál fogva dobták fel egy 
teherkocsira. Éjjel társát ugyanazon 
épületben őrizték, mint Dr. Turchányit, 
de egy szomszédos szobában. Éjfél után 
2 óra körül, a fájdalm as üvöltéseket 
hallja.

A belgrádi US követségnél in terve
niáltam  a déli határon átszökők érde-

szor állt a világ elé M agyarországért.
Am ilyen nagy volt az öröme novem 

ber 2-án, oly nagy a fájdalma, amikor 
a m agyar szabadságharcot vérbe ful- 
lasztották. M int egy m egrettent anya
madár, úgy kelt védelm ére m egtám a
dott, m egsebzett fiainak s a vallás, a 
civilizáció és az emberi igazságérzet 
nevében tiltakozik novem ber 10-i rádió
szózatában a «brutális, törvénytelen  el
nyomás* ellen. N yíltan szemébe mond
ja  a hatalm aknak, hogy a védelm i há
ború ilyen em bertelen tám adással szem
ben: jogos. Azt kérdezi: közömbössé 
válhat-e a világ, amikor ennyi ártatlan  
vért ontanak igazságtalanul. «Bárcsak 
Isten felköltene tunyaságodból, s kisza
badítana a zsarnokkal való bűnrészes
ségedből!* — kiáltja  a világ felé.

A pápa m agatartása az Egyház állás
pontját fejezi ki. Érdekes visszaem lé
kezni arra, hogy egykori helyettes ál
lam titkára, a későbbi érsek és bíboros, 
M ontini, aki pápaságában utóda lett: 
Milánóban, Olaszország legnagyobb vá
rosában, körm eneten vitte  vállán az ú j
ra leigázott M agyarország keresztjét a 
város utcáin, a város egész lakosságá
nak éjjeli fáklyás körm enetén, hogy a 
saját és az olasz nemzet együttérzését,
— (a Cirenei Simon szerepét nem isme
rő nagyhatalm ak előtt) — a kereszt sú
lya alatt összeroskadt m agyar nemzet 
szenvedései iránt megmutassa.

Hasonló melegséget, k iállást és e- 
gyüttérzést m utatott Spellman bíboros 
New-Yorkban. Több m int kétszázezer 
new -yorki az utca kövezetén letérdelve 
imádkozott, egy éjjeli fáklyásm eneten: 
a távoli, szenvedő M agyarországért.

Ahogy a pápa szól, úgy szólnak legá
tusai is. A m anilai Eucharisztikus Kon
gresszuson (1956) a Pápai Legátus rá 
m utatott a szomorú m agyar esem ények 
okaira és elítélte az em bertelen tám a
dást és a m agyar szabadságharc kegyet
len eltiprását.

kében, azért hogy Jugoszláviából az 
Egyesült Állam okba juthassanak. Ez a 
kérésem  eredm ényekkel járt.

E rettenetes időkben állandóan a hősi 
halottakra, sebesültekre, deportáltakra, 
éhezőkre, hajléktalanokra, s a m agyar 
m enekülők áradatára kell gondolnom. 
Az akasztófákra került fiatalkorú diá
kokra . . .  És a rétsági honvédekre, akik
nek bűne az volt, hogy kiszabadítottak 
Felsőpetényen. Pálinkás (Pallavicini) 
őrnagy kivégzésének h írét m árcsak a- 
zért is roppant m egrendüléssel vettem. 
Értem kellett meghalnia. Bár lehet, hogy 
a bosszúállók m indenképpen végeztek 
volna vele.

Arról is tudósítanak, hogy az Újpesti 
Forradalmi Bizottság tag jait a Kádár- 
korm ány «népellenes cselekm ényekért* 
tartóztatta  le, mivfel azok a Felsőpetény- 
ről visszatérő H orváth Jánost, az Á l
lami Egyházügyi H ivatal elnökét állí

tólag halálra ítélték (!). S így kapom 
nap-nap után a szomorúbbnál szomo
rúbb híreket. A bosszú tobzódik.

Látnom kell az üldözés elképesztő 
m érvét. Az üldözők tagadják, takargat
ják, ám az egész világ lassanként m eg
tudja, mi történik az országban . . .

Amíg élt, édesanyám  negyedéven
ként eljöhetett hozzám a követségre; 
úgyszintén gyóntatom  is. M iután édes
anyám  nyolcvan évével egyedül már 
nem utazhatott, hol egyik, hol másik 
nővérem  kísérték. Édesanyám elköltö
zése után a két nővérem  és 1964 őszétől 
más családtagjaim  is m eglátogathattak.

Congressm an Feighan, a m agyarok 
barátja  is eljött hozzám. Amikor Nixon 
volt alelnök M agyarországon járt és a 
követséget m eglátogatta, a velem  szom
szédos terem ben tárgyalt, de hozzám 
nem jö tt be. Kennedy elnök két nővére 
is itt járt, de csak a követségi szent
misén és szentbeszéden vettek  buzgón 
részt. Szentmisémen m egjelenni köny- 
nyebbnek bizonyult, m int a látogatá
somra engedélyt kapni. Ilyen engedélyt 
ritkán adtak. M isszionáriusok, katolikus 
papok, am erikai rabbik, tu risták  egé
szen m eghökkentek, amikor visszauta
sításban volt részük. Voltak, akik több
ször kísérleteztek, de eredm ény nélkül.

A követségi tisztviselők családtagjai, 
sőt távoli rokonaik jöhettek. Ezek láto
gatása nem ütközött a szabályokba, 
unokabátyám ék azonban nem jöhettek  
el hozzám aranym isés napomon.

König bíboros látogatásai

König bécsi bíboros-érsek — 196-'* 
u tán — t ö b b s z ö r  felkeresett, előbb 
XXIII. János, m ajd VI. Pál pápa kéré
sére. XIII. János pápa m inden presszió 
nélkül — szabad elhatározásom at tisz
teletben tartva —- érdeklődött: M en
nék-e Rómába kúriai állásra, ha ennek 
fejében a jogilag és tényleg m egürese
dett püspökségeket szabadon betölthet- 
né. Azt válaszoltam: Ha az Egyház sza
badságát biztosítani tudja, nem leszek 
akadálya terveinek. Egyébként írásban 
is kifejtettem  erre vonatkozó vélem é
nyemet. A State Departm ent ettől kezd
ve diplomáciai úton továbbította leve
lezésem et a V atikánnal. Ez volt az e- 
gyetlen levelezési módom és lehetősé
gem kifelé, a világ felé. Az US elnöké
nek többször írtam, nem m inden leve
lemre kaptam  választ.

König bíboros pappászentelésem  50. 
évfordulóján, 1965. június 12-én, ú jra 
m eglátogatott. A Szentatyától m eleg
hangú levelet és egy arany kelyhet 
hozott számomra. Hálás vagyok osztrák 
bíboros szomszédomnak azért is, hogy 
akkor elhozta — egy negyedórára — 
vendégét is hozzám: Gracias V alerian 
bíboros érseket, Bombay főpásztorát.

A ranym isém re gyóntatóm on kívül 
csupán a két húgom és három  unoka
öcsém jöhetett el. A szentbeszédet hall
gatóságom többségére való tekintettel 
angol nyelven mondtam.

Aggaszt az üldözöttek sorsa
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Döpfner bíboros
(1913 -  1976)

N agy veszteség érte a ném et katoli
kusokat Döpfner müncheni bíboros-ér- 
sek váratlan  halálával. Az egész v ilá
gon ism ert főpapot a halál júniusban

r a g a d t a  el a ném et püspöki kar éléről, 
amikor árván m aradt a mücheni egy
házmegye is. Számunkra is fájdalmas 
veszteség annak a Döpfner bíborosnak 
a távozása, aki mindig baráti m egértés
sel állt az üldözött m agyar keresztények 
mellett: tám ogatta az em igrációt és se
gítette az otthoni egyházat.

1913-ban született Hessen-tartom ány 
Bad Kissingen nevű helységében, ahol 
szüleinek jelentős gazdasága volt. A 
gimnáziumot W ürzburgban végezte s itt

vették  fel a papnevelőintézetbe. Teoló
giára a római Collegium Hungarico- 
Germanicumba küldték. Pappászentelé- 
se után egyházm egyei szolgálatba h ívja 
főpásztora, akinek halála után XII. Pius 
pápa őt helyezi egészen fiatalon 1948- 
ban a w ürzburgi egyházm egye élére. 
1957-ben a pápa berlini püspökké ne

vezi ki s a következő évben elnyeri a 
bíborosi kalapot. 1961-ben áthelyezték 
M ünchenbe. K i v á l ó a n  korm ányozta 
m indegyik egyházm egyét s m aradandót 
alkotott a ném et püspöki kar elnöki 
székében is. Kiemelkedő szerepet töl
tö tt be a II. V atikáni Zsinat alatt, m ely
nek elnökségébe is kinevezte a pápa.

A m agyarok iránti jóakaratá t és ba
rátságát azzal is m egm utatta, hogy 
M indszenty bíborost többször is ven 
dégként fogadta M ünchenben s ilyen 
alkalm akkor szinte m inden idejét a 
m agyar prím ásnak áldozta. A mária- 
celli tem etésen is résztvett König, bécsi 
bíboros érsek mellett.

A sajtó hozta utolsó rádió-elm élke
dését, am elyben a bíboros érdekes mó
don az Istennel való találkozás m ódját 
adta elő röviden. Ezt az utolsó elmél
kedését haszonnal o lvashatjuk mi is. 
A rádióadás szövege:

Röviddel ezelőtt egyik  bérmaútamon  
beszélgetés közben kérdezték  tőlem a 
bérmálkozók, hogy találkoztam-e én 
már egyszer életem ben az Istennel.

A  kérdést nem véletlenül in tézték  
hozzám, hanem sokkal inkább azért, 
mert ifjúságunk lelkében feltűnő erővel 
tör fel a kérdés Isten, az Istennel való  
kapcsolat és az imádság után.

Hogyan válaszoltam én srre a kér
désre? Term észetesen «Nem»-mel, ha 
azt a kérdezők úgy értik, hogy Istennel 
olyan módon találkoztam, mint em berek  
találkoznak embertársaikkal, akiket sa
ját szem ükkel látnak, akikkel saját 
nyelvükön  beszélnek, ak iknek  üdvöz
lésre nyú jtják  kezüket.

A ztán hozzátettem: «Én már sokszor 
találkoztam Istennel, de más módon ta
lálkoztam  vele, mint az em berekkel.»

Válaszomat azután egészen röviden  
így  világítottam  meg: «Ha az ember a 
saját létéről és sorsáról elm élkedik, ha 
a világban lévő rendről és szépségről 
eltűnődik, feltámadhat benne a gon
dolat, a kérdés: N em  áll-e m indezek m ö
gött egy magasabb Lény, aki ezeket te
rem tette, aki szeret m inket, aki egyszü
lött Fiát küldte hozzánk és Szent Lelkét 
ajándékozta nekünk»?

Maga Krisztus mondta nekünk  — és 
ezt többször m eg is parancsolta —> hogy  
mi ehhez az ő m ennyei A ty jához imád
kozzunk: beszélhetünk és beszélnünk  
kell vele. Ez az Isten el van rejtve  sze
m ünk elől, m ivel Ö egészen más mint 
mi és végtelenül nagyobb mindennél. 
M égis, mert titokzatosan közel van hoz
zánk, találkozhatunk vele, ha im ádko
zunk hozzá, vagyis ha íg y  beszélünk  
hozzá: «Im ádunk téged, hatalmas Isten, 
hálát adunk neked, szerető A tyánk, eléd 
terjesztjük a mi kérése inket.»

Ha tehát Isten-hitünk, az Úr Jézus 
Krisztus A tyjában való h itünk élő és 
m élyen  gyökeret vert bennünk, m eg
tapasztalhatjuk újra és újra örömünk-

M indszenty József m agyar bíboros-prímást ném etországi ú tjának  első 
állomásán, M ünchenben Döpfner kardinális meleg barátsággal fogadta,

1972 május 19-én
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Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Belgiumban:
Bukovec Katalin, 1976 jún. 5-én, 

Brüsszelben

Franciaországban:
M eunier Cécile, M ichel és Domonkos 
A nnam ária leánya, Echirolles 

Rodriguez Didier, M anuel és Lucsánszky 
Teréz fia, Decines 

Elekes Katia, M eyrié 
Bencsik Antal, Lyon 
Szilvia Benőit, Henek - Nagy,

1976 máj. 1-én, Lens

Németországban:
H orváth M ihály, H. Károly és Varga 

Julianna fia, 1976 jún. 20-án, M ünchen 
Varga Beatrix, V. Péter és M óráth Ibo

lya leánya, 1976 jún. 20-án, M ünchen 
M aurer Péter, M. A rtúr és Zárug Zsu

zsanna fia, 1976 jún. 13-án, M ünchen 
Zdimirovics Valentin, Zd. János és 

Salamon Etelka fia, 1976 máj. 27-én, 
Singenben

ben és bizalmunkban Isten közelségét. 
Ilyenkor nyugodtan mondhatjuk: Talál
koztunk  az Istennel.

Ez a találkozás végbem ehet egy egy
házi ünnepen, az istentisztelet alatt, a 
mindennapi imádság közben, vagy a 
terem tett világ szépségének elragadó 
szem léleténél — nekem  is pompás hegy
csúcsokon töltött óráim felejthetetlen  
találkozásaim voltak Istennel.

A ztán találkozhatunk Istennel a szük
ség idején. Éppen ezzel kapcsolatban  
mondhatja valaki kritikusan: «M ilyen  
gyakran im ádkoznak hívő keresztények  
például egészségük helyreállításáért és 
nem  nyernek meghallgattatást.» A  hit 
azonban m élyebben lát. Én már kétszer  
is voltam  Lourdesban olyan betegekkel, 
akik  ott gyógyulásukért im ádkoztak. 
M indkét ízben m ély  benyom ást tett 
rám, ahogyan ezek  a betegek  — látszó
lag m eg nem  hallgatva  — m egújult erő
vel és h ittel hazatértek és ráhagyatkoz
tak betegségükben Isten elrejtett szán
dékára.

Engedjék meg, hogy a nagy nyári 
vakáció idején m indnyájunknak azt k í
vánjam: N yerjü k  el azt a kegyelm et a 
szabadság idején, hogy a mi látható, 
mindennapi világunkon tú ltekin tve  
m eglássuk Istent, aki mindenben és m in
den fölött van és aki hozzánk is közel 
van.

A  zsoltáros szavaival (26. zsolt.) fe
jezem  be elm élkedésünket:

«Szívem  azt sugallta: Keresd tekin
tetét!

Uram, a Te arcodat akarom keresni.
N e rejtsd el előlem arcodat.»

Bencze Barbara Bianka, B. István és 
Szathmári Katalin leánya, 1976 júl. 11. 
M ünchenben 

Gombár Gabriella, G. József és Patarai- 
ca Ilona leánya, 1976 máj. júl. 18-án 
M ünchenben 

Lakatos Péter Pál, L. Pál és Dózsa Ju li
anna fia, 1976 júl. 25-én, M ünchenben 

Zsidai Zsuzsanna, Zs. István és Ném eth 
Ju lianna leánya, 1976 aug. 1-én 
M ünchenben 

Schurmann Zsuzsanna Katalin, Sch. 
V iktor és Boda Katalin leánya, 1976 
aug. 7-én, M ünchenben 

Szelényi Dániel Tamás, Sz. Gábor és 
H ohenberger Helga fia, 1976 aug. 21., 
M ünchenben 

Gulyás Borbála, Dr. Gulyás Ákos és 
Takács Katalin leánya, 1976 aug. 25-én 
M ünchenben 

Buzády Csongor Endre, Dr. Buzády 
Tibor és Dr. Szinnyai Éva fia, 1976 
jún. 10-én, M ünchenben 

Schmidt Dániel Kristóf Sebestyén Fe
renc, Sch. Ferenc és Jávos Eszter fia, 
1976 júl. 6-án, M annheimben

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Belgiumban:
Szőllőssy György és Bodán Éva,

1976 júl. 3-án, Brüsszelben

Franciaországban:
Zsombok M arianna és Jean-Paul Dupont 

Bourgoin-Jallieu 
Üjhelyi Krisztina és A lexandre Doutsas, 

Beaune
Erős Géza és Romanov M ária, La Roque- 

sur-Pernes

Németországban:
Köhler László és Skultéty Andrea,

1976 júl. 10-én, Neubiberg/M ünchen 
Svájcban:
Szegedi János és Dardoise Jocelyne, 

1976 júl. 9-én, Prilly-ben (VD)

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Ékes Géza, 1976 május 7-én, Linzben 
Salmen M argit, 1976 ápr. 14-én, Linzben 
M esterházy Ferenc, 1976 ápr. 25-én, 

Thalham ban 
M olnár Viktória, Linz 
G yűrű Pál, 1976 máj. 7-én, Linzbn 
Halász Brigitta (csecsemő), 1976 máj. 7. 
Linzben

Szórád István, 1976 máj. 27-én, Linzben 
M eiszner István, 1976 máj. 31-én, W els

Belgiumban:
Vadász Brigitta, orsolyita kedvesnővér, 

72 éves, Brüsszelben 
Geng Péterné szül. Holz Ella, 84 éves, 

1976 jún. 25-én, Brüsszelben

Franciaországban:
Désy Zoltán, 78 éves, Gagnes-sur-M er

Till Imréné szül. Pavlicsek Katalin, 53 e.
Villeurbanne-ban 

Csonka Ilona orsolyita nővér, 75 éves, 
St.Didier-au-Mont-D’or-ban 

Borszegi Miklós, 55 éves, M arseille-ben 
Laffers Pál, 1976 márc. 3-án, M arc-en 

Baroeul-ben 
Bondor István, 1976 m árcius 8-án, 

Roubaix-ban

Németországban:
Biró Zsigmond, 85 éves, 1976 máj. 31-én, 
M ünchenben 

Kismartoni Dr. A nker György, 82 éves, 
197#júl. 1 -én, M ünchenben 

Kegl György, 74 éves, 1976 júl. 31én, 
M ünchenben 

Fray József, 82 éves, 1976 máj. 19-én, 
M ünchenben 

G árday sz. Sólyom Hedvig, 70 éves, 
1976 jún. 29-én, Kölnben 

Szentmihályi szül. Klapke Róza, 80 éves 
M annheim ben

Vörös József, 61 éves, 1976 aug. 8-án, 
M ünchenben

Bileti Pál, 78 éves, 1976 aug. 19-én, 
M ünchenben

Svájcban:
Nagy Antal, 52 éves, 1976 jún. 17-én, 

Lausanne-ban
Juraskó József, 41 éves, 1976 jún. 24-én, 
Genfben

Lázár Róza, 91 éves, 1976 júl. 6-án, Genf

f  Dr. Anton HeiI

A Svájcban élő m agyarok nagy jó te
vője, Dr. Heil Antal távozott az élők 
sorából aug. 3-án. Tirolban tö ltötte sza
badságát családjával együtt s ott érte 
a váratlan  szívbénulás. Luzernban he
lyezték örök nyugalom ra. — Böröcz 
József, a Keresztény M agyar M unkás
szövetség elnöke írja  róla:

Neki köszönhetjük, hogy a M agyar 
M unkásszövetség önálló szervezettel 
bír a Svájci K eresztény Országos Szak- 
szervezeteken belül. Áz ő közrem űkö
désével értük el, hogy tagjainkat az 
országos m unkanélküli pénztárnál elő
nyösen biztosíthattuk. Neki köszönhet
jük  a tagjaink szám ára előnyös kollek- 
tív-biztosítást is s hogy a 60 éven felüli 
m enekülteknek is van lehetőségük be
tegsegélyezőbe való felvételre. Dr. Heil 
intézte el a korm ánynál, hogy m enekült 
m agyarokat hozhattunk Svájcba az 
olasz és az osztrák táborokból. M inden 
ügyben hozzáfordulhattunk, s még az 
egyes m enekültek esetében is hajlandó 
volt közbenjárni és segíteni. M indig 
rendelkezésére állt a szegényeknek és 
számos m agyar m enekültön segített.

Több mint ezer ember volt a tem eté
sén Luzernban. Köztük számos Bundes- 
rat, S tánderat és 100 parlam enti képvi
selő. A K eresztény M agyar M unkásszö
vetség is nagyobb számú küldöttséggel 
képviseltette m agát a tem etésen.
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TEOLÓGIAI KURZUS INNSBRUCKBAN

A  Felkelő Nap országából jö tt Inns
bruckba P. N em eshegyi Péter S. J. teo
lógus az európai magyar papság egy  
részéhez, hogy elő ttük lem érje a má
sodik Vatikánum  10 éves eredm ényét, 
hatását.

A z  elmúlt zsinat, ha nem  is hozott 
új dogmákat, forduló pontot jelent az 
Egyház életében. A  négyszáz éves ellen- 
reformáció most ért véget. A  zsinati 
atyák a súlypontok átrendezésével a 
Krisztus adta h itnek  újabb arculatát 
nyú jtják , m ely az ősegyháztól Kézdve 
sokszor változott.

T izenegy pontban foglalta össze mon
danivalóját az előadó. Jézus élt, m eg
halt és feltám adott érettünk; Ö az A tya- 
Isten egyszülött Fia, k i a Szenlelket, az 
isteni hűség lelkét adta avégből, hogy  
higyjünk, rem éljünk és szeressünk.

A  népi n y e lv  használata a liturgiában  
közelebb v itt sokakat az A tyához. A  
«Nyílt» Egyház jelen tkezése ugyan nem  
hozott azonnali eredm ényt, de közelebb  
került az elszakadt testvéreinkhez anél
kül, hogy a lényegest feladta volna. 
Igaz, a zsinat sok kilengést okozott, de 
lassan mégis csak helyreáll az egyen
súly. A  400 éves eltávolodás nem  m egy  
máról holnapra. N agy sú lyt he lyezett a 
m ásodik Vatikánum  a populus Dei, az 
Isten népe szerepére: Egyház a Krisztus 
testeként élő új nép, család. A kollegia
litás m eghirdetésével közelebb hozta a 
püspököket a pápához, a papokat a püs
pökökhöz, a h íveke t pásztoraikhoz.

A z  Általános Papság nem  jelen ti azt, 
hogy m inden hívő feljogosított a szent
mise végzésére, hanem azt, hogy vala
m ennyi hívő Krisztus Lelke által veze 
tett ak tív  tagja legyen az Egyháznak.

A  zsinat sokféle m egkötöttségtől ol- 
dozta fel a h íveke t s ezzel utat nyito tt 
az önállósághoz, de egyben a szem élyi 
felelősséghez is.

P. N em eshegyi, aki 20 éve él Japán
ban, sokszor megfordult Dél-Vietnám- 
ban, Dél-Koreában és Hongkongban s 
így  szem élyes élm ényeivel tudta tarkí
tani m indvégig lebilincselő előadását.

P. Dittrich Imre C.op.

ÜJ MAGYAR HITTANKÖNYV

A Burg Kastl-i M agyar Iskolabizottság 
kiadásában, Dr. Iván László Kastl-i h it
tanár szerkesztésében és a Danubia 
Nyomda előállításában végre m egjelent 
az annyira hiányzó részletes m agyar 
hittankönyv. A 282 oldalas vászonkö
tésű könyvet 30 kép diszíti. Ezzel a 
könyvvel nem csak a Kastl-i M agyar 
Gimnázium gazdagodott, de áz egész 
m agyar emigráció is m egkapta azt a 
komoly bibliai alapon és a katekiz
m uson felépült könyvet, amit Mind- 
szenty bíboros annyira sürgetett, ö r ü 
lünk, hogy ez a gondolat halála u tán

egy évre m egvalósulhatott. — Megren
delhető: Ungarisches Gymnasium, 

D-8455 Kastl ü. Ambergj 
Am erikában: Dr. Papp Gábornál, 
16403 Southland Ave. Cleveland, 
OH. 4411. — Ára: 8.— Dollár, vagy 
20.— DM.

AZ ÉSZAK-FRANCIAORSZÁGI 
MAGYAROK

pünkösdi zarándoklata az idén június 
20-án hozta össze a híveket, mégpedig 
a Cambrai érseki székhely m elletti 
W alincourt-ban. A rossz időjárás elle
nére szép számmal jö ttek  össze a három  
északi egyházm egyéből, még a messzi 
tengerparti vidékről is. Az eső még a 
délutáni órákban is visszatért, de ez a 
jó hangulatnak nem ártott; köszönet a 
helyi protestáns egyházközségnek, mely 
tágas otthonát az árnyas kerthelységgel 
együtt teljesen rendelkezésünkre bo
csátotta.

Szentm isénket fél 12-kor a monumen
tális r.k. Szent Péter templomban ta r
tottuk. Az őszhajú plébános, Lucien 
Pouille látható  szim pátiával fogadta az 
érkező m agyarokat, akárcsa saját h íve
it, akik közül többen az utolsó padokba 
töm örülve hallgaták  a szépen csengő 
m agyar énekeket. Az elm élkedés a 
p ü n k ö s d i  h ittitokba kapcsolódva a 
Szentlélek titokzatos m űködésére irá
nyíto tta  a figyelmet: az Egyházban és a 
lelkekben m iként szenteli meg és viszi 
az örök üdvöség felé azokat, akik nem 
állnak neki ellen. Hűség Krisztus földi 
helytartójához, Szent Péter székéhez, az 
Egyházhoz; tiszteletteljes, fiúi ragasz
kodás még a legszerényebb képviselő
jéhez is, ez volt m indig jele a lüktető 
lelki életnek. «Amint a szőlővessző sem 
tud gyüm ölcsöt hozni önmagától, ha 
nem m arad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha 
nem m aradtok bennem. Én vagyok a 
szőlőtő, — m ondja az Űr Krisztus, — 
ti a szőlővesszők. Aki bennem  m arad 
és én őbenne, az bő term ést hoz. Hiszen 
nélkülem  semmit sem tehettek* (Jn 15, 
4-5).

A  szentmise a la tt a népének m ellett 
Mme Sülye Lászlóné énekét is hallhat
tuk. Farsangi találkozónkkor élveztük 
m ár ezt a szépen szárnyaló hangot, a- 
mely most a nagy tem plom ban mégjob- 
ban érvényesült. Köszönetét m ondunk 
M és Mme Dinnyés Ferenc családjának 
is, akikre az egész ünnep m egrendezése 
hárult. Dicséret a Cambrai-i és környék
beli honfitársainknak a meleg fogadta
tásért és az ügyes szervezésért. Ki tud
ja, m eddig tarthato tt a vidám  társas
játékok sora, m ert a hangulat egyre 
em elkedőben volt, m ikor nekünk az 
egyre inkább közelgő eső és az esti óra 
m iatt hazatérésre kelle tt gondolnunk. 
Azt *hiszem, m inden jelenlévő kedves 
em lékét őrzi ennek a találkozónak.

Ruzsik Vilmos

ZÜRICH.
Ez év  februárjában alakult meg Zü

richben a Svájci Magyar Irodalom és 
Könyvbarátok Köre (SMIKK). A  veze
tőség Bozsóki János élénk szervező 
m unkája folytán érdem es tevékenysé
get fejt k i a m agyar nyelv  és kultúra 
ápolása terén. Híreit, közlem ényeit és 
irodalmi esem ényekről adott beszám o
lóit a SMIKK sajátk iadású «Értesítő»- 
ben jelen teti meg. A Bernben tarto tt 
legutóbbi vezetőségi ülésen m egválasz
to tták  a SMIKK első ügyvezető elnö
kének Saáry Éva író és festöművésznőt. 
A vezetőségbe ra jta  k ívül beválasz
to tták  Simek Pétert (Zürich) és Nagy  
Györgynét (Bern). A  m ásodik számú 
Értesítő szintén értékes tartalom m al 
most jelen t m eg .,

A  Kör dicséretes vállalkozásai közé 
tartozik könyvértékesítő  akciója. Ezzel 
kapcsolatban a vezetőség a következő 
felhívással fordul az em igrációban élő 
írókhoz:

«Felhívjuk az em igrációban élő író
ink figyelm ét irodalmi körünk könyv
értékesítő  m unkásságára. A jánlataikat 
kérjük  a SMIKK címére a szokásos fel
tételek  feltüntetésével megküldeni.®

(Cím: SMIKK, Postf. 87, 8037 Zürich 
Schweiz)

Az Életünk szerkesztősége m elegen 
üdvözli a jelentős vállalkozást és sok 
sikert kíván a Kör m unkásságához.

BURG - KASTL.
Az európai nagy- és kiscserészek ten

gerentúli cserkészvezetők részvételével 
Königsteinban/Opí. (a nagyok) és Kastl 
mellet Barenhoíban (kiscserkészek) júl.
29-től aug. 9-ig táboroztak. A  nagytá
bort Dr. Kölley György, európai cser
készparancsnok vezette 260 résztvevő
vel. A  kiscserkészekét Dr. Fábián Ká
roly vezette 45 taggal. A nagytábor ke
retében az idén először szerepelt két 
iskolatábor is, magyar kezdők és hala
dók részére 24 tanulóval. Vezette Dr. 
Jánossy András, Golarics Istvánné és 
Prezenszky Edith. Tengerentúli cser
készvezető-résztvevők: 7 USA, 4 Ausz
trália, 2 Kanada, 2 Venezuela, 2 Brazi- 
lia és 1 Argentína. A tengerentúli ve
zetők a nagytábor előtt kéthetes euró
pai tanulmányi utat tettek.

ÉDESANYÁM , NE ÖLJÉL MEG . . .

S z íved  alatt szépen kérlek, 
Édesanyám, ne öljél meg!
A z  öledbe fészket tettem ,
Isten adta hozzá lelkem ,
N agy a világ, majd elférek,
N e pusztuljak, m int a féreg.
Szíved  alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!



É L E T Ü N K 13

Értem egyszer esküt mondtál, 
Tanúsítja a szent oltár.
Ha esküdhöz hűtlen lennél, 
M egvádollak az Istennél.
Szíved alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!

Én is keresztv ízre  vágyom ,
N e vedd el a mennyországom.
Ha irgalmas lennél hozzám,
Imáidat imádkoznám.
Szíved  alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!

Édesanyád is várt Téged.
Ringatott, öle'lt és védett.
Tőled én is ezt esengem,
Szeress engem, tűrj meg engem. 
Szíved alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!

Tarts meg örökké magadnál,
Ha szíved  alá fogadtál.
Érzem, m int dobog felettem ,
A m inek  a foglya lettem .
Szíved  alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!

N e szálljon m int örök átok  
Foganásom örömperce.
Érzed, én már benned élek,
Tudd meg, anyámmá kell lenned. 
Szíved alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!

Ha eldobnál, k i szeretne?
Ki borulna a szívedre?
N apok árát nem  számolva  
Betegségben k i ápolna?
Szíved alatt szépen kérlek; 
Édesanyám, ne öljél meg!

Várja jöttöm  egy őrangyal,
Isten küldte szent paranccsal. 
K iterjesztve védő szárnya,
Jaj, ha tán hiába várna.
Hívtál, jöttem , vártál, lettem . 
Legyünk egyek  most már kelten. 
Istennek már m egköszöntem ,
H ogy itt vagyok az öledben.
Szíved m inden dobbanása 
Közelebb hoz a világra.
Édesanyám, ne öljél meg!

Hadd örüljek látva Téged.
A jkadról ve tt imádságban.
Életemért szíved  álljon,
Drága léted hadd kísérjen  
Itt a földön s fenn az égben. 
Édesanyám, ne öljél meg!

Ha beteg leszel, ki ápol meg Téged? 
N em  lesz, k i egy pohár v ize t adjon

N éked,
N em  lesz, aki lelked üdvéért imád

kozzon.
Hisz Isten adott N ékem  engem. 

Drága jó  Anyám , esdve kérlek, ne
öljél meg! 

G yertyafényes virágos oltárnál
fogadalmat tettél. 

Drága jó Édesanyám, esdve kérlek, 
Tarts meg engem s ne öljél meg!

KÖNIGSTEIN.
1976 július 23-án megalakult König- 

steinban a különböző m enekült népcso
portok egyházközségi és országos kato 
likus egyesületi m unkaközössége N é
metországban. Ezt a m unkaközösséget 
avégből létesítették, hogy a Zentralko- 
mitee dér Deutschen Katholiken-ben a 
m enekült katolikusoknak is képvisele
tük legyen. Az elnökség tagjai: egy uk
rán, egy m agyar és egy szlovák. M a
gyar részről Dr. Rédey Gábort, a Köln-i 
egyházközség elnökét, választották  be. 
A m enekült főlelkészek delegátusa 
Msgr. Dr. Ádám György m agyar főlel
kész lett.

í  Bierbaum Mária Consuela
nővér, az Isteni M egváltó Leányai kü l
földi m agyar rendtartom ányának tagja, 
1976 máj. 17-én, rohamos lefolyású be
tegség következtében hatvanöt éves ko
rában Linzben elhunyt. M áj. 24-éh te 
m ette dr. Balogh Vince plébános a St. 
M artin-i tem etőben. Ha fogadalmas nő
vér távozik körünkből, akkor életének 
legünnepélyesebb nap jára  gondolunk, 
arra  a napra, amikor ifjú szívvel letette  
fogadalmait: a szegénység fogadalmát, 
hogy Krisztus legyen a gazdagsága, az 
engedelm esség fogadalmát, hogy Krisz
tus legyen a királya. S bár egy ifjú ol
dalán Isten szent oltára előtt ő is örök 
hűséget esküdhetett volna, lem ondott 
róla, hogy Krisztus jegyese lehessen. A 
tanuló ifjúságot szolgálta élete nagyobb 
részében. M ost eljött a jutalm azás ide
je. Hallja meg az Űr szavát: Jöjj, Krisz
tus jegyese!

Egy otthoni pap írja:
«Isten színe előtt írom e sorokat. M a

gyar pap vagyok, aki elutasította, hogy  
elhagyja hazáját, s aki kész arra, hogy  
életét az Egyházért feláldozza. Komoly  
okaim vannak arra, hogy azt gondol
jam: a szabad N yugat nem  ismeri elég
gé a mi tragikus helyzetünket. A ttó l 
tartok, hogy a katolikus egyházban  
olyan papok és püspökök vannak, akik  
nincsenek tisztában megaláztatásaink 
m élységeivel, és kétségbevonom , hogy  
a mi magyar püspökeink, római látoga
tásaik során, a Szentszékkel szem ben  
teljesen őszin ték lennének. A  magyar 
egyház a kom m unista állam cselédjévé  
lett. A  valóságban nem  a főpapi hierar
chia korm ányozza, hanem a rendszer 
népbiztosai, akiket a kom m unista párt 
nevez ki, és akik egyben a titkosren
dőrség emberei. A z  általuk ellenőrzött 
püspöki iroda nem  más, m int az ateista 
államhatóság végrehajtószerve, és csak 
a kom m unista politika céljait szolgálja. 
Isten színe előtt és az egész katolikus 
egyház fóruma előtt tanúsítom, állítá
saim súlyosságának tudatában, hogy  
Krisztus fenséges jegyesét itt nálunk  
nem csak a becsületére váló üldözés, ha
nem még a kiválaszto tt fiai egy részé
nek árulása révén is az istentagadók  
rabszolgájává alacsonyították.»

F I G Y E L E M !

Az O stpriesterhilfe-nek ju ttato tt ado
m ányokat befizethetjük:
Németország Kto. 4789 PSchA M ünchen 
dér V olksbank Memingen, mit Verm erk 
«Kto Speckpater» Büro: 791 Neu Ulm 
(Donau) Augsburgerstr. 37. Tel (0731) 
79757.
Ausztria: PSK-Kto 4092.447, Bankhaus 
Schelhammer & Schattera, 1011 W ien 
mit V erm erk «O stpriesterhilfe 
Kto 1.0.146». Adresse: Postfach 10,
5033 Salzburg.
Svájc: PS-Konto 60- 17200 dér O stprie
sterhilfe, Postfach 902 Luzern.
Belgium: PS-Konto 000-0712388-20 dér 
O stpriesterhilfe ST.-VITH.
Dél-Tirol: Kto 14/49 Sparkasse dér Pro- 
vinz Bozen, Filiale Brixen, mit Verm erk 
«Kto Ostpriesterhilfe».
Luxemburg: PS-Konto Nr. 261.94 Oost- 
priesterhulp.

PÁTER WERENFRIED 
így segíti a magyarokat

Az Ostpriesterhilfe általános vezetője 
a m agyarokat, otthon és külföldön 1948 
óta tám ogatja. Nehéz lenne m indent fel
sorolni. Ezért csak az 1975-ben ju ttato tt
segélyeket soroljuk fel.

1. Menekültek gondozása

ösztöndíjakra 63.986
Építkezésre 1.200
Járm űvekre 7.646
Létfenntartásra 9.027
Lelkipásztorkodásra 91.735
K aritatív tám ogatásra 49.632
Sajtóra 12.300
összesen  $ 235.526

Az otthoniak támogatására

ösztöndíj 1.230
Építkezésre 366.353
Járm űvekre 53.961
Létfenntartásra 188.582
Lelkipasztorációs segély 83.366
Karitatív segély 12.204
Ruha, élelem (csak portó) 22.241
H itoktatásra 3.112
K önyvkiadásra 42.618
Sajtóra 18.500
összesen  $ 972.167

2. Lényeges tám ogatást kapnak még 
a m agyarok a Felvidéken, Délvidéken 
és Erdélyben. Elég legyen megemlíteni, 
hogy az elm últ esztendőben az új gyula- 
fehérvári szeminárium építkezéséhez 
P. W erenfried von S traaten 265.000 $ 
tám ogatással járu lt hozzá.

3. A term észetbeni tám ogatást M a
gyarország és Erdély felé (ruházati 
cikkek és élelem) csak hozzávetőlege
sen lehet m eghatározni: a múlt eszten
dőben kb. 200.000 $ értékben küldtünk 
oda csomagokat.
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BETÜSOROS KIMUTATÁS

A Burg Kastl-i Magyar Gimnáziumhoz 1975 jún. 10-től 1976 jún. 10-ig 
beérkezett pénzadományokról:

Stipendiumra befolyt összegek:
Kto. Nr. 253 930 DM

Apponyi A lexander, Mainz 500.— 
Asztalos János, Gangkofen 100.— 
Bárány József, Ravensburg 200.— 
Bányász Károly, Borghorst 200.— 
Békési István, Schrobenhausen 50.— 
Both Pál, Koppenhága 100.—
Baranyai István Dr., Friedberg 1.200.— 
Demel Iván Dr., A - W ien 200.—
Dobai Sándor, Liége 50.—
Eperjes Ernő Dr., M ünchen 200.— 
Fábián Károly Dr., M ünchen 250.— 
Fülöp Gergely, Ste-Foy-les-Lyon 50.— 
Hegyi György, Hertogenbosch NL 50.— 
Harangozó Ferenc Dr., M ünchen 150.— 
H ungárián School Care Club 

(Dr. Papp Gáboron keresztül)
Kállay Tibor, Königstein 
Kálla Tibor v., Ringgau-Netra 
Kerny Géza Dr., A-Linz 
Lund-i M indszenty Kommitee,

Lund Svédország 
(Sövény Saroltán keresztül) 

M indszenty Stip. Funds 
N orvégische Ung. Katholiken 
(Msgr. Ádámon keresztül) 5.000.— 

Nagybali József, M aywood, USA 765.— 
M indszenty Stip. Funds

5.593
300.—

2 .100 .—
14.—

1.550.39

M ünchen
(Msgr. Ádámon keresztül) 18.480.—
M indszenty Stip. Funds
(Ism eretlen adakozó) Svájc 982.50

M indszenty Stip. Funds
(Ism eretlen adakozó) Fr. 522.50

Ném eth Ferenc, A-Stoob
(Sr. Blesilla-n keresztül) 1.715.—

Nádor Albert, Köln 120.—
Nyers János, Ausztria 28.—
Ö ry M iklós S.J. 30.—
Osskó írnák Dr., Velburg 2.400.—
Ruzsik Vilmos, Párizs 25.—
Petrovic Ilona, Aschaffenburg 120.—
Sárospataky N. K , Frankfurt 250.—
Szombath László, Fribourg CH 1.200.—
Szabó Lajos 20.—
Szollár Lajos 50.—
Szumár Lajos, Enschede 193.—
Várkonyi Pál Dr., Saarbrücken 600.—
V éréin d. Ungarn, Frankfurt

(Ambrus Szaniszlón keresztül) 1.500.—
W ahr Rudolf, Esslingen 300.—
Zergényi Dr., Freiburg 50.—
Zimann Éva Dr., A-W ien 500.—

Egyéb célokra:
Einrichtungs Kto. Nr. 254 508 
Freie Spende Kto. Nr. 251 405 
Baukonto Nr. 253 724

A ngyal Árpád, Baarlo, NL 
Apponyi A lexander, Mainz 
Asztalos János, Gangkofen 
Ambrus Szaniszló, Frankfurt

35,
500,
200,
150,

Dr. A urél Ludwig, Chicago
(Dr. Papp G. keresztül) 254.37

Báuml, Kastl 50.—
Bárány József, Ravensburg 600.—
Dr. Bardocz Árpád, M ünchen 300.—
Bardocz György, M ontreal, K. 261.50
Barath Barbara, W aiblingen 60.—
Bánfai József, A-Ligist 128.95
Bánhidi László, Rümlang 35.—
Berger Geraid, Blaibach/OPf. 100.—
Benda Pál 50.— 
Betegh Piroska, USA

(Dr. Papp G. keresztül) 254.37
Bodor Alex, O range Park, USA 35.85
Bogár Andor, Grosserlach 30.—
Bojtos Péter, Osterzell 40.—
Buzáky Lajos, A-M arkt 100.—
Csángó János, CH 96.12 
Csere Zoltán emlékére,

Cleveland, Oh. USA
(Dr. Papp G. keresztül) 811.80

Darnóy Pál, M ünchen 250.—
Derer Leó, N eu-Isenburg 120.—
Dernóczy Károly, Koblenz 200.—
Dobay Sándor, Liége, Belgium 125.80
Dörer A ndor 22.—
Ducz Stefan 22.—
Dudás Sándor, Stuttgart 120.—
Eberswald 600.— 
Farkas Ferenc, A rnstorf ü.Landau 500.—
Fejős Ottó, Stuttgart 300.—
Feith Georg, M annheim 100.—
Fritsch Elisabeth 480.—
Gaal Jenő, Liége, Belgium 111.30
Gall Ferenc, Liége, Belgium 27.87
Galló G. Burnley, A usztrália 124.50
Gerebély László, Bethlehem, US 64.75
Gémesi Georg, M ünchen 720.—
Giczi Imre, W estorerledingen 50.—
Görgey Ilona, Malmö 97.— 
Gratzl Gábor hagyatéka

(Éva Eysrich-en keresztül) 235.—
Götz Albert, Kastl 25.—
Hadnagy Imre Dr. Selb 344.97
Haag, M ünchen 800.— 
H ajtm ánszky M argaret, USA

(Dr. Papp G.-on keresztül) 254.—
Harangozó Ferenc Dr., M ünchen 150.— 
Hámor József, Edmonton, Kanada
Haraszti Erwin Dr., Essen 100.—
H auth Josef, Türkheim/Bay, 100.— 
Hegyi M argit, Stuttgart
Hille Rózsi, Geroldwil CH 138.—
Honig M ária, Malmö, Sv. 14.10
Hennyei, M ünchen 50.—
Illemszky Anna, W ashington 249.90
von Inatsy-Pap Elemér, Rösrath 50.— 
Ism eretlen, Laké View Bank,

Chicago 504.—
Iklódy E. Dr., A-W ien 47.—
Ism eretlen, Svédország 426.36
Jellasich László, Miami, USA 52.—
Juhász Júlia, N ürnberg 100.—
Kádár M ihály, Neuss 100.—
Kállay Tibor, Königstein 220.—
Kabdebo János 60.—

v. Kállay Tibor, Ringgau-Netra 1.400.— 
Karikás Károly, Yaraville,
A usztrália 145.—

Kellner Ludwig, W esterholt 600.—
KTeler György Dr., Stockholm 80.—
Kertész László, Garfield, USA 258.50
K irály M ihály, Downsview, K. 100.—
Kölley György, M ünchen 1.600.—
Kleicke Péter, Ham burg 250.— 
Kis-György József Dr., Raunheim 500.— 
Kiss-Gubik Nándor, Abondant,
Franciaország 579.71

Kőhalmy László, M ünchen 30.—
Kiss László Dr. CH-Riehen 506.—
Kiss Ulrich, Párizs 100.—
Kolhanek László, N ürnberg 50.—
Kondor János Dr., Neuw ied 100.—
Kozma Jenő, Liége, Belgium 111.50
Lakatos János, Duisburg 100.—
Lakatos Bertalan, S tuttgart 120.—
Laffers Zoltán Dr., Bochum 20.—
Lebhaft Stefan, Renertshofen 100.— 
Lehmann H einrich Dr. Böblingen 500.—
Lénk János Dr., Staufenberg 250.—
Lévay Hilda, Raunstein 240.—
Linder Károly Dr., M oorenweis 300.—
Lipécz József Dr., N ürnberg 1.000.—
Lippay Georg Dr., Frankfurt 60.—
Lisinszky János, Pforzheim 100.—
Lisinszky Béla, Pforzheim 100.—
M agyar Stefan, Rockesky 100.—
M átyás Teréz, Lauingen 100.—
Mödl Kari, Kastl 110.—
Miklós Tamás Dr., Bochum 500.—
M ohács Béla, Unterföhring 50.—
M olnár Pál, Saulheim 20.—
M isángyi Dr., St.Gallen 100.—
Móricz László, Tullinge, Sv. 30.—
M üller Sándor Dr., N eukirchen 500.—
M uri Bertalan, Bochum 100.—
M uth Emőke 50.—
M olnár Julianna, A-Graz 30.—
N agy Flórián, M ünchen 100.—
Nagy István, Koblenz 100.— 
Nagybali József, Maywood, USA 628.78
Ném eth János, W örth 100.—
N ánay András 124.50
Oláh Ferenc, London 76.20 
Pali György Dr., New York,
végrendelete, Szadeczky T. k. 1.407.63

Panczél László, H annover 50.— 
Pavlovitsch M ilosch Dr.,
Bonn-Beuel 240.—

Pergovác, Ibbenburen 50.—
Rába Lukács OSP, Lausanne 50.—
Radics János Dr., Kastl 1.200.—
Reisz János, Lauingen 1.500.—
Rész A lbert Dr., Stuttgart 125.— 
Robesak János
Sechler Tibor Dr., Baden CH 250.— 
Sárospataky Nikolaus, Frankfurt 250.— 
Sandi Somogyi Ferenc,

St. Salt Laké USA 22.—
Sahin István, Stuttgart 180.—
Seltm ann Irene, M ünchen 100.—
Sennyei Tamás, M annheim 360.—
Scheingraber Róbert, Frankfurt 100.—
Schön, M ünchen 1.320.— 
Stirling Gyula, Augsburg-
Hochzoll 500.— 

Siegler Egon Dr., Gümlingen, CH 600.—
(Folytatjuk)
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H I R D E T É S E K
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD
hirdetéseket, azok közlését kérjük a 
Gazdasági Bizottságon át beküldeni:
8 München 81, Oberföhringerstr. 40. 

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

MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő

Magyar Könyvtár
szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető jelen t
kezését. A  könyvtár használata d íjta
lan. A könyvek cseréje posta ú tján  
történik.

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

TÉTÉNY — 
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26.

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

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi Kéknyelű 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
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,
Preise sind bis zűr náchsten  
Preiseliste gültig. Kartonvételnél üve
genként 20 fillér árengedmény, 
üveges árut nem  postázunk.

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

«Ne felejtsd el a magyar nyelvet!»
jeligére választ ké r az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberlöhringerstr. 40.
egy Franciaországban élő m agyar szár
mazású, 170 cm magas, szőke, 18 éves 
leány, aki hozzávaló fiatalokkal leve
lezni szeretne a m agyar nyelv gyakor
lása végett.

Rupp László kirendelt fordító
mindennemű fordítást vállal m agyar
ném et viszonylatban.
8000 M ünchen 1, Postfach 162.
Telefon: 089/3002162

Svájcban élő 30/163 érettségizett,
helyesnek mondott, házias, term észe
tet, zenét szerető hölgy, 10 éves k is
fiúval keres korrekt, intelligens, gyer
m ekszerető, rendezett körülm ényekkel 
rendelkező férfit házasság céljából. 
Részletes levelet és fényképet kérek 
«Kalandorok kerüljenek II.» jeligére 
az Életünk Gazdasági Hivatalához,
D - 8 München, Oberföhringerstr. 40.

Mestervizsgával rendelkező
autó-lakkozó és fényező állást keres a 
világ bárm elyik részén. Elismert Asyl- 
lal és négy éves ném etországi gyakor
lattal rendelkezem. Leveleket «Kato- 
likus» jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Diószeghy Tibor hites tolmács és fordító
(magyar-német és német-magyar) N é
m etországban tanácsadás állampolgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, pe
res ügyekben segít.
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.
Tel. 02101/541317

METROPOLITAN VERLAG 
CH - 4142 Münchenstein, Teichweg 16.

Schweiz
M e g j e l e n t

DM. =  sFr.
Kenneth: Randevú Rómában 24.—

Ezenkívül azonnal szállítható:
Kenneth: Éjszaka Kairóban 24.—
Kenneth: Neonfény a Nilus felett 24.—
Kenneth: Holdfény Haw 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 telje-
sítjük:

METROPOLITAN VERLAG 
Sándor Szerday

St. Wolfgang osztrák búcsújáróhely 
ősszel ünnepli fennállásának ezredik 
évfordulóját. Májustól-októberig ünnep
ségek sorozata, kiállítások emlékeznek 
St. Wolfgangra. A  megemlékezések 
egyik fénypontja a St. Wolfgang kápol
na restaulása volt, amely a szent egy
kori cellája felett épült. Szent Wolfgang 
972-994-ig Regensburg püspöke volt.

METROPOLITAN VERLAG 
CH - 4142 Münchenstein, Teichweg 16.

Schweiz

N y á r i  könyvajánlata
DM. =  sFrs. 

Nem 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.—
Karinthy Frigyes: H euréka 11.—
Karinthy 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.—
Agatha Christie: Poirot ka rá 

csonya 10.— 
Jack  London: Messze földön

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

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

Kemmes nyaralást kívánunk
METROPOLITAN VERLAG 

Sándor Szerday

Magyar-német és német-magyar fordí
tásokat

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

Jurth Attila törvényszéki hiteles 
tolmács m agyar - ném et és német-m a
gyar fordítások elkészítését illetve h i
telesítését vállalja:
Salzgries 16/8, A -1010 W ien.
Tel. (022 2) 63 30 344

A philadelphiai Nemzetközi Eucha
risztikus Kongresszus alkalm ából há
rom névértékből álló bélyegsorozatot 
adott ki a V atikáni Posta. A 150, 200 és 
400 lira értékű sorozat 1,35 millió pél
dányszám ban került forgalomba.
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Rövid
Ottawában nemzetközi találkozót ren

deztek «A 80-as évek rádiója» címmel. 
A 25 országból érkezett szakemberek 
egyöntetűen állapították meg, hogy a 
TV térhódítása ellenére a rádiózásra 
még nagy jövő vár. Felmérések igazol
ják, hogy a rádió bizonyos programjai, 
így a kulturális, a hírszolgálati és tá
jékoztató jellegű adások iránt megnőtt 
az érdeklődés. A nemzetközi találkozón 
a Vatikáni Rádió is képviseltette magát.

Elhagyta Vietnám ot az utolsó hat kü l
földi szárm azású jezsuita szerzetes — 
jelen tette  á  rend római központja. V iet
nám ban így mindössze 30 benszülött je 
zsuita tevékenykedik  és végez ezentúl 
lelkipásztori teendőket.

Assisiben, Szent Ferenc templomában 
megkezdték a Giotto-freskók restaurá
lását, amely a szakértők szerint lega
lább két évig tart, mivel a helyreállítási 
munkálatokat csak a nyár folyamán le
het végezni. Először a lerakódott por
rétegtől tisztítják meg a falakat, majd 
kémiai vizsgálatokat folytatnak a fres
kók alap- és szín-tartósságáról. Csak 
ezek után kerül sor Cimabue műveinek 
felújítására. A felső bazilika freskói a
13. és 14. századi olasz festészet legje
lentősebb alkotásai.

M aria W ard, Lady Jackson neves an
gol katolikus közgazdászt Erzsébet k i
rálynő főrendi m éltósággal tün tette  ki, 
így a Lordok H ázának tagja lett. A k i
tün tete tt a többi között tagja a Iustitia 
et Pax pápai bizottságnak, szakértője és 
képviselője a fejlődő országok problé
m áinak Angliában.

Kölnben megjelentették Kolping ed
dig kiadatlan leveleit M ivel az utóbbi 
években egyre több tudományos munka 
faglalkozott a nagy apostol életművé
vel, kéziratos leveleinek közzététele 
egyre sürgetőbbé vált. A kötet Kolping 
350 levelét tartalmazza, amelyeket 1837- 
65 között írt; segítségükkel átfogó képet 
alkothatunk nagy egyéniségéről.

A lőweni katolikus egyetem  nemrég 
ünnepelte fennállásának 550-ik évfor
dulóját. A jubileum  alkalmából a többi 
között nemzetközi teológiai kongresz- 
szust is tarto ttak , «Hit és társadalom® 
címmel. Az első előadás az egyetem  m ű
ködéséről szóló történelm i áttekintés 
volt, a 15. századtól napjainkig.

Albánia lakosságát dekrétumban szó
lította fel a kormány, hogy minden ke
resztnevet, amely valamely szentre em
lékeztet, valódi albán névvel kell fel
cserélni. Meg kell változtatni továbbá 
azokat a neveket is, amelyek idegen 
eredetre vallanak — hangzik a kormány 
felhívása.

Algériában hivatalosan bejelentették, 
hogy államosítják az ország összes egy
házi iskoláját. A  jövő tanévtől kezdve

hírek
az a 40 ezer tanuló, aki eddig katolikus 
iskolákba járt, köteles állami iskolák
ba iratkozni és tanulm ányait o tt foly
tatni. A  hivatalos jelentés szerint erre 
az egyenlőség jegyében kerü lt sor, 
azaz m inden gyerm ek szám ára egyenlő 
kiképzési lehetőséget kell biztosítani.

Franciaországban az egyesült család- 
védelmi szervezetek elnöke családvé
delmi minisztérium felállítását követeli 
az ország vezetőségétől. A szervezet 30 
éves fennállása alkalmából ez ügyben 
nyílt levelet intéztek Giscard D'Estaing 
elnökhöz. A levél rámutat arra, hogy a 
családjogi reformok, így a válás meg
könnyítése, az abortusz engedélyezése  
annyi negatív tényezőt von maga után, 
hogy sürgősen hathatós ellenintézkedé
sekre van szükség Franciaországban.

Etiópiában nem rég választották  meg 
az ország kopt-ortodox egyházának új 
fejedelmét, a pátriárkát. Addis Abeba- 
ban 14 millió hívő, közel 200 ezer pap, 
500 egyházkerületének több, m int ezer 
képviselője vett részt a választáson. A 
kopt hívek többsége az ország északi, 
Eritrea tartom ányában él, ugyancsak 
itt él a katolikus és protestáns hívők 
nagy része is.

Anglia legrégibb katolikus folyóirata,
a The Tablet anyagi fedezetének bizto
sítására alapítvány létesült. Elnöke a 
norfolki herceg, tagjai pedig neves sze
mélyiségek, közöttük Graham Greene 
is. A folyóiratot 1840-ben alapították és 
1936-ig a midenkori westminsteri érsek 
tulajdona volt.

Kubában is az egyház legnagyobb 
gondja a paphiány. Az ország 9 millió 
lakosából m integy 4,6 millió katolikus. 
Hat egyházm egyében jelenleg 97 világi 
és 10 szerzetespap működik. M isszio
náriusok, azaz idegen lelkipásztorok 
letelepedéséhez a korm ány nem járul 
hozzá. M ég olyan kubaiak m űködését 
sem engedélyezi, akik külföldön végez
ték teológiai tanulm ányaikat.

«A Gyermek Nemzetközi Éve» lesz 
1979 — jelentették be Münchenben, a 
BICE (Bureau Internat. Cath. de l'En- 
fance) legutóbbi konferenciáján. A ter
vet üdvözölték a genfi központ tagszer
vezetei és elhatározták, hogy az egész 
világ részvételére mozgósítják az ENSZ- 
et is. A  konferencia az év megrende
zésének erkölcsi'kihatásaiban lát ered
ményességet.

Tanzániában, a V iktória tó déli részén 
15 lepraállom ást tart fen a nyugatném et 
Lepra Segélyszerv. A tanzániai egész
ségügyi minisztérium közlése szerint az 
ország 12,6 millió lakosából legalább 
120450 ezerre tehető a lepra-betegek 
száma. 1955 óta itt a missziók és egy
házi szervezetek fo ly tatják  küzdelm ü
ket a betegség ellen.

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

Eleiünk
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.
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Monatschrift für die ungarischen 
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Redakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
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Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei
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Lapzárta a hónap 15-én, h irdetéseket 
pedig csak a hónap 12-ig fogadunk el!


