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Éljünk szilárdabb közösségben egymással!
A svájci katolikusok minden évben meg

rendezik Fastenopfer-nek (nagyböjti meg
ajánlás) nevezett nagyszerű vállalkozásukat. 
A hívek a nyagyböjtben a vezeklés és en- 
gesztelés mellett önmegtagadásokat is vál
lalnak. Lemondanak szórakzásokról, meg
tagadnak maguktól élvezeti cikkeket, ön
kéntes böjtöt és étel-, italban való megtar
tóztatást vállalnak magukra. Az így meg
takarított pénzt összegyűjtik egy papír
zacskóban s húsvétkor bedobják névtelenül 
a Fastenopfer-perselyekbe. Az országos 
gyűjtés eredménye az utóbbi években min
dig meghaladta a 10 milliót, amit jól át
gondolt tervek szerint osztanak szét egy
házi karitatív és szociális célokra. (Hason
ló intézmény a német püspöki kar Adveniat 
és Misereor valamint az evangélikusok Brot 
für Brüder ádventi és nagyböjti mozgalma.)

*

Az akciót más-más évi jelszóval indítják 
útjára, amit szembeötlő falragaszokon egész 
idő alatt lehet olvasni templomokban, egy
házi épületekben, a katolikus sajtóban és 
még külön gondosan kiállított füzetekben. 
Az idei jelszót «solidarischer leben» írásom 
címéül választottam, és a vállalkozás cél
kitűzésére is tekintettel, így fordítottam: 
Éljünk szilárdabb közösségben egymással! 
Nemcsak a gyűjtésre, de a jelszó tartalmá
nak elmélyítésére is mozgósítják a plébánia 
híveit, a családokat az iskolákat, vala
mennyi egyházi egyesületet és szervezetet. 
Elmélkedési, előadási anyagot és szentbe- 
széd-témákat adnak a papság és szervezők 
kezébe. Ezekben beszámolnak arról, hogy 
mire fordították az előző évi gyűjtést s 
közben cselekvésre indító írásokban és ké
pekben tárják elénk az új szükségleteket.

Az idei füzetek valóságos panaszkönyvei 
az emberiséget fenyegető katasztrofális ve
szélyeknek. Mottójuk ez a drámai mondat: 
«Mindig többen ismerik fel, hogy éhínség, 
elnyomás és az anyagi javak mértéktelen 
pazarlása az egész emberiség életét veszé
lyezteti. A keresztények feladata ébren tar
tani e felismerésből fakadó társadalmi és 
politikai felelősségtudatot.*

Ilyen fenyegető veszélyek például:

az emberiség azon az úton van, hogy 
kiirtsa önmagát;

kizsákmányoló gazdálkodással Délame- 
rikában nagy termőterületeket változtatnak 
át kietlen pusztasággá;

Afrika és Ázsia nagy területein kiirtot
ták az erdőséget s a lakosság nem képes 
a drága tüzelőt megfizetni;

a felnövekvő ifjúság fele elpusztul elég
telen táplálkozás miatt a fejletlen orszá
gokban;

az emberiség 30°/°-a fényűzően él, mi
közben 20 százalék éhezik és 30 százalék 
táplálatlan;

az USA-ban a gabonakivitel 85 °/»-a öt 
konszern kezében van, amelyek a szükség
letekre «csak szerény keretek között tekin
tenek® ;

amint egykor a klímaváltozás és a táp
lálékhiány a brontoszauruszt kipusztította 
a földről, most a népesedési probléma és 
a világ szennyeződése hasonló sorsra jut
tathatja az embert.

A fényképekről borzalmas nyomor és 
szinte állati sorsba taszított emberi életek 
tárulnak elénk. A szervezők a tennivalót 
abban látják, hogy «a gazdagoknak szeré
nyebben kell élniök, hogy a szegények is 
emberhez méltó életet élhessenek.»

Amikor e sötét veszélyek listáját végig
lapozzuk, eszünkbe jut az a több évszáza
dos gőg, ahogyan az ember öntelten levette 
szemét az Égről, hogy minden erejét a 
földi «paradicsom» megteremtésére össz
pontosíthassa. S hol van ma már az az 
utópisztikus és naiv optimizmus, amellyel 
a tudomány és a technikai haladásban bíz
tunk! Hol van az az aranykor, amelyről 
azt hirdették katedrák magasságából is, 
hogy abban nem lesz nélkülözés, mivel 
mindenki igényeinek megfelelően részesedik

a föld kifogyhatatlan kincseiből, amelyben 
az anyagi jólét kizsákmányolástól mentes 
tökéletes társadalmi viszonyokat teremt. 
Még a halál gondolata sem kínozza ama 
boldog kor emberét, aki a beteljesülésig él
vezheti a földi élet minden örömét. Nem 
lesz egyetlen kielégítetlen, akinek eszébe 
jutna olyan «pótlék» után sóvárogni, mint 
a másvilági boldogság.

A naiv, horizontális optimizmus fanati
kus agitátorokban görcsös hitvallásá mere
vedett. A világháború végén magam hal
lottam hogy arra a kérdésre, miből lett az 
ősköd, bolsevista ideológus szemrebbenés 
nélkül válaszolta: A szovjet haladó tudo
mány egy millió év múlva ezt a problémát 
is megoldja. Csak néhány hónapja, hogy 
Marcuse egyik német adóban «tudományos 
elemzéssel bizonyította®, hogy az aranykor 
jönni fog, mert jönnie kell. Igaz, hogy a 
kerekasztalnál éppen egy szociáldemokrata 
figyelmeztette, hogy ebben az aranykorban 
ellaposodnék, anarchiás individuálizmusba 
fulladna a közösségi élet. Szerinte a társa
dalmakat összefogó erő a szorongás, a jö
vőtől való félelem, amelyen közös erővel 
lehetünk úrrá.

A fontos természetesen az lenne, hogy — 
miután az emberiség egy tapasztalattal 
gazdagodott — a reálpolitikusok is, meg 
az utópiát kergető naiv szocialisták is be
lássák: a természet javai kicsiholásához 
szükséges a tudomány és a technika mellett 
a valóságos adottságokra épülő természet- 
jog rendező szerepe is. Ahhoz pedig, hogy 
az emberi közösségben a javakat méltányo
san osszák el és mindenkinek lehetővé te
gyék adottságaiknak megfelelően a szellemi 
kibontakozást is, szükség van az evangé
liumi felebaráti szeretetre. Mindezen túl 
pedig még a legigazságosabb és legrende- 
zettebb társadalomban is igényli a lélek, 
hogy egy megbízható, tránscendens rend
szer, amilyen a keresztény vallás, össze
fűzze a földi lét horizontját az öröklét 
mélységes távlataival.

VECSEY JÓZSEF
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
«Kínzaték Poncius Pilátus alatt, meghala és eltemetteték»

M inden vallás próbaköve a szenve
dés problém ája. Reális értéke csak 
olyan vallásnak van, amely szembe tud 
nézni ezzel a problém ával és m egnyug
tató választ képes adni. Nem megoldás, 
ha a szenvedést tagadjuk vagy látszat
nak m inősítjük. A nnyira húsba vágó 
valóság, hogy józanul nem tagadhatjuk. 
U gyanakkor problém át jelen t m inden 
gondolkodó ember számára: Ha Isten 
végtelenül jó és végtelenül hatalmas, 
m iért engedi meg a szenvedést? M iért 
van vallásunkban annyi negatív  elem: 
halál, lemondás, áldozat?

Tudjuk, hogy az Egyház egyes szent
jei a szenvedést kívánták, örültek neki. 
A ut páti aut móri — vagy szenvedni 
vagy m eghalni — m ondotta egyikük. 
Talán voltak  olyanok is, akik a vallás 
negatív  elem eit túlságosan kiem elték, 
a bűnt és a szenvedést túlságosan han
goztatták, voltak, akik jóhiszeműen 
ugyan, de mégis tévesen, szinte beteges 
öntetszelgéssel keresték. A m ásodik 
vatikáni zsinat e téves beállítottságot 
kiigazította, felhívta a keresztények 
figyelmét arra, hogy az evilági javakat 
is meg kell becsülni s az emberi társa
dalom jó lété t elő kell mozdítani. A ter
m észet javai is Isten alkotásai, a te r
m észetes élettel járó élvezet önm agá
ban nem lehet bűnös. Épp azért, m ert 
ezek a dolgok önm agukban jók, dicsé
retes az önkéntes lemondás. A bűnt 
kerülni kötelesség. Az igazi földi ja 
vakról lem ondani egy m agasabbrendű 
jó  érdekében, érdem szerző cselekedet. 
Sajnos, az ember mindig hajlam os a 
túlzásra. A zsinat utáni időben egyes 
teológusok annyira hagoztatták a földi

Az ószövetségi em bert is kínozta a 
szenvedés problém ája. Ism erte a terem 
tés történetét, tudta, hogy Isten az em
bert sa já t képére és hasonlatosságára 
terem tette, hogy örökké boldog legyen. 
Ha Isten tehát ennyire szerette az em
bert, m iért nem  kíméli meg a szenve
déstől? S ha a szenvedés a bűn követ
kezménye, m iért van az, hogy sokszor 
épp az igazak vannak k itéve nagyobb 
szenvedésnek s a gonoszak élvezik az 
életet? Jerem iás m egható szavakkal 
m ondja el Istennek kételyeit: «Biztos, 
hogy neked lesz igazad, Uram, ha v ita t
kozni kezdek veled. Mégis hadd tegyem  
föl kérdésem et: M iért szerencsések a 
gonoszok, s m iért van jó dolguk a hű t
leneknek?® (Jer. 12, 1). A zsoltáros is 
felpanaszolja szenvedését és kérdi: 
«Meddig feledkezel meg rólam, Uram, 
m eddig rejted  el arcodat előlem? M ed
dig emészti meg lelkem  a fájdalom és 
szívem et a m indennapi gond? Meddig 
uralkodik m ég rajtam  az ellenség?® 
(Zsolt 13, 2-3). «Irigység fogott el a go

öröm és élvezet jogosultságát, hogy 
m ár szinte naturalizm usba csaptak át. 
Vannak olyanok is, akik m egvetéssel 
beszélnek az ún. negatív  keresztény 
erényekről, alázatról, lem ondásról, bá
natról, engesztelésről. A term észetes 
élet élvezeteit úgy felm agasztalják, 
m intha ezen a vonalon bűn nem tö r
ténhetne. Pedig Szent Tamás tanítása 
szerint, minél szükségesebb életfunk- 
tiókról van szó, annál könnyebben ke
letkezik a bűn rendetlensége, m ert egy
részt az életfunkció elemi erővel tör ki- 
teljesülése felé, m ásrészt a bűntől már 
m eggyengült akaratunk nem tud ja  oly 
könnyen az erényes cselekedet m edré
be terelni.

M anapság bizonyos naturalista  és 
hedonista jellegű tendenciák nem csak 
a keresztény erkölcstant ham isítják 
meg, hanem  hitünk alapigazságait is 
tévesen értelm ezik. A Szentírás tanítása 
szerint, Krisztus Urunk életének a leg
kimagaslóbb s üdvünk szem pontjából a 
legdöntőbb esem énye m egváltói kín- 
szenvedése és halála volt. Term észe
tesen az előbb em lített teológusok J é 
zus halálát nem tagadják, azonban in
kább a jópéldát mint a m egváltói áldo
zatot látják  benne. Ennek megfelelően 
a Szentmise áldozati jellegét is figyel
men kívül hagyják, sőt a bűnről, bűn
bánatról, engesztelésről is egyre keve
sebbet beszélnek. Ez érthető is, mert 
bűn és m egváltás elválaszthatatlanok 
egymástól. így aztán szenvedésünk el
veszti a Krisztussal való m egváltói 
együttszenvedés keresztény jellegét, 
ami bizonyos m értékben visszaesést je 
lent az ószövetségi m entalitásba.

noszokkal szemben, látva, mily jól 
megy soruk a bűnösöknek. Nem gyótri 
őket a szenvedés, testük egészséges és 
erővel teli. A halandók bajából nem 
éreznek semmit, m ásoknak k ín jait nem 
ismerik. A gőg úgy övezi őket, mint 
lánc a nyakat, s m int a ruha, fedi őket 
az erőszak. A gonoszság hájukból nő 
ki, s a szívükből csap ki az álnokság ... 
Hiába volt hát, hogy tisztán megőriztem 
a szívem, hiába, hogy bár ártatlan  vol
tam, mostam a kezem?® (Zsolt 73, 3-13).

Az ószövetségi hívő sohasem talált 
kielégítő választ e kérdéseire. Felism er
te ugyan, hogy a szenvedésnek tisztító 
értéke van: Isten m egpróbálja a hívőt, 
ahogy az ezüstöt a tűzben m egvizsgál
ják  (Zsolt 66, 10), s azonkívül atyai ne
velőként m egfenyegeti (Péd 3, 11-12). 
A szenvedés arra is m egtaníthat, hogy 
Istén általa végtelen bölcsességében 
rejte tt terveit m egvalósítja és a rosszat 
is jóra fordítja (Tér. 50, 20, Jób 42, 1-6). 
De m indezek a részigazságok nem tud
tak  egységes igazsággá forrni. Jób

könyve még szükségesnek tartja , hogy 
Isten a szenvedőt földi javakkal kár
pótolja: Jóbnak  tizennégyezer juha, 
hatezer tevéje, ezer iga m arhája és ezer 
szamara, hét fia és három  leánya lesz 
m egpróbáltatása u tán  (Jób 42, 12-13). 
Igaz, a szenvedés megváltói, engesztelő 
értéke nem volt ism eretlen az ószövet
ségi ember előtt, m int ahogy Mózes 
imájából k itűnik (Kiv 17, 11); s Izaiás, 
a m ár em lített Isten Szolgájának a szen
vedéseit le is írja. Azonban ezt a felis
m erést még oly sok hom ály fedi, hogy 
nem tudott központi igazsággá sűrű
södni.

Boldog, aki Krisztussal szenved
Csak az Ú jszövetség derít fényt a 

szenvedésre, m ert Jézus szem élyében 
m egvalósul mindaz, amit az Ószövetség 
inkább csak sejtett. Az Evangélium 
tanítása szerint ugyan nem szabad azt 
hinnünk, hogy .a szenvedés mindig a 
szenvedéstől sú jto tt em bernek egyéni 
bűnére vezetendő vissza (Jn 9, 3), azon
ban jelenléte a földön mégis az embe
riség ősbűnének tudható be, m elyet a 
teológusok később eredeti bűnnek ne
veztek (Róm 5, 18, 19). Krisztus Urunk 
szenvedésével és halálával m egváltott 
bennünket a bűn uralm ától, kiengesz
telte Istent, m egszabadított a bűn kö
vetkezm ényeitől is, tehát a szenvedés
től és haláltól is. M egváltása gyüm öl
csében azonban csak akkor részesül
hetünk, ha vele egyek vagyunk a sze
rete t által. A szeretet viszont részvételt 
és sorsközösséget is jelent. Jézus értünk 
szenvedett, de nem helyettünk, oly ér
telemben, m intha nekünk már nem 
kellene szenvednünk, a végső, szenve
dés és halál feletti győzelm ében csak az 
idők végén fogunk részesedni. Tanítása 
e pontban egészen félreérthetetlen. 
«Gondoljatok a tőle kapott tanításra: 
Nem nagyobb a szolga uránál® (Jn 15, 
20). «Legyen elég a tanítványnak, ha 
olyan, mint m estere s a szolgának, ha 
olyan mint ura® (Mt 10, 25). «Aki kö
vetni akar, tagadja meg magát, vegye  
vállára keresztjét m inden nap és úgy 
kövessen. M ert aki é le tét meg akarja  
menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti é r
tem az életét, az megmenti® Lk 9,23-24).

A keresztény szenvedés értéke tehát 
nem a középkori szentek találm ánya. A 
Krisztussal való együttszenvedés felett 
érzett öröm, az ún. negatív  erények di
csőítése sem az ő találm ányuk. H allgas
suk csak meg, mit mond Jézus a hegyi 
beszédében: <<Boldogok a lélekben sze
gények, m ert övék a m ennyek országa. 
Boldogok, akik szomorúak, m ert m ajd 
m egvigasztaltatnak. Boldogok a szelí
dek, m ert övék lesz a föld. Boldogok, 
akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
m ert majd eltelnek vele. Boldogok az

Az Ószövetség válasza a szenvedés problémájára
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300 éves a bécsi dóm magyarszármazású kegyképe
Folytatás
Sok hitbuzgalmi, helytörténeti s mű- 

ism ertető m unka több-kevesebb részle
tességgel em lékezik meg a kegyképről. 
Költem ényeket, egyházi énekszövege
ket írtak  ném et nyelven a kegykép tisz
tele tére  a svájciak és osztrákok s a 
hosszabbakban még a történelm i sze
replők neveit is megemlítik. Így fejez
ték  ki vallásos érzelm eiket és kelte ttek  
érdeklődést széles néprétegekben.

A külföldön m egjelent l e g ú j a b b  
m unkák sem vesznek tudom ást a hazai 
M ária-pócsra kerü lt képmásolatok is
mételt könnyezéséről. Az eredeti kegy
kép elvitele erőszak ténye volt s a jog
fosztást a császári rendelkezés sem 
menti. A tény t osztrák történészek egy
szerű intézkedésnek tekintik, am elynek 
során a kegykép B é c s b e  hozatott. 
Egyetlen tanulm ány említi rosszalóan 
az uralkodó önkényes eljárását. A  pó
csi gör. kath. parochus a császárhoz írt 
beadványában visszakérte a képet. A 
császár ezt rossz néven vette  s az egri 
püspökhöz küldött leiratában  ígéri, 
hogy egy m ásolatot készíttet s azt a 
pócsi gör. kath. tem plom nak ajándékoz
za. Ez a beígért m ásolat soha nem ér
kezett meg Pócsra. Rákóczi Ferenc száz 
m agyar sérelm et felsoroló panasziratá-

irgalmasok, m ert irgalm asságot nyer
nek. Boldogok a tisztaszívűek, m ert 
m eglátják az Istent. Boldogok a békes- 
ségesek, m ert Isten fiainak hívatnak. 
Boldogok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, m ert övék a m ennyek or
szága. Boldogok vagytok, ha m iattam  
gyaláznak és üldöznek benneteket és 
m inden rosszat rátok  fognak, ö rü lje tek  
és ujjongjatok, m ert nagy lesz a m enny
ben a jutalmatok® (Mt 5, 3-12). Érthető, 
hogy az apostolok, m iután megvesszőz- 
ték őket, «boldogan távoztak a főta
nácsból, m ert m éltók lettek  rá, hogy 
Jézus nevéért gyalázatot szenvedje
nek® (ApCsel 5, 41). Szenvedésével di
csekszik Szent Pál is: «Ha valaki di
csekedni m er — balgaként mondom — 
m erek én is . .. Többször voltam  bör
tönben. M ódfelett sok verésben volt 
részem, sokszor forogtam halálveszély
ben. A zsidóktól öt ízben kaptam  egy 
híján negyvenet, három szor megbotoz
tak, egyszer m egköveztek. Háromszor 
szenvedtem  hajótörést, egy nap és egy 
éjjel a ny ílt tengeren hányódtam . Sok
szor voltam  vándorúton. V eszélyben 
forogtam folyóvizeken, veszélyben rab
lók miatt, veszélyben népem  körében, 
veszélyben a pogányok között, veszély
ben városokban, veszélyben pusztaság
ban; veszélyben tengeren, veszélyben 
az áltestvérek közt. Fáradtam  és gyöt
rődtem, sokat virrasztottam , éheztem  és 
szomjaztam, sőt koplaltam , fagyoskod- 
tam és nem volt mit fölvennem . .. Ha

bán említi a pócsi kegykép erőszakos 
elvitelét, «anélkül, hogy visszaadták 
volna®.

A második otthoni kegyképet (má
solatot) Telekessy István egri püspök 
ajándékozta a pócsi templomnak. 1715 
aug. 1-5.-ig ez a kép is könnyezett. Az 
esem ényeket bizottság vizsgálta meg és 
m egállapította, hogy M ária c s o d á s  
könnyei a pócsi templomot másodszor 
is m egszentelt hellyé tették. Az egy
házi hatóság engedélyezte a csodálatos 
kép tiszteletét. A  fatemplomot 1750-ben 
kéttornyú kőtem plom  válto tta  fel. Az 
új barokktem plom ban 1905 dec. 3-tól 
kezdve — m egszakításokkal — dec. 31- 
a kegykép-másolat ismét könnyezett. A 
síró M adonnát m egint nagy tömegek 
látták. Ezt a könnyezést vizsgáló bizott
ság ellenőrizte, am ely egyházi és világi 
tagokból állt s ez utóbbiak között más- 
vallásúak is voltak. M egállapították, 
hogy csalás nem okozhatja a könny 
hullását. A selyem kendőt, am ellyel a 
könnyeket felfogták, keretben  a tem p
lom falára függesztették. E harmadik 
könnyezés óta a kegykép m ásolata kü 
lön állványon van elhelyezve.

Az első könnyezés 250. évforduló
jára  XII. Pius pápa a m áriapócsi tem p
lomot bazilika rangjára emelte 1946-

dicsekednem  kell, gyöngeségeimm el di
csekszem® (2Kor 11, 21-30).

A keresztény szenvedés tehát nem 
egyéb mint a Krisztus U runkkal való 
együttszenvedés abban a rem énység
ben, hogy vele együtt a halált legyőz
zük és feltám adunk. A kik e szenvedést 
a keresztény életből száműzni akarják
— eltekintve attól, hogy m egszüntetni 
úgy sem tudják  — hitünk egyik leg
vigasztalóbb m isztérium ától fosztanak 
meg. A keresztény szenvedésben n in
csen semmi beteges, semmi világgyűlö
lő vonás, m ert a Krisztus iránti szeretet 
indítja a hívő lelket, hogy résztvegyen 
m egváltói szenvedésében és az Egyház 
testében kiegészítse az istenakarta 
szenvedésnek azt a részét, amely szük
séges a világ m egváltására. Nem m int
ha Jézus szenvedése nem lett volna 
elegendő, hisz végtelen az értéke, de 
Isten nem akar bennünket szenvedése 
gyüm ölcsében részesíteni, ha nem oszt
juk  meg vele. Bárcsak mi is m ondhat
nánk Szent Pállal: öröm m el szenvedek 
értetek, és testem ben kiegészítem, ami 
Krisztus szenvedéséből hiányzik, testé 
nek, az Egyháznak a javára® (Kol 1, 24). 
«En nem ak aro k  m ással dicsekedni, 
m int Urunk, Jézus Krisztus kereszt
jével® Gál 6, 14).

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

bán, amikor M indszenty bíboros veze
tésével 250 ezer zarándok em lékezett a 
M agyarok N agyasszonya pártfogásáról.

A Bécsben maradt eredeti kegykép 
sorsa több ízben vált aggodalmassá

1903 márc. 18-án éjjel a kép díszeit, 
a koronákat s ékköveket ellopták. Az 
okozott kár összege 20 ezer korona 
volt. A kép a helyén m aradt, de a k i
tűzött ezer korona jutalom  ellenére sem 
sikerült a tolvaj nyom ára akadni; ettől 
kezdve m ásolat kerü lt a főoltárra. A  
m ásodik világháború pusztításai közben 
sikerült a főoltár kegyképét is bizton
ságba helyezni. A dóm kétharm ad ré
szében elpusztult s ezért a püspöki szer
tartásokat a Kirche am Hof-ban végez
ték. 1946 okt. 13-án 10 ezer hívő kör
m enete k ísérte  a pócsi kegykép Kupel- 
wieser-féle m ásolatát, am elyet 4 dóm
káplán vitt. A dómplébános, K.R. Dorr 
szentbeszédében a bécsiek ragaszkodá
sát em elte ki a kegykép irán t és kihang
súlyozta, hogy a bécsi nép a pócsi 
M adonnát előszeretettel illeti az «Un- 
sere Liebe Frau von Wien» nevével. 
Okt. 16-án éjszaka elszánt tolvajok el
lopták a kb. 30 kg súlyú képet kere
tével együtt; a rablók most sem kerü l
tek  rendőrkézre. N em sokára ezután egy 
bécsi család ajándékaként egy másik 
képm ásolat kerü lt a templomba. Ami
kor a dóm előrehaladt újjáépítése lehe
tővé tette  ott a szertartások végzését, 
a m áriapócsi kegykép eredetije a dóm 
déli oldalhajójának 16. zázadeleji már- 
ványbaldachinja alatt, m űvészi oltáron 
kapott megfelelő helyet, ahol az imád
kozok sohasem fogynak el . . .  Itt ünne
pelte a bécsi kát. m agyar egyházközség 
lelkes hívőtábora 1976 novem ber 4-én, 
a könnyezés 280. évfordulóján, a m ária
pócsi kegykép keletkezésének három 
százados jubileum át. A  húsz év előtti 
m agyar szabadságharc halo ttja ira  is vo
natkozó ünnepi megem lékezés szentmi
séjét dr. László István püspök, az ausz
triai kát. m agyarok főpásztora m utatta 
be.

Az egyszerű m agyar falusi festő 
ikonja így vált nagy idők tanújává és 
lett a kelet-nyugati egyházak egységé
nek is m egkapó jelképévé. A külföldi 
katolikus m agyarság is M áriában látja  
a kegyelem  bőségével m egáldott isten
anyát és a Gondviselés tervében ne
künk adott lelk ianyát és Krisztusnál 
szószólónkat. A bécsi Szt. István-dóm 
féltve őrzött kincse, a m agyar kegykép 
és tisztelete is igazolja, hogy kát. va l
lási életünknek alig van még oly vonzó 
és bájos m egnyilatkozása, m int M áriá
nak, a mi N agyasszonyunknak helyes 
tisztelete.

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ
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A rendszer kényszeríti a püspököket
megtévesztő nyilatkozatok tételére

«A m agyarországi egyházak nem 
zetközi tevékenységében m egnyilvánu
ló fontos célkitűzés, hogy a békés egy
más m ellett élés és politikai együttm ű
ködés elveinek és gyakorlatának meg
felelően nemzetközi m éretekben segít
sék a haladó erők összefogását, tám o
gassák az antiim perialista egységfront 
m egterem tésére irányuló erőfeszítése
ket.® így hangzik az Állami Egyházü
gyi H ivatal elnökének, M iklós Im rének 
legújabb utasítása.

A  M oszkvában kiképzett és az egy
ház elnyom ását irányító  Miklós Imre 
a rendszer ateista  havilapjában, a «Vi- 
lágosság» januári szám ában «Üjtipusú 
kapcsolatok® cím en foglalja össze a 
legközelebbi jövő feladatait. A püspö
kök külföldi politikai tevékenységének 
egyik formája, hogy a világ nyugati 
feléből egyházi vezetőket, lehetőleg 
püspököket, bíborosokat, ú jságírókat 
h ív janak meg M agyarországra, akiket 
«felvilágosítanak» az egyház és állam 
jó viszonyáról. M egm utatják nekik  az 
esztergomi keresztény múzeumot, a 
m egújított pécsi székesegyházat, el
mondják, hogy a renoválási költségek
hez az állam hozzájárult, de elhallgat
ják, hogy a templom belsejét akkor is 
a hívek adakozásából kell helyreállí
tani, ha az történetesen m űem léknek 
számít. A külföldi látogatónak csak azt 
szabad hallania, hogy az állam segít a 
templomok helyreállításánál. Azt m ár 
nem szabad tudnia, hogy ez csak a kül
ső renoválásra és csak a hivatalosan 
m űem léknek számító tem plom okra vo
natkozik. A külföldi látogatónak talá l
koznia kell «véletlenül» egy-egy pap
pal is, akinek el kell hallgatnia béke
papi minőségét. Ettől hallani fogja, hogy 
az egyház most találta  meg a helyét a 
szocializmusban M agyarországon. M ost 
került abba a helyzetbe, hogy csak az 
Evangéliummal törődjék. A m últban a 
papok inkább kereskedtek, gazdálkod
tak, mint lelkipásztorok voltak. Ma v i
szont nincs lehetőségük anyagiakkal 
foglalkozni. Tehát lelkipásztorokká kell 
lenniök.

***

így  «világosították» fel néhány hét
tel ezelőtt az olasz ANSA-nevű katoli
kus H írügynökség egyik m unkatársát, 
Federico Mandillo-t, aki ké t he te t tö l
tö tt M agyarországon. Elment Pécsre, 
ahol a 62 éves, v ígkedélyű Cserháti 
püspök fogadta. M egvendégelte és ola
szul «felvilágosította», hogy a m agyar 
egyháznak 22 püspöke van. Ezzel teljes 
a hierarchia. Esztergomba is v isszatért 
a bíborosi kalap. Ennek két lényeges 
jelentősége van: az első, bizalm at és 
rem ényt keltő, m ert a bíborosi kalap 
híd is lehet a gyümölcsözőbb jövő felé

az állam és egyház viszonyának alakí
tásában, a másik pedig az, hogy meg- 
nyugtatólag hat a hívekre és könnyeb
ben m egtalálják a helyüket a mai tö r
ténelmi valóságban. Lényegében arról 
van szó — folytatta Csrháti — hogy fel 
kell építeni a jövő emberét, azt az em
bert, aki nem lehet erkölcs nélküli ab
ban a társadalom ban, am elynek napról- 
napra m élyebben em berivé kell válnia. 
Részünkről ennek a jövő em berének 
hozzáférhetővé kell tennünk az evan
gélium m inden forrását®. «Nagyon szép
nek tűnik nekem  ez a kép — jegyzi 
meg az olasz újságíró — az Egyház k i
tárja  karjait: nem kér mást, m int azt, 
hogy a párbeszéd és az építő m unka 
szellemében m indenki előtt kinyissa az 
evangélium os könyvet. M indenki ren
delkezésére bocsáthassa a századok óta 
őrzött értékeit. Nem ta rt igényt k ivált
ságokra, de felkínálja mindazt, ami 
emberi.®

V
Az újságíró felkereste a veszprémi 

püspököt, Kádár Lászlót is, aki az ifjú
ság körében m egújuló egyházról «tájé- 
koztatta® őt. Bekopogtatott az «Üj Em
ber® című katolikus hetilap és a «Vigi- 
lia® című katolikus havi folyóirat szer
kesztőségébe. Itt a II. V atikáni Zsinat 
szellem ében m egújuló m agyar egyház
ról beszéltek neki. Kifogásolták, hogy 
a m agyar egyház még mindig túlzottan 
klerikális,- a világiaknak kevés szerep 
ju t benne. Pedig a világiak égnek a 
vágytól, hogy minél intenzívebben be
kapcsolódjanak az Egyház életébe. 
Nagy érdeklődésüknek bizonysága az 
«Üj Ember® és a «Vigilia» — m ondták 
neki. Nyom ban következett a m últtal 
való összehasonlítás. A m últban a í  é r
telm iségiek nagy része nem olvasta az 
egyházi sajtó t — m ondták a szerkesz
tők, m ert az akkori rendszer szerves 
részének tekintették. M a viszont kap
nak a katolikus sajtó  két kiadványa 
után, m ert a szabadság szellem ében és 
a lojális dialógus m ódszerével szól hoz
zá a legsúlyosabb problémákhoz. Felfi
gyel a világon található legjobb teoló
giára és a pluralizmus alapján tájékoz
ta tja  olvasóit. Ezt m ondták az olasz 
ú jságírónak az Üj Ember és a Vigilia 
szekesztőségében.

Cserháti pécsi püspökre visszatérve 
megjegyzi a látogató, a főpásztor arról 
is részletesen tájékoztatta  őt, hogy egy
re több szó esik a m agyar életben H el
sinkiről. N agyon értékelik  a záró doku
m entum okat és bizalommal remélik, 
hogy több lehetőséget hoznak arra, 
hogy az egyház felajánlja értékeit az 
új társadalom nak.

Dr. Várkonyi Imrével is találkozott 
az olasz látogató újságíró. Elmondta

neki, hogy nemrégiben még a szegedi 
szeminárium rektora volt. Ma pedig 
parlamenti képviselő. «Püspöke iránti 
engedelmességből vállalkozott a jelölt
ségre® — írja róla Mandillo. így  mond
ta neki Várkonyi személyesen, akit a 
képviselőség miatt XII. Pius pápa ma 
is érvényes rendelkezése alapján kikö
zösítettek. 1971 október elején arra az 
ígéretére, hogy aláveti magát a törvé
nyes egyházi hatóságnak, felmentettek 
a kiközösítés alól. De Várkonyi mind a 
mai napig nem teljesítette ígéretét. Az 
olasz újságíró ezen cikkét az Osserva- 
tore della Domenica® 1977. január 23.-1 
számában közölte, több szép fénykép
pel illusztrálva.

A cikkben egyetlen szó sincs az 
egyház m indennapi problém áiról, az el
nyom ás mai módszereiről. A katolikus 
családok, hívek helyzetéről, a fiatalság 
sorsáról, a lelkipásztorkodás elé gör
d ített akadályokról, a bázis csoportok 
elleni hajszáról stb. Esztergomban Lékai 
bíborost is m eg akarta  látogatni, de 
nem sikerült, írja, m ert az érsek-prím ás 
tele van lelkipásztori feladattal. Fele
ket fogad, papjait fogadja és nem ér rá. 
így  m ondták neki.

Miért foglalkozunk ilyen részletesen 
ezzel az esettel? M ert m egtaláljuk a 
cikkben az Állami Egyházügyi H ivatal 
u tasításai szerint kidolgozott irányvo
nalat, amit a püspököknek illetve az 
egyháziaknak m inden külföldi látogató 
fogadásakor, illetve külföldi utazásaik 
alkalm ával követniök kell. Apró kis 
részigazságokból, feltétlenül optimista, 
derűlátó frázisokból tevődik össze az 
adandó «felvilágosítás». Ezt kell mon
dania a bíborosnak és a püspököknek 
éppen úgy, mint a kiszem elt papoknak 
és világiaknak annak érdekében, hogy 
tám ogassák az antiim periálista erőket 
és leplezzék az állam és egyház viszo
nyának súlyos problém áit M agyaror
szágon. A nehézségeket nem szabad 
megnevezni.

Miklós Imre utasítása szerint főleg 
a jnius közúepére meghirdetett belgrádi 
konferenca előtt az egyházi vezetőknek  
oda kell hatniok külföldön egyházi kö
rökben, hogy a kelsinkii okmányokban 
lefektetett kötelezettségek teljesítésé
ről Magyarországon meggyőzzék őket. 
A külföldi bíborosokat, püspököket, 
egyházi vezetőket meg kell győzniök 
arról, hogy Magyarországon a rendszer 
híven teljesíti Helsinkiben vállalt kö
telességeit.

Ennek a vállalt feladatnak teljesí
tése fejében a korm ányzat személyi vé
delm et és anyagi tám ogatást ígér. M ik
lós Imre a reform átusok zsinatján mon-
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Viszontlátásra Szentjakabfalván
M ár hatodik éve ko p ta tju k —  kará

csony és ú jév  tá ján  — Széntjakabfalva 
utcáit . . .  illetőleg az egyetlen  utcát, a- 
m ely ezt a déltiroli, az A hm  patak  hű
vös völgyébe szorult falucskát átszeli. 
Kétoldalt bogárszem ű falusi házak vál
takoznak a  legm odernebb kényelm et 
kínáló hotelekkel. Az előbbiekben még 
múltból ittfelejtődött öregek verik  a 
csipkét, faragják az ijesztő faálarcokat 
(a szobában búbos kem ence van s fe
nyőágakkal diszített betlehem), az utób
biakból azonban m ár m esszehangzik a 
sicipőikben vidám an csattogó fiatalok 
kacagása . . .

*.*

Mióta, hat évvel ezelőtt, m egren
dezték az első «téli tábort», a m agyar 
fiúk és lányok a falucska «couleur lo- 
cal»-jához tartoznak.

Az első évben még csak harm incan 
voltak, s aztán —  «osztódással szapo- 
rodva» — 1976-ra elérték  a több, m int 
három százas létszámot.

dott beszédében m inden mai egyházi 
vezetőre vonatkozólag kijelentette: «A 
jövőben is, m int eddig politikai, e r
kölcsi, jogi tám ogatást adunk az egy
házak törvényes vezetésének, és meg- 
védjük szem élyüket a belső és külső 
reakciós körök tám adásaitól. Itt szeret
nék utalni arra, hogy az állam segély 
kérdésében is változatlan az álláspon- 
tunk.» (Reformátusok Lapja, 1977.- feb
ruár 6.)

A  külföldi egyházi vezetők közül 
többen látogatnak az idén M agyaror
szágra. Lékai bíboros m eghívta Krol, 
Coock am erikai bíborosokat, Bernardin 
érseket, az am erikai püspöki kar elnö
két, továbbá Hume angol bíborost, az 
osnabrücki püspököt és másokat. A ha
zai püspökök közül is többen utaznak 
N yugatra a fentebb ism ertetett prog
rammal.

O tthon pedig a rendszer a közel
m últban nem kevesebb, m int 22 buda
pesti pap lefogására készült, m ert a 
hozzájuk forduló fiatalokat, főleg ka
tolikus egyetem istákat nem utasíto tták  
el. Foglalkoztak vallási problém áikkal 
és kérdéseikkel. E lhurcolásukról csak 
azzal a feltétellel m ondott le a rendőr
ség, ha a püspöki kar vállalja  az ügy 
elintézését. Így született meg a M agyar 
Püspöki Kar múlt év decem beri ny ila t
kozata a «bázis közösségek® ellen. Te
hát a likvidálásukat azok a főpásztorok 
vállalták, akiknek tulajdonképpen örül- 
niök kellene, hogy a mai nehéz hely
zetben a hitoktatásból erőszakkal kizárt 
fiatalok a m aguk ú tján  keresik keresz
tény hitük m egism erését és ápolását. 
Erről azonban az egyházi vezetők láto
gatóiknak nem beszélhetnek.

FÁBIÁN KÁROLY

A Jungm ann penzió kicsinek bizo
nyult. Építettek hozzá egy m ásik házat, 
sőt idén karácsonyra m ár uszodát, 
szaunát is . . .  Az udvaron m inden de
cember 26.-a estéjén felhangzik a Him
nusz s diadalm asan a m agasbaröppen a 
három színű zászló, hogy h irdesse  tö r
hetetlen  éln iakarásunkat itt, az idegen
ben is.

A
— M ilyen volt az idei tábor? — te 

szem fel a kérdést búcsúzáskor egy 
éppen sürgős teendőitől félrevont, ki
p irultarcú cserkésztisztnek. — V agy in
kább miben különbözött az előzőektől?
— hiszen nem egyszer írtam  m ár erről 
a témáról.

— Kétszázhúsz gyerek a világ min
den részéből, s lent Steinhausban, a 
vadonatúj Pőhl pensioban és környékén 
nyolcvannyolc szülő . . . Legtöbben jól 
ism erik már egymást, évről évre vissza
jönnek s közvetlen, családias köztük a 
hangulat. «Rosszul sikerült® téli tábor 
talán  még nem is volt. Utolsó p illanat
ban (jó m agyar szokás szerint) mindig 
többen jelentkeznek, m int am ennyire 
G yurkabá — legoptim istább álm aiban
— számított. Pótágyakat, pótmadraco- 
kat kell betenni . . .

— Erről tudok ez nem újdonság.
— Ami az idei táborban váratlan, 

kellemes m eglepetés volt, az elsősor
ban az időjárás. Más években keresni 
kellett a havat. Idén annyi esett, hogy 
szinte elakadtak a kocsik. Nem is kel
lett felvitetetni m agunkat a kétezer mé
ter magas K lausbergre, m ár a pensio 
m elletti dom boldalban felköthettük a 
sítalpakat, ráülhettünk a szánkóra. —

— A szülők pedig sifutóbrigádokat 
szerveztek — egészítem  ki elbeszélését 
a saját élm ényeim mel — s úgy járták  
be a gyönyörű, szűzhótól csillogó v i
dékeket.

— De a lényeg mégsem a szórako
zás, sportolás, hiszen azt más helyen is 
m egkaphatnánk. Cserkészetünk célja 
itt nyugaton az, hogy öntudatos, jó  m a
gyarokat neveljen, akik idővel át tud
ják  m ajd venni fáradt öregjeink kezé
ből a m egoldásra váró feladatokat, s 
szószólóivá váljanak  (már itt szerzett 
kultúrájukkal és tökéletes idegen 
nyelvtudásukkal) a m agyarságnak. —

— Az idei «Hargita»-tábor eszmei 
m ozgatója Erdély volt. M iben nyilvá
nult ez meg? —

— Előszöris előadások szervezésé
ben. Fábián Károlybá, ve títe tt képekkel 
illusztrálva, számolt be a nagyobbaknak 
Erdély m últjáról, jelenéről, az ott élő 
székelység égető 'problém áiról, más al
kalommal pedig (Tollas Tibor rendezé
sében s a Burg Kastl-i gimnázium éne
keseinek és szavaiéinak részvételével)
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erdélyi «irodalmi est» volt. De nagyon 
érdekesnek találtuk  Juhász László bur
genlandi kutatásairó l s az 1956-os for
radalom  kirobbaási körülm ényeiről ta r
to tt beszám olóját is. —

—  Ehhez én még hozzátehetném, 
hogy a szülők pensiójában még «pri- 
vát»-program ok is voltak  — m agnó
szalagokkal . . .  Unatkozni sohasem  m a
radt időnk. A  «hasznos» állandóan tár
sult a «kellemessel». —

— Az idei téli tábor kísérleti ú jdon
sága volt a Jánosi A ndrásbá és Schmidt 
Karcsibá által vezetett «iskolatábor», 
amelybe olyan m agyar szárm azású gye
rekeket vettek  be, akik csak keveset 
beszélnek m agyarul. —

— És m ilyen eredm ényt sikerült el
érni velük? —

— Jobbat, m int rem éltük. Ök voltak 
talán  a legbuzgóbbak, a leglelkesebbek. 
A nyelvet persze nem tanulták  meg tíz 
nap alatt, de sok szót, kifejezést elsa
játíto ttak , s a farsangi esten m ár m a
gyar népdalok éneklésével m utatkoz
tak be. Reméljük, hogy egy napon ked
vet fognak kapni a  továbbtanuláshoz. 
M indenesetre az is nagy szó már, ha 
sokakban rokonszenvet keltünk a mi 
ügyünk iránt! — Ezért hívunk meg téli 
táborainkba rendszeresen m indig tíz
tizenöt M ünchenben élő am erikai cser
készt is . ..

És a csoportos beszélgetések? Ez is 
új dolog. Erről is sokat hallottam! —

— Kozma atya a szabad délutáno
kon, estéken barátságos eszm ecseréket, 
v itákat rendezett a fiatalokat érdeklő 
etikai, világnézeti kérdésekről. Ö v e 
zette be a nagy népszerűségnek örven
dő, m odernszellem ű gitáros m iséket is. 
Na, de nem kell azért azt hinni, hogy 
itt csak csupa komoly dologról esik szó. 
Van, vidám  m ókákkal tark íto tt szilvesz
ter est, farsangi maszkabál, szórakozás, 
tánc . . .

— Sőt idén még a régóta együtt
működő cserkészszülők nagy részét is, 
ünnepélyes kere tek  között «öregcser
késszé avatták. A farsangi műsorban 
m ár az ő vidám  kórusuk is szerepelt . . .

Az idei téli táborban — mindent 
összevetve — nagyon sok ígéretes, új 
kezdem ényezés volt. Az európai ma
gyar cserkészet nem dogm ákba m ere
vedő, m egváltoztathatatlan szokásokba 
szikkadó, saját tehetetlenségi ereje 
folytán tovább működő szervezet, ha
nem élettel, fantáziával, ötletekkel teli, 
folyton továbbfejlődő mozgalom; a 
nyugati m agyar emigráció sokak által 
észlelt «renaissance»-ának szerves ré 
sze, am elyre m indnyájan büszkék le
hetünk.

V iszontlátásra Szentjakabfalván ! !
SAÁRY ÉVA
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Menekülés (II)
A mind üresebbé váló templomok, az 

egyházból való kilépések, a Tízparan
csolat térvesztése az emberi közösségek 
és egyének életében, ezek a világos 
jelei annak, hogy az istenhit válságba 
került napjainkban. Még a keresztény 
ember lelkében is! A fentiek csak jelei 
ennek a válságnak, de lassan m egérnek 
már, és egészen szembeszökően m eg
m utatkoznak e válság következm ényei 
is: bizonyságul, hogy a vallásos meg
győződés nem csak külső máz, nem egy 
dísz, amit le lehet tenni, hanem  az em
beri lét egyetlen biztos és m inden meg
terhelést elbíró alapja. Az istenhittel 
együtt ugyanis az ember is válságba 
került, m ert elveszítette ellenállóképes
ségét az élettel együttjáró  problémák, 
gondok és krízisekkel szemben, akár
csak egy legyengült szervezet, amely 
nem képes m egbirkózni a m inden oldal
ról támadó betegség-csirákkal. Ezt lá t
tuk, amikor legutóbb a mind jobban el
harapózó öngyilkossági hullám okait 
kerestük. A mai ember a vallásos élet- 
felfogással együtt elveszíti azt a biztos 
alapot is, am elyen állva válságos hely 
zetekben is erős és győztes tudott m a
radni. Nélküle viszont, m inden anyagi 
jó lét és kényelem  ellenére is, játékszere 
lett saját rossz hajlam ainak és a «sors» 
szeszélyeinek, am elyek elől nincs me
nekvése. M ert ugyan hová és kihez 
menekülhetne?!

A mai em berrel együtt válságba ju 
to ttak  azok a keretek  is, am elyek nor
mális körülm ények között biztonságot, 
nyugalm at és békét jelen tettek  neki. 
Közülük most csak egyet akarunk 
szem ügyre venni, a házasság, a család 
és a mai ember viszonyát.

N em régiben az egyik ném et napilap
ban érdekes írás jelen t meg óriási be
tűkkel szedett fejléc alatt: «A család 
halála ma már nem utópia!» Űjságírói 
szenzációhajhászás? Egyáltalán nem! 
Sőt, éppen ellenkezőleg! Ez a feltűnően 
szedett cím alatt m egjelent cikk csak 
helyes m egvilágításba helyezi mindazt, 
a m eglátást, am ely egy nem régiben 
M ünchenben politikusok és tudósok 
részvételével m egtartott szak-kongresz- 
szus eredm ényeként láto tt napvilágot.

A  sok vélem ény és új m eglátás kö
zül a legm egdöbbentőbbet egy am eri
kai szakember, Dr. Am itai Etzioni szol
gáltatta, aki a politikai kutatás new- 
yorki központjának vezetője. Előadásá
ban beszám olt róla, hogy jelenleg éven
te 1 millió am erikai hagyja el családját 
annak az illúziónak rem ényében, hogy 
m egtalálja «az ideális kapcsolatot élet- 
társához». A jelenlegi statisztikai ada
tok alapján Dr. Etzioni kiszám ította,

hogy ha a válások és az egyszem élyes 
háztartások szaporodása ilyen arányok
ban tovább folytatódik, a 90-es évek 
közepére már nem lesz egyetlen am e
rikai család sem.

***

Ez a prognózis kétségtelenül csak egy 
m atem atikai számítás eredm énye. N a
gyon világosan m egm utatja viszont az 
irányt és végállomást, hogy hova vezet 
az út, hacsak időközben nem jön létre  
valam i döntő változás az emberek gon
dolkodásában. M égpedig nem csak az 
Egyesült Államokban, hiszen nagyon 
jól tudjuk, hogy ami ma divatba jön 
Am erikában, az fél év m úlva elárasztja 
Európa egyik felét s egy m ásik fél év 
m úlva már Európa m ásik fele is egész 
szívével hódol az új bálvány előtt.

Közismert tény ugyanis, hogy a vá
lások száma ma m ár itt, nálunk is inflá
ciós m agasságot ér el. N ém etországban 
kb. évi 19 ezer házasságkötésre 8 ezer 
válás esik. A hazai viszonyokról jelen
leg nincsenek megbízható adataink. Lé
nyegében azonban ott sem lehet sokkal 
különb a helyzet. Politikai pártok és 
ideológiai vándorprédikátorok had jára
tot indítottak liberális törvényhozással 
a válások m egkönnyítése érdekében az 
egész életre  szóló családi kötelék ellen 
és helyette  a próbaházasságot, m eg a 
szabad felmondás jogára alapított kö
tetlen nemi viszonyt reklámozzák.

A new yorki professzor ezekkel a ha
mis prófétákkal szállt szembe kem é
nyen. Számára már most tény és keserű 
valóság, hogy a család szétzüllése le
galább akkora csapás, m intha az ener
gia-szolgáltatás felm ondaná a szolgála
tot. A rákbetegség az em bert szervezete 
legelemibb összetevő részeiben, a sej
tekben tám adja meg. Az «új házas mo- 
rál» az emberi társadalm at szintén a 
legkisebb élő egységében, a családban 
veszélyezteti, amikor alapjait a szabad 
szerelem ingoványos tala jára  rak ja  le.

Ma milliók vannak úton, és a közel
jövőben más milliók követik  őket, hogy 
m egtalálják az ideális kapcsolatot fér
fi és nő között, — sokszor 2-3 rosszul 
sikerült, vagy ún. próbaházasság után. 
Ez a keresés azonban lényegében nem 
más, m int m enekülés, tömeges m ene
külés a családból és családtól: egyik 
csődből a másikba, egyik csalódásból 
a másikba. Ez van a dolgok hátterében.

A keresztény ember szám ára tovább
ra is érvényes Jézus szava: «Amit Isten 
egybekötött, ember szét ne vá lasszab  
Ez pedig azt jelenti, hogy a házasság 
egy férfinek és egy nőnek egész életre

szóló életszövetsége. De jelenti azt is, 
hogy a házasság nem a boldog élet 
ígérete, hanem  a boldog élet takarék- 
pénztára. M inden házasság csak akkor 
és annyiban lesz boldog, amennyi jó 
akaratot, segítő- és m egbocsátó kész
séget, hűséget, türelm et és főleg szere- 
tete t helyeznek el benne letétbe a há
zastársak. A legtöbb ember tévedése 
éppen abban van, hogy azért házaso
dik, m ert boldog akar lenni. Elvakult 
önzésükben mindig csak m aguk akar
nak boldogok lenni, tek in tet nélkül 
élettársukra, akiben legfeljebb törekvé
seik, vágyaik eszközét látják.

A házasság és család a szeretet és 
élet iskolája. A Teremtő legalább is 
ennek szánta. Feladat, am elynek végre
hajtása jóakaratot, céltudatos munkát, 
áldozatkészséget és istenhitre épített 
életszem léletet feltételez. Benne cse
perednek és nőnek fel az emberi kö
zösség új polgárai. De ezek m agukkal 
csak azt viszik el, és azt kam atoztatják, 
amit a családban láttak  és kaptak. M ár 
ezért is a családon áll vagy bukik az 
egész emberiség sorsa. De az élet isko
lája a család a házastársaknak is. Egy 
egész élet áll rendelkezésükre,^-hogy 
egym ást türelem m el és gyengéd szere
tettel alakítsák, javítsák, egymás örö
mét és gondját megosszák, s miközben 
szem üket a célra szegezve elm úlnak 
felettük az évek, lassan m egérjenek az 
örökkévalóságra.

Rosszul sikerült házasságok mindig 
voltak. De régen ilyen esetekben nem 
elsősorban válásra gondoltak. A hibát 
nem csak a másik félben keresték, ha
nem örm agukban is, és — nagyobb volt 
bennük a készség, hogy türelem m el 
hordozzák és elviseljék egymás terhét, 
azaz egymás tökéletlenségeit és emberi 
nyom orúságát. A házas közösségek 
m indegyike más és más. M egegyeznek 
viszont abban, hogy egyikben sincs 
h iány gondokban, problém ákban, vá l
ságokban. Ezek elől elmenekülni? Le
het, de nem érdemes, m ert utolérik  az 
embert. Ha nem ezek, akkor mások. Az 
okok ugyanis nem a házasság és család 
intézm ényében vannak, hanem  m agá
ban az emberben. Ha nincs is tehát tö 
kéletes recept e problém ák m egoldá
sára, egy biztos: a m enekülés előlük a 
leglehetetlenebb.

V

Nem előlük kell menekülni, hanem  
velük, . . .  ahhoz, aki az em bert terem 
tette  és aki az em beri term észet sebeire 
egyedül tud gyógyírt adni a hit és a 
szeretet em bert átalakító, v ilágot meg
mozgató erejében.

MEGYESI ANDRÁS



É L E T Ü N K 7

K Ö N Y V S Z E M L E

Közi Horváth József: Apor püspök élete 
és halála. München, 1977. Danubia- 
Druckerei. 95 oldal.

M ár régóta várt, hézagpótló m unkát 
végzett Közi H orváth József, a m agyar 
emigráció egyik vezető alakja, amikor 
Báró A por Vilmos, a vértanú  győri püs
pök életének m egírására vállalkozott. 
Erre a szerepre valóban ő volt a leg- 
hivatottabb, mint a m egboldogult püs
pök életének, az elmúlt félévszázad ese
m ényeinek, politikai életének s a ma
gyar életre  zúdult tragédiának egyik 
legjobb ismerője.

M ásrészt nemzeti értékeink meg
m entése és közkinccsé tétele most, az 
ezeréves m agyar történelem  talán  leg- 
tragikuabb korszakában, am ikor gyar
mati sorsban tengődik az anyaország 
s a m agyarság harm adrésze emigráció
ban, illetőleg idegen uralom  alatt él, 
szétszóródva a szélrózsa m inden irá
nyában az öt kontinensen, — akkor is
m ételjük: nemzeti értékeink m entése 
hazafiúi kötelesség. M ár pedig' Apor 
Vilmos püspök élete, pályafutása, sze
repe, életpéldája m éltó arra, hogy min
den m agyar m egism erje és egyúttal ta 
nuljon is belőle. Különösen szüksége 
van erre annak az emigrációs rétegnek, 
am ely anyagi jólétbe ju tva  már-már 
elfelejtette m agyar m ivoltát s azt a kö
telességét, m ivel tartozik a hazának, 
ahol született s bölcsőjét ringatták, s 
mivel az egyetem es m agyarságnak, a 
m agyar nemzeti becsületnek, önérzet
nek, a m agyar nyelvnek s összetarto
zásnak. A por Vilmos püspök prototí
pusa annak a m agyar főpapnak, aki 
nem csak az egyházi vonalon, papi mi
voltában dolgozik, küzd, harcol a né
pért, hívei jó létéért, a h it és erkölcs 
ügyéért, igazi apostoli lélekkel, önfel
áldozással és szeretettel, hanem  mint 
m agyar hazafi, ősei hagyom ányainak 
megfelelően, m inden erejével résztvesz 
a honm entésben, a nemzeti becsület 
m egvédésében, a nem zeti lé te t fenye
gető vészek elhárításában is. Éspedig 
a bibliai jópásztor bátorságával, oda
adásával, önfeláldozásával. Nem csak 
harcolt, hanem  ami a legfőbb: é le tét 
adta egyházáért, népéért, hazájáért. Így 
élete és halála egyaránt példam utató 
minden m agyar számára, a serényen 
dolgozóknak mint biztatás és hitvalló 
ösztönzés, a gyáváknak és m agyarsá
gukat könnyen áruba bocsátóknak, 
mint szem rehányás és intelem.

A vértanúkat már az ősegyház is a 
legnagyobb m egbecsülésben részesítet
te, amikor életüket feljegyezte s példa
képpen állította a hívek elé, különösen 
a m egpróbáltatások napjaiban. Báró 
Apor Vilmos élete legyen példa m inden 
m agyar számára, mind az anyaország
ban, mind az emigrációban: hogyan kell 
szolgálni Istent, h itet, hazát, népet és 
jövőt. S nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a vértanúk példája és tan ítása kötelező.

M indezek után nagy köszönettel ta r
tozunk az illusztris szerzőnek, dr. Közi 
H orváth Józsefnek, aki hangyaszorga
lommal gyűjtö tte  össze az összes elér
hető adatot a vértanú  püpök életére 
vonatkozóan s oly elevenen, plasztikus 
vonásokkal rajzolja meg egykori m e
gyéspüspöke alakját, hogy a szemünk 
előtt formálódik ki héroszi nagysága. 
A könyvet végigolvasva érezzük, hogy 
az imádságos lelkű, szociális gondolko
dású, buzgó lelkipásztor s nem zetének 
lánglelkű fia m egérett a vértanúságra. 
A horáciusi m ondást: «Dulce et deco- 
rum est pro patria  mori» — «Édes és 
dicső a hazáért meghalni», nála bátran  
kiegészíthetjük azzal: hogy még di- 
csőb a nyá jé rt s az angyali tisztaság 
erényéért az életet feláldozni. M ert a 
nagy m agyar Főpap és Hazafi egyaránt 
vértanú ja  a honszeretetnek és a nyájá t 
védő főpásztori kötelességteljesítésnek.

Adná Isten, hogy Báró Apor Vilmos 
vértanú  püspök az összm agyarság örö
m ére minél előbb oltárra emeltetnék. 

A  könyv beszerezhető:
D -München 50, Ferchenbachstr. 88. 
Danubia-Druckerei. (V. L.)

CSO NKA EMIL:
A SZÁM ŰZÖTT BÍBOROS

Nagyon nehéz feladatra vállalkozott 
a szerző. — Egy évre M indszenty ha
lála u tán  kísérelte  meg 300 rövid olda
lon összefoglalva hűen lerögzíteni en
nek a m aga nem ében páratlan  é le tal
konynak m inden fontos fázisát. És ezt 
még akkor, amikor úgyszólván még 
«meleg» volt m inden nyom  és fájdal
m asan eleven m inden emlék, amit a 
nagy halott bennünk hagyott.

A könyv szerkezete egységes és á t
gondolt. M aga a keret, amibe a szerző 
M indszenty József életének a szinte 
robbanásszerűen váratlan  kiteljesedé
sét a 15 éves am erikai «félfogság» után 
az ugyanolyan váratlan  beteljesülésig 
belefoglalta, tudatosan drámai. Plasz
tikus képpel kezdődik a cselekmény: 
M indszenty József törékeny alakja 1971 
szeptem ber 28-án reggel 8 óra 30 perc
kor m egjelenik a budapesti am erikai 
követség kapuján a nagykövet oldalán 
három  m agasrangú pap kíséretében, a- 
kik közül az egyik Zágon József pre- 
látus, a pápa személyes követe. Megáll, 
körülnéz, aztán áldásra emeli kezét és 
beszáll a bécsi pápai nuncius fekete 
kocsijába, amely elindul vele nyugatra, 
örök szám kivetése felé . . .  A záró ke
ret: Három és fél év múlva, 1975 m á
jus 15-én 8 órakor befordul hat harang 
zúgása m ellett M áriazell főterére egy 
nagy fekete M ercedes és a kegytem p
lom felé fordul. Ü vegablakán keresztül 
látszik a vascsatokkal lezárt nagy ko
porsó: M indszenty József m egérkezett 
a végállom ásra. v

Ebben a keretben mint a filmen ker
getik egym ást az esem ények: a csak 
repülőgépen m egtett több, mint 160.000

km a világban szétszórt m agyarok után. 
Ezeket a rohanó esem ényeket sokszor 
oldalakra m egállítják a könyv legkín- 
zóbb kérdései, amikre, sajnos, még ma 
is részben hom ály borul. M iért kellett 
M indszentynek kijönnie; mi volt a V a
tikán és a m agyar korm ány közti m eg
egyezés teljes tartalm a; mi volt az am e
rikai korm ánynak az egész kérdéskom 
plexum ban a szerepe? M ilyen volt a 
hercegprím ás egészségi állapota a .k i 
jövetelkor és azután? A ztán a legfáj
dalm asabb kérdés: Mi volt az a végső 
indíték, ami arra b írta  V.. Pál pápát, 
hogy elejtse az Egyháznak ezt az élő 
vértanúját?

A szerző külön érdeme, hogy világi 
író létére  olyan tapintatosan kezeli 
ezeket a kérdéseket. A Szentatya és 
M indszenty lelki alkata, m últja között 
vont párhuzam  is csak annak a becsü
letes igyekezetnek a jele, am ellyel meg 
akarta  érteni a m ásik felet is. És még 
valam it a könyv javára  kell írnunk: az 
egész m űvet átlengi az a fiúi tisztelet, 
együttérzés és csodálat, am ellyel Cson
ka Emil, a vasi föld szülötte, adózik 
Vasm egye legnagyobb fiának.

A 83 éves M indszentynek az egész 
világ szétszórt m agyarjait átölelő lelki
pásztori utazásait nem is lehetett egy 
300 oldalas könyvbe beleszorítani, hogy 
abban benne legyen élm ényszerűen és 
részletesen a délafrikai, az ausztráliai 
és a délam erikai ú t is. Ezeket a ré
szeket is igyekszik szervesen beillesz
teni, bár a be nem avato tt is észreveszi, 
hogy itt nem a szemtanú tudósít. Itt 
egyetlen kivétel a halálos végkim ene
telű délam erikai ú t és a bíboros utolsó 
napjai és órái. Itt a szerző a legrészle
tesebben inform álhatta m agát és a hely
színre is kiszállt.

A könyv stílusa egyszerű, term észe
tes, világos és érthető. Ezért sosem fá
rasztó.

A könyvvel kapcsolatban felm erült 
a kérdés: meg lehet-e kellően világítani 
a történelm i táv lat hiányában a kötet
ben felvetett, olyan frissen fájdalmas 
kérdéseket, am elyeknek hátteré t a k í
vülálló előtt hom ály fedi. Többen azon 
a vélem ényen vannak, hogy amit ezek
ről ma közölni lehet, azt mind tarta l
mazza a bíboros Em lékiratainak utolsó 
fejezete. Amit a szerző ezekhez kom
m entárképpen hozzáadott, inkább csak 
következtetés.

Csonka Emil az első nem-pap író, aki
nek legnagyobb érdeme, hogy nagyon 
lelkiism eretesen gyűjtö tte  össze a leg- 
frisebb em lékeket, sokszor fényképsze- 
rűen pontos részletekkel együtt és még 
m ielőtt azok m egfakulhattak volna, 
szedte össze kom oly és szépkállítású 
könyvbe. Ezenkívül különösen a világ
lapok kom m entárjainak registrálásával 
és a személyes élm ényt összefoglaló 
helyszíni tudósításaival járul hozzá a 
bíboros em lékét megőrző irodalomhoz.

Harangozó Ferenc
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Tiziano Vecellio
ö tszáz évvel ezelőtt, 1477-ben szüle

tett az európai festőm űvészetnek egyik 
legnagyobb m estere, Tiziano Vecellio. 
A reneszánsz fénykora, a dúsgazdag 
Velence pom pája testesül meg alkotá
sainak hosszú sorában. Az Ég kegyes 
volt hozzá: kilencvenkilenc évet élt 
folytonos m unkában és abban a magas 
korban sem az öregség v itte  el, hanem 
a V elencében dúló pestis, 1576-ban.

K ortársa volt M ichelangelónak és 
Raffaelnek, tisztelője a nála negyed
századdal idősebb Leonardo da Vinci
nek, de nem követte egyiket sem. M ind
végig a maga ú tjá t járta  s azon ju to tt 
fel a világ festőm űvészetének legm a
gasabb csúcsára. Az érett reneszánsz 
új világérzésének ú tjá t szélesítette ki, 
dram atizáló erővel telten, újszerű for
maképzéssel.

M űvészete a 15. századi kora-rene
szánsz festészetből indult ki, m elynek 
fő-jellemzője a tiszta és éles kontúrok
ra való törekvés. Ebből a kem ény vo- 
nalasságból Leonardo emelte ki és fej
lesztette magas fokra kora festészetét 
új felfedezésével: a kontúrokat ellágyí
tó, finom átm eneteket hozó «sfumato»- 
val. A vonalasságot így a formaszépség 
követte, csodás harm óniában egyesülve 
Raffael művein.

val, a rövidéletű neves velencei festő
vel együtt dolgozva, részben az ő ha
tása alatt fejlesztette ki kötetlen stílusú, 
dram atizáló erővel telt, színpompás, 
egyéni művészetét.

ünnepélyes jelenetnek örök időkre szó
ló festői m egfogalm azását adja. A 
m enny és föld egybekapcsolása, mint 
kompoziciós téma, már Raffaelt is fog
lalkoztatta és a vatikáni Disputa-fres
kóján ezt a feladatot rem ekül oldotta 
meg. Tiziano tovább ment: Raffaelnek 
nyugalom mal telt, plasztikus megoldása

Tiziano m indezeknek birtokában, tá 
vol Firenzétől és Rómától, harm adik 
elemmel gazdagította és tette  teljessé a 
virágzó reneszánsz festészetét: a s z í n  
kapott döntő szerepet m űvészetében. 
Velence, a lagúnák városa önmagában 
is színesebb, mint a 16. századi Firenze 
vagy Róma, vidám abb az élet, nagy a 
gazdagság és a palazzok m entén sikló 
gondolák evezői alatt százféle színt já t
szik a tenger vize. Ez a színpompa kél 
életre Tiziano miden művén, akár egy
házi tárgyú képet, akár mithológiai 
kompozíciót, akár arcképet fest.

A virágkorát élő, m agaskultúrájú és 
pom pakedvelő 16. századi V elence fes
tészetét Tiziano emelte európai jelen
tőségűvé. N agyvagyonú és pom paked
velő grandseigneur volt ő maga is, 
uralkodók és hercegek barátja, tehet
ségének és jelentőségének teljes tuda
tában. M ár életében fejedelem nek k i
járó tisztelet övezte, akár csak Rómá
ban M ichelangelot vagy a fiatalon el- 
húnyt Raffaelt.

Egy V elencéhez közeli kisvárosban, 
Pieve di Cadore-ben született, jómódú 
és előkelő családból. (Legújabb bizony
talan  adatok tíz évvel későbbre teszik 
születése dátumát. Ezt azonban, mint 
nem hiteles adatot, figyelmen kívül 
hagytam.) M űvészeti tanulm ányait m ár 
gyerm ekkorában elkezdte Giovanni 
Bellimnek, a késői 15. század legjelen
tősebb m esterének m űhelyében, V elen
cében, m ajd a vele egyidős Giorgione-

Tizian: Szűz Mária mennybevitele a velencei Frariban

M int egyházának mindvégig hű fia, 
legnagyobbszabású m űveit az egyházi 
fetészet terén  alkotta. 1516-18 között 
festett világhírű, monumentális o ltár
képe, a M ária m ennybem enetelét m eg
jelenítő «Assunta» a velencei Frari- 
templomban az eget-földet összekötő

helyett mozgással telítette  a cselek
ményt, drámai m agaslatra emelte a 
kompozíciót. A nagy mű szuggesztív 
erővel jeleníti meg M ária felem elke
dését az égi magasságba. Lenn a nyito tt 
szarkofág körül az apostolok mozgal
mas csoportja biztosítja a kompozíció
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Josef Kardinai Frings 90 éves

statikus szilárdságát, középen a m agas
ba. emelkedő M ária drámai sodrású 
alakja nyú jtja  a földi létből a m ennybe 
való dicsőséges felemelkedés lenyűgö
ző látom ását, fenn pedig az A tyaisten 
jelenik meg az égi magasságban, k itárt 
karral, hogy magához ölelje kedves 
leányát.

A kép érzelmi, formai és színbeli 
egysége tökéletes. Lenn, az apostolok 
coportjában a felfelé néző fejek és a 
m agasba emelkedő karok szuggesztív 
erővel irányítják  a néző szemét a kép 
középpontjába helyezett M ária felé, 
fenn pedig a lefelé néző A tyaisten teszi 
teljessé az érzelmi egységet. M indeh
hez hozzájárul a m esteri színhatás is: 
a földhöz kötött, nehezebb színekben 
tarto tt apostol-csoport felett ragyogó 
színekben jelenik meg a m egdicsőült 
M ária, hogy elfoglalja helyét az arany
színű égi fényességben.

Ezzel a nagy m űvével Tiziano olyan 
örökérvényű megfogalm azását adta 
M ária m ennybevitelének, hogy azóta 
mindmáig egyetlen festő sem tudta m a
gát kivonni a hatása alól. Ennek bizony
ságául itt csak a 19. századi Grigoletti- 
nek A ssunta-főoltárképét em lítjük meg 
az esztergomi főszékesegyházban.

A velencei Frari-templom őrzi Tizi- 
zianonak az 1520-as években festet másik

világhírű m űvét is: a «Pesaro-Madon- 
nát», melyen az előkelő velencei pat
rícius Pesaro-család tagjai hódolnak a 
Gyerm ekét tartó  Szűzanya előtt. M ária 
a kis Jézussal egyébként is kedves té 
m ája volt Tizianonak. Közkedvelt pél
dái ennek a Bécsben lévő «Cigány- 
M adonna» és «Cseresznyés Madonna».

Amikor a M ester ezeket a m űveit fes
tette, már hírneves és nagytekintélyű 
művész volt. 1516-ban m eghalt Gio
vanni Bellini, a Velncei Köztársaság, 
azaz «Serenissima» hivatalos festője, és 
Tiziano lett az utóda, de ez a megtisz
telő állás nem jelen tett szám ára meg
kötöttséget, sőt fokozta művészi h ír
nevét,. hogy a ferrarai, m antuai és ur- 
binoi hercegek is elhalm ozták m egbí
zásokkal és csengő aranyakkal. 1531- 
ben nagy házat ve tt V elencében és k i
alakította híres kertjét, m elyben fényes 
estélyeket rendezett a legelőkelőbb v e 
lencei körök részvételével.

1545-46-ban III. Pál pápa vendége
ként Rómában m űködött. O tt festette 
a két unokaöccse közt ülő pápa ism ert 
képmását. Róma városa a csak keve
seknek adom ányozott római polgárjog
gal tün tette  ki. 1552-ben rövid időt 
Augsburgban töltött, mint V. Károly

Kardinai Josef Frings február 6-án töl
tötte be 90. életévét, aki 1942—1969-ig állt 
az ősi és nagykiterjedésű kölni egyházme
gye élén. Nevét nemcsak az egyházmegye 
és a német egyház történetébe írta be mint 
az ottani püspöki kar elnöke, hanem szere
pe a világegyházban is jól ismert.

Vezető szerepet játszott a II. Vatikáni 
Zsinaton és vezetésével igen jelentős támo
gatást nyújtottak a német katolikusok Af
rika, Ázsia, Dél-Amerika egyházainak és 
a vasfüggöny mögötti keresztényeknek. 
A kölni Misereor és Adveniat nagylelkű
ségét az egész világon érezték a rászorult 
és fejlődésben lévő helyi egyházak.

A magyarokat Frings érsek talán minden 
más népnél jobban a szívébe zárta. Ebben 
nagy része volt annak a barátságnak, amely 
vértanú prímásunkhoz fűzte. Első találko
zásuk óta szoros paptestvéri szeretet fűzi 
egymáshoz. XII. Pius 1946-ban együtt kre
álta őket a bíborosi testület tagjaivá. Ké
sőbb részt vettek együtt az ottawai Mária- 
kongresszuson. Ekkor meghívta a magyar 
prímást is a bombázás romjaiból helyre
állított világhírű Kölni Dóm felszentelési 
ünnepségeire. Sajnos, Mindszentyt ekkor 
már nem engedték az oroszok külföldre.

Készséggel vállalta az előszó megírását 
a Kardinai Mindszenty kötethez. Bécsből 
pedig meghívta bíboros társát, hogy láto
gassa meg az egyházmegyében élő magya
rokat. 1973 tavaszán került sor erre a lá
togatásra s ez a két jóbarát-főpásztort áb
rázoló felvétel akkor készült. (V. J.)

német-római császár vendége, azután 
többé nem hagyta el Velencét. Egymás
után festette vallásos tárgyú képeit, 
köztük a közism ert «Adógarast», m ajd 
1559-ben a «Sírbatételt» és késői m ű
veinek legszebbikét, a «Töviskoroná- 
zást» 1570-ben. M ithológiai képek hosz- 
szú sora is kerü lt ki ecsete alól, köz
tük  Vénusz, Danaé, Bacchanália stb., 
valam int korabeli előkelőségek pom
pás képmásai.

Késő öregségéig nem lankadó erővel, 
a hanyatlás legkisebb jele nélkül al
kotta  műveit, sőt késői festm ényein új, 
lazább festőiségű, impresszionisztikus 
stílust terem tett. M űvészi öntudattal 
telt, nagyúri m egjelenését időskori 
(1550) önarcképe tükrözi a legtelje
sebben.

1576-ban bekövetkezett halála után 
m űvészetének nem volt közvetlen és 
méltó folytatója. Évek teltek  el, amíg 
követőjének, Paolo V eronese-nek 
(1528-1588) képein ú jra felragyogott 
Velence pom pája és előkelő világa. 
Tiziano akkor m ár a franciskánusok 
Santa M aria Gloriosa dei Frari tem p
lom ának sírem léke alatt pihent, ott, 
ahol két világhírű alkotása hirdeti hal
hatatlan  emlékét.

BÍRÓ BÉLA
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Könyvismertetés
Krupa Sándor: A  SARLÓ-KALAPÁCS 
BILINCSEIBEN. Franciscan Fathers 
Caíholic Publishing Co.r Inc., 1739 Ma- 
honing Avenue, Youngstown, Ohio 
44509, U.S.A., 1976, 366 oldal.

A kom munista uralom  alatti börtön
viszonyokról olyan teljes, tárgyilagos 
és meggyőző erejű  beszámolót, mint 
P. Krupa Sándor Kolumbán O.F.M., ed
dig még alig olvastunk. Két körülm ény 
még teljesebbé teszi könyve értékét. 
Egyik az, hogy szezője szerzetes-pap, 
a kom m unista börtönök sínylődéseit 
átélt papok között az első, aki m egír
ta börtönélm ényeit. M ásik értéke a 
könyvnek az az élénk, m agávalsodró 
stílus, am ely m inden sorát lebilincselő- 
vé teszi, annak szerencsés eredm énye
ként, hogy a szerző «csak» három  esz
tendőt tö ltö tt a kom m unista börtönök
ben s így m egfigyelőképességét és szel
lemi frisseségét nem tom pította el sok

Nem hivatásos író írta  ezt a könyvet, 
nincsenek benne rutinos hatásvadászó 
elemek. Az átélt és leírt élm ények meg- 
rendítően áradó bősége néhol talán a 
szorosan vett tárgytól való elkalando
zásra viszi a szerzőt, de a könyv von
zóereje éppen az a kötetlenség és nap- 
lószerűen közvetlen élm ényszerűség, 
m ely a börtönirodalom  terén  kiem el
kedő helyet biztosít Krupa Sándor 
könyvének.

1975 októberében írt Előszavában a 
szerző m egindokolja, hogy m iért írta le 
börtönélményeit, de választ ad arra is, 
hogy m iért várt huszonöt évet a közzé
tétellel: nem akarta, hogy bárkinek ott
hon baja  szárm azzék az elm ondottak
ból. És félt a fájó em lékek ú jraéledé
sétől is, mert, m int írja: «A börtönéle
tet rém essé nem annyira a nagy ese
m ények teszik, hanem  inkább a testet, 
lelket senyvesztő m indennapi egyfor
m aság.»

Időrendben a szöveg három  részre 
tagolódik. A négy fejezetből álló első 
részben a szerző elmondja, hogyan lett 
ferences atya, m ajd leírja  debreceni 
Üldöztetésének és letartóztatásának 
részleteit, kiem elve fő-«bűnét»: M ind
szenty hercegprím ás körlevelének k i
hirdetését.

A m ásodik rész a leghosszabb és leg
értékesebb. Tíz fejezetben a börtönélet 
gyötrelm eit foglalja magában, ahogyan 
azokat a szerző átélte  és elm éjében 
megőrizte. A fejezetcím eket a mai ol
vasó talán  kissé dagályosaknak tartja: 
«Tied a börtön», — «Szétfröccsent agy- 
velő*, — Bitófák árnyékában* stb., de 
itt valóban érthető és indokolt a hatást 
fokozó elem ek használata. M ert a kom
m unista börtönökről nem lehet eleget 
írni, az azokban folyó szörnyűségeket 
szüntelenül a világ elé kell tárni, — ez 
az alapm otívum a a könyv m inden so

rának. Debreceni börtön, budapesti 
gyűjtőfogház, váci fegyház, m ajd ismét 
a gyűjtőfogház követték  egym ást a 
szerző börtönéletében, folytonos éhe
zésben, szennyben, testi bántalm azások 
nem szűnő sorozatában, szadista bör
tönőrök kegyetlenkedéseiben, kivégzé
sek árnyékában, ott, ahol a rabnak 
neve sincs, csak száma . . .

A  harm adik rész négy fejezete el
mondja, hogy hogyan élt a szerző a 
börtönből való szabadulása után, 1950- 
től 1976-ig. Amikor kilépett a börtön 
kapuján a szabadságba, előbb a budai 
ferenceseknél folytatta szerzetesi éle
tét, m ajd 1965-ben P. K irály Kelemen 
segítségével (aki könyve kiadására is 
ösztönözte) külföldre vette  útját. Bécs, 
M áriazell, Assisi, Róma voltak ú tjának  
rövid állomásai, azután New Yorkban 
talált otthonra és végül DeW ittben te 
lepedett le.

Utószóval fejeződik be a könyv. Eb
ben inti a hiszékenyeket: «A diktatúra 
ma is diktatúra!*, «A vörös pokol ma 
is vörös pokol!» Végül hazánk felsza
badulása iránti m ély hitének egyszerűd 
szavaival búcsúzik a szerző az olva
sótól.

A könyv egész tartalm át röviden ösz- 
szefoglaló «Tárgy jegyzék* nyújt teljes 
áttekintést az utolsó három  lapon, m in
den fejezet tartalm át rövid alcímekbe 
foglaltan. Ez a kissé dagályosan fogal
mazott Tárgy jegyzék nagy szolgálatot 
tehet azoknak az olvasóknak, akiknek 
nincs idejük a teljes szöveg minden 
részletének elolvasására.

A borítólapjának szürke egyszerűsé
gében is vonzó külsejű könyv a feszü
letet kezében tartó  franciskánus páter 
aszketikus alakjával új értékkel gaz
dagítja emigrációs irodalm unkat. Érté
két az is emeli, hogy nem «céhbeli» író 
műve, hanem  belülről fakadó őszinte 
vallomás, amely szétágazó, mint maga 
az élet. M inden honfitársunknak el 
kell olvasnia, akiben még él m agyar
ságának tudata és hisz népünk jobb 
jövőjében.

Krupa Sándor könyvének ára fűzve
10.— dollár, kötve 15.— dollár. M eg
rendelhető a szerzőnél a következő 
címen: P. A lexander Krupa, Box 250, 
DEWITT, Mich. 48820, USA.

Cs. F.

A PÁRIZSI MISSZIÓ HÍREI

Az év első összejövetelét a Párizsi 
M isszióban a kisebbik haza, Erdély je 
gyében rendeztük. Dr. Szakáts Istvánná 
kolozsvári születésű középiskolai tanár 
volt a m eghívott előadó vendég, aki a 
világot be járta  Erdély, a székely nép 
ügyében, aki koptatta  és koptatja  
W ashingtonban a Fehér-ház lépcsőit,

tag ja  az Erdélyi V ilágszövetség belső 
tanácsának és az Á rpád Akadém iának.

Az erdélyi m agyarokról és minden 
elképzelést felülmúló nehéz életükről 
tarto tt előadásában egy üzenetet is ho
zott nekünk a havasokból, m álnaszedő 
székely asszonyoktól: «Mondja meg a 
világban szétszórtaknak, hogy mi v a 
gyunk és m aradunk is az Űr segítsé
gével!)) Ezt üzenik azok a törhetetlen  
emberek, akik a legnehezebb valóság 
ú tjá t járják , ezt üzenik nekünk, akik 
lassan m ár csak a m últban élünk a jó 
mód nosztalgiájába süllyedve. Ebben 
az üzenetben tartás, biztatás van, hogy 
amíg élünk, kezeink közt a tettek  lehe
tősége. Ök bíznak Istenben, de bennünk 
is! Kötelezzen ez a bizalom m inden m a
gyart, különösen a f i a t a l o k a t ,  akik 
A m erikában m egrendezett akcióik so
rán máris világsajtó t szereztek az ed
dig m esterségesen elhallgatott Erdély 
ügyének.

Az előadást Szőke László székely- 
keresztúri szárm azású Párizsban élő 
építész nyito tta  meg, befejezőt Gaál 
Jenő mondott. A nagysikerű estet a 
M ikes Kelemen Kör rendezte Fiala 
Ferenc vezetésével.

A Pax Romana Katolikus Egyetemi 
M ozgalom rendezésében Dr. Léh Tibor 
ügyvéd tarto tt előadást a Jog, avagy a 
lehetetlen  Igazság címmel. Dr. Léh ah
hoz a m ásodik generációs fiatalsághoz 
tartozik, aki bár m inden iskoláját a be
fogadó országban, második hazájában 
végezte, a m agyar nyelvet és kultúrát 
is a sa já tjává  tette. A nagyszám ú kö
zönség különös figyelemmel hallgatta 
érdekfeszítő előadását a jogszolgáltatás 
m indenkit érintő problémáiról. Az elő
adást élénk v ita  követte, mely főként 
a halálbüntetés m egtartása, illetve el
törlése körül alakult ki. Szóba kerültek  
a kom munista országokban uralkodó 
jogi, helyesebben szólva jogtalansági 
állapotok, m elyek éppen napjainkban 
váltak  ism ét aktuálissá az ottani in- 
tellektüelek megmozdulásai nyomán, 
akik az emberi jogok védelm ében száll
tak  síkra diktatórikus korm ányaikkal 
szemben. A sokféle kérdésre adott pon
tos és alapos válaszok az előadó kitűnő 
felkészültségét bizonyították, m elyet a 
közönség hálás tapssal jutalm azott.

A farsang gyerm ekeink vidám je l
m ezbáljával köszöntött be a Misszióba. 
Cserkészeink m indenütt ott voltak, 
ügyeskedve a szervezésben, ötletes je l
mezek készítésében és a jó hangulat 
m egterem tésében. Az öt legjobban si
került jelmez díjazásban részesült, de 
a többi résztvevő sem m aradt jutalom  
nélkül, m ert a tanító néni kosarából 
nagy zacskó cukor került m inden gye
rek kezébe. A kedvesnővérek által ké
szített finom uzsonna után még sokáig 
játszott és énekelt együtt a m integy 
harm incfőnyi vidám  gyereksereg.

SZŐKE KLÁRA
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Képek a franciországi magyar misszióból
Franciaországban mintegy 35 000 ma

gyar él, akiknek a száma állandóan gyara
podik új menekültekkel. A magyarok tö
megesen az első és második világháború 
után s az 1956-os szabadságharc végén 
érkeztek az országba.

A két háború között a magyar püspöki 
kar és a budapesti kormány együttesen 
szervezték a magyar lelkészségeket. A má
sodik világháború végén bekövetkezett 
rendszerváltozással a lelkipásztori helyek, 
megnövekedett feladatokkal, magukra ma
radtak. Különösen nehéz volt az anyagi 
helyzet, de a magyar élniakarás legyőzött 
lassan sok nehézséget s a missziókban újra 
élénk kultúrális és vallási élet folyt. Még 
új lelkészséget is létesítettek Metzben és a 
többit is igyekeztek, ahol lehetett, plébá
niai rangra emelni.

Egyik hozzánk érkezett párizsi egyház- 
községi beszámolót idézzük: «A párizsi 
katolikus misszió a háború után nehéz 
körülmények között kezdte meg munkáját. 
Tanúi lehettünk hányatott körülményei
nek, nehéz helyzetének, melyet főként a 
lelkészi otthon hiánya okozott. A rend
szeres 'és fáradságos munka azonban meg
hozta eredményét és néhány évvel ezelőtt 
lehetőséget teremtettek a jelenlegi nagysze
rű otthon megszerzésére. Ehhez az anyagi 
alapot magyar és magyarbarát egyházi és 
világi adakozók biztosították, amit néhány 
bankkölcsönnel kellett még kiegészíteni. 
A párizsi érsekség kebelében megvalósult 
így az önálló magyar katolikus egyház- 
község létrehozása saját helyiségeiben.® 
(Lásd Fehér László elnöki beszámolóját.)

Jelenleg az öt misszió keretében Ruzsik 
Vilmos főlelkész vezetésével önálló magyar 
lelkészek állnak az egyházközségek élén, 
akiket szerzetesnővérek és készséges világi 
hívek támogatnak a szerteágazó munká
ban. A Párizsi Misszió élén dr. Hieró 
István áll s segítői főként a sioni nővérek. 
Megtudjuk az elnöki beszámolóból, hogy 
Josefa nővér a misszió háztartását és a 
konyhát vezeti és Margit nővér fogadja az 
új menekülteket és végzi a tolmácsolás és 
az ügyintézés minden munkáját; Adorjána 
nővér vezeti a pénztárnaplót és intézi az 
elszámolásokat — az érsekség nagy meg
elégedésére; Etelka nővér tartja rendben a 
kápolnát és a sekrestyét s végzi a bevásár
lási teendőket; Mária-Margit foglalkozik 
a gyermekekkel és tartja a hittanórákat.

Délen most Lyon a magyar lelkészség 
központja, ahol Fülöp Gergely végez már 
két évtized óta nagyszerű lelkipásztori 
munkát. Egész Dél-Franciaországra kiterjed 
munkája s csak fárasztó utazásokkal és 
szorgalmas családlátogatásokkal lehet oly 
élénk missziós életet teremteni, amilyen 
ott nála uralkodik. Itt az orsolyiták segí
tik a missziós munkát, főként Bernadette 
és Orsolya máterek.

Strassburgban dr. Frank Miklós segíti 
vasárnapi misékkel a lelkészséget és Metz
ben Kiss István végzi a teendőket.

1. Grenoble-i magyarok Mgr. Matagr innal 
és Fülöp atyával szentmise után.

2. A párizsi équipe: Josefa n., dr. Hieró, 
Margit n., Adorjána n., Etelka n., dr, P.

Ruzsik és Mária-Margit n.
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Az élet könlyővbé
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Franciaországban:
Fodor N athalia, Bourgoin-Jallieu 
M ouleraud Fabrice, Jean-C laude és 

Zsombok Tünde fia, Bourgoin-Jallieu 
Breich Philippe, Fernand és Zsombok 
M ária fia, Mions 

Tamási Éva, Bourgoin-Jallieu 
Hollós Sára, Bonnétable 
Bem and Krisztina, Gérald és M üller 
M ónika leánya, Lyon

Németországban:
Szeőke Szabolcs Dénes Csongor, Szeőke 
Szilárd és N ém eth Jud it fia, 1976 de
cem ber 19-én, M ünchenben 

Kalniczky Jú lia  Zsuzsanna, K. György 
és Lifka V eronika leánya, M ünchen 

Peters M ihály József Hermann, Peters 
Günther és Kollányi M ária fiar 1977 
febr. 26-án, Augsburgban 

Nagy M ihály, N. M ihály és Galambos 
Éva fia, 1977 jan. 20-án, M ünchenben

Köhler Krisztina, K. László és Skultéthy 
A ndrea leánya, 1977 jan. 26. M ünchen

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Franciaországban:
Enyedi Edith és M aury Fernand 
Paulhan

N émetországban:
Gáspár György és Kristóf Elvira,

1977 márc. 2-án, M ünchenben

« . . .  Ott szemben-szívben tiszta láng, 
az Isten arca néz le ránk . . . »

Ahol a 46-os villamos a felsőerdősor
ból a V ilm a-királyné-útra (ma Gorkij- 
fasor) bekanyarodik, — a Terézváros 
és az Erzsébetváros m esgyéjén, szürke 
nagy bérházak árnyékában egy kis sza
bad tér húzódik meg: a Lövölde tér. 
M elyikünk ne em lékezne a régi Buda
pestre?

A régi időkben, m ikor dél tájban  az 
öreg platánok alatt a kis piac zsivaja 
elnyugodott, csak egy öreg zongora 
hangja verte  fel fáradhatatlan k itartás
sal az álm atag csendet. Az is, aki nem 
tudta volna, hogy ott egy zeneiskola 
van, a végnélküli u jjgyakorlatok hang
já t követve biztosan odatalált volna: a 
Rottenbiller-utca folytatásában, a má
sodik házban a Király-utca (ma M aja- 
kovski-utca) előtt volt Thury Peregrin 
zeneiskolája. Ma is magam előtt látom 
kövérkés, tömzsi alakját, h irtelen gesz
tusait, hallom élénk dallamos hangját 
(biztos éppen valam elyik növendékét 
dorgálja).

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
vitéz Erkel András, m. kir. alez. 81 éves

1976 dec.-ben, V orarlbergben

Franciaországban:
Velhesz Teréz, 48 éves, Echirolles 
Balogh Bálint, 65 éves, Echirolles 
Bem át István, 71 éves, Paray-le-M onial
N einer Irma, 85 éves, «Szegények kis 
nővére*, N evers

H orváth György, 53 éves,, La Roque- 
sur-Pernes
Perger István, 55 éves, St.Egréve 

Tibold Károly, 88 éves, Cannes

Németországban:
Dr. Bolla Gyuláné sz. Szmodits Gizella, 

90 éves, 1976 nov. 20. O hlsbachban/ 
Baden

Krecht Nándor, 67 éves, 1976 dec. 27. 
Offenburgban

Hienz József, 82 éves, 1977 jan. 30-án, 
M ünchenben

Dr. Göcze Lajos, 71 éves, 1977 febr. 2., 
Freyung/M ünchen-ben 

Ritscher József, 72 éves, 1977 febr. 5-én, 
Olching/Bay.-ban

Svájcban:
Hürlim ann Piroska, Bielben 
Gray Tamás, Bernben
Mme de Kochanovszky Gabriella,

1977 jan. 7-én, V evey-ben

Thury Peregrin az operaház művésze 
volt; s csak m ellékfoglalkozásként, dé
lutáni idejében foglalkozott a közép- 
iskolás fiatalok zenei nevelésével.

Mégis, nem m int művész, és nem is 
mint pedagógus lett Thury Peregrin ne
ve ism ertté és felejthetetlenné, hanem  
azáltal, hogy ő kom ponálta a m agyar 
cserkészindulót.

A cserkészinduló szövegét Sik Sán
dor költötte. Nem véletlen, hanem  a 
történelm i hűség kedvéért em lítjük a 
költőt a m ásodik helyen és vettük  előre 
a zeneszerzőt (a hagyom ány szerint 
előbb született meg az induló zenéje, 
amihez utólag költötte Sik Sándor a 
szöveget).

Dr. Sik Sándor (1889 - 1963) papköltőt
— úgy hisszük — nem  szükséges az 
«Életünk» olvasóinak bem utatnunk. Ke
gyesrendi áldozópap, tanár a budapesti 
p iarista gimnáziumban. 1930 óta a sze
gedi egyetem en a m agyar irodalom- 
történet tanára; — később a p iarista 
rend m agyarorszagi provinciálisa. A 
m agyar cserkészmozgalom egyik alapí

tója. (A m agyar cserkészmozgalom ala
pítói vo ltak  Dr. Sik piarista rendfőnök 
m ellett Shvoy Lajos későbbi székesfe
hérvári m egyéspüspök, Witz Béla bu
dapesti érseki helytartó , Dr. Radványi 
Kálmán a «Z á s z 1 ó n  k» szerkesztője, 
Dr. Gyomlai László tanár — és még 
sokan mások.) Papköltő. Költészete a 
m egújhodott m agyar katolikus líra 
friss és sokszerű fölzengése, . . .  benne 
az optimizmus derűje, az em berszeretet 
evangélium i napsütése, az élet értéke
lésének öröme. M int műfordító is jeles. 
(Britits Frigyes szavai) — Ism ertebb 
verskötetei: Szembe a nappal (1910), 
Fekete Kenyér (1931), Isten fiatal (1940), 
Kettős végtelen  (1969) stb. stb. A  hábo
rú u tán  is m egm aradt helyén. Egyéni
ségének súlyával sikerült m egm entenie 
a m agyar fiatalság szám ára a p iarista  
gimnáziumot Budapesten, m ely ma is

M agyarország egyik üzemben lévő egy
házi középiskolája (ez idő szerint a bu
dapesti József utcában, a volt Sophia- 
num épületében van elhelyezve).

Az elm últ 6 évtized alatt a cserkész
induló hódító ú tra  indult. M agyarorszá
gon is, de messze M agyarország határa
in túl is, világszerte sok-sok országban 
m egvette a cserkészek szívét. Ma is, 
mint 60 év előtt, ha felhangzik a cser
készinduló, tele tüdővel, kigyúlt sze
mekkel, boldog lelkes örömmel együtt 
énekli a farkaskölyöktől —  az öreg- 
cserkész nagyapáig m inden m agyar 
cserkész:

Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng, 
Álljunk csak a sorba vidáman.
Ránk vár a világ, ez a harc a miénk, 
Katonái vagyunk valahányan.
Jó fegyverünk izmos karunk,
Égő szemünk, vidám dalunk,
S amerre járunk, megterem  
A győzelem . . .  a győzelem!

Fiúk fel a fejjel, az óra közel —
Kél a magyar éjben a hajnal.
Most kell az erős kar, a férfiú mell, 
Ezeréves erős akarattal;
Zúg mint a harci trombita:
A Lomnic és a Hargita 
Értünk kiált, felénk süvölt:
Az ősi föld, a drága föld.

Szabadba fiúk, a nap arca nevet,
Ott epzsdül a friss tüzes élet,
Járjuk be az erdőt meg a rengeteget, 
Szabad ott a szabadban az élet.
Ott szemben-szívben tiszta láng,
Az Iste arca néz le ránk,
S leheletétől megterem  
Erő, szabadság, győzelem!

Az induló m ásodik szakasza a meg
csonkított trianoni M agyarország izzó 
hazaszeretetét tükrözi vissza.

MELCZER ERVIN

Cserkészinduló
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«Orosz katona voltam Magyarországom
Nemrég jelent meg Párizsban, a Flam- 

marion cég kiadásában egy oroszból fordí
tott könyv, <rLe Yardeau», (A teher) címmel. 
A könyv szerzője Wladimir Rybakov, aki 
jelenleg Párizsban él és újságíró. Orosz 
anyától született, Franciaországban nőtt 
fel, de anyja visszavitte Oroszországba. 
Mikor elérte a katonakort, behívták szol
gálatra. A politikai komisszárius ráordított 
«Francia útlevél! Fütyülök az útleveledre! 
Párizsba akarsz menni? és Vorkuta tudod 
hol van? Ide küldelek, ahol 12 hónapig 
esik a hó, a többiben meg az eső!»

így került Rybakov szovjet katonaként 
távolkeletre, Vladivosztoktól északra a 
kínai határru. Élete semmiben sem külön
bözött a már ismert munkatábori élettől, 
ami a kényelmet, ellátást, kényszermunkát 
és a klíma minden szörnyűségét illeti. Meg
ismerjük a szovjet nevelés minden áldását: 
az erkölcs, emberiesség, jóindulat, bajtársi- 
asság teljes hiányát. Durvaság, lopás, gyil
kosság, erkölcstelenség, kegyetlenség napi
renden. És mindez béke idejében, a 68-as 
vektől. Háborúban minden katona kegyet
len, durva. De ezek békeidőben őrizték a 
határt. Egyetlen kínai összecsapásról emlé
kezik meg. A katyusáikkal lekaizabolt 
3000 kínait csak halva tekintették meg. A 
két életben maradottat tisztjeik lőtték le, 
mert foglyok nem kellettek neki".-.

Az önéletrajzi regény vége felé emléke
zik meg egy orosz kapitányról, akit szin
tén odahelyeztek. Az a fajta ember volt, 
aki előbb lő, mint szól. Őt is majdnem le
lőtte a konyhán 'valami semmiségért. Ké
sőbb összebékültek a vodkásüveg mellett. 
Akkor mesélte el a kapitány, hogy orosz 
katona volt Magyarországon.

*

«1956-ban Budapesten volt — írja Ry
bakov. Éppen 19 éves volt akkor. Keserű
ség és düh fogta el, amikor csapataikat 
Magyarországra szállították. Amikor a ke
leti országrészeken haladtak keresztül, a 
lakosság elárasztotta őket sértésekkel, kö
vekkel dobálták meg őket. Közben éltették 
a forradalmat, mert az megszabadítja őket 
az oroszoktól. Őt is gyűlölték, pedig 6 
senkinek sem akart rosszat; őt, aki ezekhez 
a csapatokhoz tartozott és aki csak pa
rancsra jött Magyarországra, mert a szov
jethaza és a Párt így paancsolta. A szovjet
haza és a Párt csinált belőle hadnagyot, 
ezek taníttatták ki, ezek segítették abban, 
hogy elvégezhesse a katonai akadémiát. 
H a a magyar nép ellenük van, ez azt je
lenti, hogy a magyarok a szovjethaza és 
a Párt ellen vannak: Tehát az ő ellenségei 
is, pedig ő nem akart nekik semmi rosszat.»

«Budapestre érkeztekor rögtön utcai 
harcokba dobták őket. Mindjárt az első 
órában egy ablakból dobott gránát a harc
kocsiját tönkretette.

. . . Csapatjából egyik társát asszonyok 
ölték meg, akik egy tükrös szekrényt dob
tak az ablakból a fejére. Egy másikat kis
fiú ölt meg, valóságos gyermek . . . »

«A véres jelenetek teljesen megzavarták 
a hadnagy fejét . . .  rregsemisítettek benne 
minden különbséget jó és rossz között. Egy 
kézlegyintéssel kinyittatta a kisfiú száját 
s aztán belelőtt. Nemsokára maga is sú
lyosan megsebesült, úgy szedték össze a 
pesti utcán. Csak arra emlékezett, bár nem 
egészen tisztán, hogy rengeteg embert lőtt 
agyon és mindig a szájukba lőtt. Elbeszélé
se szerint valószínűleg túllőtt a célon, mert 
rákerült a minden előléptetéstől megfosz
tottak listájára. Csak hosszú szolgálati évei 
hoztak neki néhány csillagot, de ezek is 
igen lassan ereszkedtek le a vállára.*

«Beszéde alatt libabőrös lett egész tes
tem — írja a szerző. Amit elmondott, an
nak az lett a következménye, hogy már 
látása is fejembe hajtotta a vért. Ez a sze
rencsétlen kapitány a híradókhoz tarto
zott és így szerencsére ritkán láttam. Ké
sőbb majdnem agyoncsapott valakit pisz
tolyával és ezért áthelyezték.*

Mi a pozitívum ebben a könyvben és 
a szovjet katonák életében? A fegyelem és 
a házafiság. Erre a kettőre oktatják és 
dresszírozzák az ifjúságot. A szovjethaza 
határainak sérthetetlensége, a Párt iránti 
hűség és fegyelem a napi oktatások anya
ga. S miközben ezekben a politikai előadá
sokban világmegváltó szerepre készítik elő 
őket a szerző Párizsról, szabadságról em
beriességről álmodik. Évek múlva családja 
segítségével sikerül is visszajutnia távol
keletről a szabad nyugati országba.

Mikor az ember a könyvet olvassa, meg
kérdi magától: mit tudnak ezek az embe
riségnek adni? Arra nevelik ugyanis őket, 
hogy majd ők viszik a szabadságot, a bé
két, más országok elnyomottainak.

Ezek hoznak békét, új kort, szabadsá
got, magasabb életszínvonalat, testvérisé
get? Ezek, akik csak gorombáskodnak, or
dítoznak, kegyetlenkednek, lexikonokban 
hiába keresett ocsmány kifejezésekkel él
nek.

Az ember olvassa a könyvet s megtanul
ja értékelni a keresztény világnézetet, a 
tízparancsolatot, az ember megbecsülését, 
a humánumot Ezek a mi keresztény kul
túránk szerves alkotóelemei.

És végül azt kérdem: ezek jelentenék 
egy új kornak a kezdetét?

Inkább valami rémséges intermezzo vé
gét jelentik!

MATER GERALDINE

Figyelem!
A Mindszenty Statiora 
adakozni lehet ezen a Postcsekkonton: 
PScheckamt, 8 München, Nr. 90 00 806, 
Ungar. Oberseelsorge, Mindszenty-Station

LINZ.

A már közismert évi magyar lelki- 
gyakorlatot nővérek részére a Szent 
Margit-Otthonban az idén nem tudják 
megtartani. A nyár folyamán nagyobb 
építkezési munkálatok lesznek szom
szédos házunkban, és így a lelkigyakor
lathoz szükséges nyugalom igen meg 
lenne zavarva.

Wien-ben élő 20 éves egyetemi hallgató
stud. jur. e t phil. osztrák-m agyar csi
nos leány m egism erkedne m agyar 
szárm azású egyetem istával, vagy már 
végzett fiatalem berrel, aki a zenét és 
irodalm at kedveli. — Leveleket várok, 
esetleg fényképpel:

Christine Ograjensek, 1100 Wien,
Bernhard Stall-Gasse 38/2/12.

Jugoszláviai magyar nyugdíjas tisztvi
selőnő, 51/163, levelezne hozzáillő, ko
moly Svájcban élő férfivel. Leveleket 
«Házasság lehetséges» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.

Több éve Ném etországban dolgozó fém
szakmunkás őszinte é le ttársat keres. 
34/174 barna, teljesen független, káros 
szenvedélyektől m entes férfi vagyok. 
M inden fényképes levélre válaszolok 
«Várom Ieveledet» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Megszületett Nyugateurópában az első
alom Erdélyi Kopó. Még kapható né
hány fiú és lány-kölyök. Az apa hat
szoros Champion és H ungaria «prima 
junior». Cím:

M. Kosics-Pethő, Lievendaallaan 
3 Zeist, Holland, Tel. 03404-11 605.

A S Z I V

Katolikus világnézeti tájékoztató
több mint félévszázada világosságot 
gyújt a lelkekben, melegséget sugároz 
az otthonokba, magyar öntudatot visz 
az életbe.

Rendelje meg! Olvassa! Terjessze! 
Cím: 76 Locust Avenue, Yonkers, 
N. Y., 10701, U. S. A.
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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 

Inh. Oskar Bayer 
München 2. Kreittmayer Str. 26.

Tel. 196393 
Kapható még: H orváth János 
München 2. Tumblinger Str. 

beim  Schlachthof
Debrői H árslevelű DM 5.75
Badacsonyi Kéknyelű 6.20
Badacsonyi Szürkebarát 6.20
Soproni Kékfrankos 6.—
Domoszlói M uskotály 6.20
Domoszlói Tramini 6.50
Villányi Burgundi 6.20
Hajósi Cabernet 6.20
Tokaji Aszú 4 Puttonyos 12.80
Téliszalámi 20.—
Paprikás csabai 18.—
Gyulai kolbász 17.—
Süli kolbász 14.—
Süli debreceni 12.— 
Kalocsai tarhonya 4 tojásos V2 kg 2.50
N agykocka tészta 8 tojásos V2 kg 2.95
Lebbencs 8 tojásos V2 kg 2.95

Üvegárut nem postázunk.

MEGJELENT TRIANON NÉMETÜL !
Yves dér Daruvar: francia és angol 
nyelvű könyvének kiadása után a Nem
zetőr német nyelven is kiadta a trianoni 
békeszerződés leghitelesebb dokumen
tumát. A könyv megjelenését Zolcsák 
István brazíliai honfitársunk és a svájci 
magyar szervezetek tették lehetővé. A  
német kiadás 50 oldallal bővebb, mely 
újabb adatokkal egészíti ki az eredeti 
francia könyvet. Megrendelhető: 

Nemzetőrnél. BRD München 34. 
Postfach 70. Ára: 25.— DM

M E G R E N D E L E M
Yves de Daruvár német 
nyelvű Trianon-könyvét

Név: ...........................................
Cím: .........................................................

H A Z A I  H E N T E S Á R U
kg paprikás kolbász grillsütésre 
vákuum csom agolásban DM 16.—

1 kg paprikás szárazkolbász 15.— 
1 kg paprikás frissen füstölt

kolbász 13.—
1 kg rizses véreshurka 8.80
1 kg m ájashurka 8.80
1 kg vastag húsos szalonna 9.60
1 kg paprikás tokaszalonna 8.80
1 kg disznósajt 10.60
1 kg füstölt sonka 18.—
1 kg füstölt sertésborda 8.80
1 kg füstölt csülök 8.80
1 kg friss tepertő  12.—
U tánvéttel és csak belföldre szállítunk; 
5 kg-on felüli rendeléseknél portóm en
tesen és csupán az expressz-díjat szá
m ítjuk fel.
Taubel Mihály hentesmester
Peter-Rosegger-Str. 3 
D-6710 Frankentahl
Tel.: 06233/62 69 3

MEGJELENT A GULAG II.!
A Nemzetőr é Danubia kiadásában Szol- 
zsenyicin: Gulag Szigetcsoport c. világ
hírű könyvének II. kötete megjelent. 
A közel 600 oldalas művet oroszból 
magyarra Szente Imre fordította. — Az 
I. kötet egy év alatt 5.000 példányban 
fogyott el.
Már most rendelje meg!

Név: .........................................................

Cím: .........................................................

Ára: 32.— DM, Megrendelhető: 
Nemzetőr, München 34. Postfach 70.

Rupp László kirendelt fordító
m indennemű fordítást vállal m agyar
ném et viszonylatban.
D - 8000 München 1, Postfach 162.
Tel. 089/3002162

Budapesten élő, németül jól beszélő,
170 cm, 30 éves, csinos, egyetem et 
végzett vegyész, utazást, zenét és iro 
dalm at szerető, kom oly felfogású rk. 
leány, hasonló gyerm ek és családsze
rető férfi ism eretségét keresi házasság 
céljából. Lehetőleg fényképes levelet 
kér «Zsuzsanna» jeligére 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, 
peres ügyekben segít.
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.
Tel. 02101/541317

HIRDETŐINK TÁJÉKOZTATÁSÁRA :

Hirdetéseket csak a hirdetési díj be
küldése után közlünk. Kisebb hirdeté
sek ára: 25 DM; házassági hirdetések: 
30 DM +  5 DM portóköltség, nagyobb 
hirdetések ára 40 DM vagy azon felül. 
A hirdetést a megfelelő díjjal együtt az 
alábbi Címre kérjük:

«ÉLETüNK»-ADMINISTRATION 
8 MÜNCHEN 81 — Tel. 089/ 98 26 37 

Oberföhringer Str. 40.
A Nyomda nem fogad el hirdetést!

MEGJELENT AZ ÉV KÖNYVE :

Márai Sándor: Napló III. DM 32.— 
Daruvar: A Feldarabolt Magyar-

ország «Trianon» kötve 40.—
Daruvar: «Trianon» (németül) f. 25.— 
Szolzsenyicin: Gulag sziget-

csoport II. 32.—
Jókai: A jövő század regénye

I-III. kötet 35.—•
M indszenty: Emlékirataim, f. 34.— 
M itchel: Elfújta a szél 24.—
Claire Kenneth könyvei:

Éjszaka Kairóban, Neonfény 
a Nilus felett, Randevú Rómá
ban, Holdfény Hawaiban, 
darabonkénti ár 24.—

Legújabb lemezünk:
SGS 1038 DM 20.— Szalai László énekel: 

Feketehajú kis gimnazista, Ne néz
zen úgy rám, Ha m ár a tavasz, Kö
szönöm, hogy imádott, M eseautóban 
Fehér akácok, M ost amikor m inden 
v irág stb.

Közöljük, hogy 1977 m árcius 12-13-án 
árusítással egybekötött 

Könyv- és hanglemezkiállítást 
rendezünk 

a kölni «Mindszenty Magyar Házban» 
Thieboldgasse 96. sz., 

am elyre m indenkit szeretettel m eghí
vunk.

Szombaton d.u. 16, vasárnap este 19.30 
órai kezdettel filmelőadás! Behajtani 
tilos, vígjáték. (Latabár - Bilicsi - Kiss 
M anyi - V aszary Piri, stb.)

V asárnap a fenti időpontban: 
M ikszáth: A beszélő köntös, tört. film. 
(Jávor Pál, Bilicsi, Csortos, Vaszary) 
MUSICA HUNGARICA 
Agnesstr. 45. 8 München 40,
Tel. 089-180-911

Az U S A -bán élő, ottani állampolgár
m agyar, sport- és term észetkedvelő, 
jókedélyű 48 éves mérnök, vezető ál
lásban, keresi m agyar származású, in
telligens, jókedélyű és csinos nő is
m eretségét házasság céljából — 30-tól 
42 éves korig. Fényképes leveleket 
Gyöngyi» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

H I R D E T É S E K

1
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EMLÉKÉREM-SOROZAT KÉSZÜLT

az 1956-os szabadságharc 20. év 
fordulójára, művészi kivitelben.

Az érem ára darabonként 65.— DM.
Kivitelezés: fényes és matt széria:

I. ezüst-925, súly 22.5 gr;
II. arany-333, á DM 295; III. arany 585 

és 900, á 395.—, ill. 525.— DM. 
Szerzője A. Jager híres német szobrász.

Megrendelhető: Ungarisches Büro, A. 
Műn. e. V., Postfach 730-302,

D - 6 Frankfurt 73.
Fizetni lehet utánvéttel, csekkel, vagy  
átutalással: Frankfurter Sparkasse, D-6 
Frankfurt, Nr. 37-10924, Für. A. Műn.

METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor

CH - 4142 Münchenstein, Teichweg 16
DM. sFr. 

Biblia (Ószövetségi és Űjszövet-
ségi Szentírás) 1471 oldal 45.—

M agyar népballadák 764 oldal 13.— 
Benedek Elek: Világszép nádszál-

kisasszony 10.—
Unger-Szabolcs: M agyarország

története 13.—
Diehl: V asarely (Színes album) 40.— 
Baktay Erwin: Indiai regék és

m ondák 12.—
Dallos Sándor: A nap szerelmese

+  A ranyecset (Munkácsy) 44.—

K arinthy Frigyes: H euréka 11.—
K arinthy Frigyes: Görbe tükör 14.—
M argaaret M itchel: Elfújta a szél 24.—
Zilahy Lajos: Valam it visz a víz 13.—
Gál György Sándor: O perettek

könyve 20.—
Uráli népek (Nyelvrokonaink

kultú rája  és hagyományai) 29.—
Boros-Rapcsányi: V endégségben

őseinknél 31.—
Zsigray Julianna: Tragikus

keringő 21.—
Passuth László: A sasnak körme

között 24.—
Passuth László: Sárkányfog 32.—
Passuth L. A bíborban született 23.—
Passuth L. Fekete bársonyban 20.—
Tóth Á rpád összes versei, vers-

fordításai, novellái 12.—
A m agyar nyelv  történeti etim o

lógiai szótára 262.—
Krúdy Gyula: Rákóczi harangja 11.—

Kérje könyvek, hanglemezek, folyóira
tok 1977 évi katalógusát.

Jurth Attila törvényszéki hites tolmács
m agyar-ném et és ném et-m agyar for- 
fordítások elkészítését illetve hitelesí
tését vállalja:
Salzgries 16/8, A - 1010 W ien.
Tel. (022 2) 63 30 344

Luft János szállító cége
költözködési m unkát vállal. Ruha, stb. 
csomagolásához szükséges ládákat is 
kölcsönöz. Tel. 351 13 37 
8 München 50, Johann Emmer Str. 5.

38 éves egyetemet végzett, egyedülálló,
jó állásban lévő m agyar leány hason
ló korú és hasonló körülm ények között 
élő m agyar férfi ism eretségét keresi 
esetleges házasság céljából. Választ 
«Megértés» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.

Magyar-német és német- magyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, magyar- 
nyelvű okiratairól h itelesített m ásola
tot készít és — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrekten elintézi —
W. Divy hiteles fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50. 
Tel. 07541/71391

Kedves Honfitársak! Megnyílt München
első m agyar borpincéje. M indenkit 
örömmel várunk. — Címünk: Tokajer 
Keller, M ünchen 19, Rotkreuz Platz 
2/a (Donnersbergerstr. sarkán). 
N yitvatartás 18 órától 01.30 óráig. 
Szerda szünnap. Tel. 169 668. Tulajd. 
Inoka Miklós

MAGYAROSAN KÉSZÜLT HENTES
ÁRUK FRANCIAORSZÁGBAN

1 kg Kolbász sütni vagy főzni Francs
való 26.—

1 kg Paprikás szalámi 34.—
1 kg Rizses véres hurka 16.— 
1 kg Füstölt bácskai májas-húsos

hurka 24.—
1 kg Füstölt disznósajt 24.—
1 kg Füstölt karaj, csonttal 30.—
1 kg Füstölt karaj, csont nélkül 36.—
1 kg M agyar m ák 30.—

Magyar borok, pálinkák, likőrök . . .  
Miskolczi Mihály,
21, rue Toulouse Loutrec 
38400 St.-Martin D'Heres

MAGYAR MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK 
VILÁGSZÖVETSÉGE

Sektion Schweiz, CH-8640 Rapperswil, 
Postfach 223

Oki. építészmérnök (45), német, m agyar 
kivitelezési és kutatási gyakorlattal 
keres tervezői, kivitelezői v. üzem- 
szervezési m unkakört, bárhol ném et 
nyelvterületen. (MV 1)

Elektrotechnikus (33), szerkesztés és 
üzemvezetés, tervezői v. szerkesztői 
állást keres Zürichben v. környékén. 
Belépés azonnal. (MV 3)

Rajzoló-szerkesztő (35), német, magyar, 
műszaki rajzolói állást keres fél- v. 
egész napra Zürichben v. Rappers
wil környékén. Eddig gépész-elek
tromos rajzok készítése. (MV 4)

Kultúrmérnök (47), német, m agyar, te r
vező-irodai gyakorlattal Zürich kör
nyékén állást keres. (MV 5)

Felsőipariskolát végzett építész (50), 
német, m agyar, építésvezetői gyakor
lattal Bem-Basel térségében állást 
keres. (MV 10)

Építészmém öknő (45), német, francia, 
olasz, angol, m agyar; 17 évi építés- 
vezetői gyakorlattal (3 év Svájc),
állást keres. (MV 11)

Oki. építészmérnök (44), német, angol, 
m agyar, 16 évi tervezési, statikusi és 
kutatói gyakorlattal, Ném et-Svájcban 
állást keres. (MV 12)

Okleveles gépírónő (46), német, angol, 
magyar, 15 éves gyakorlattal állást 
vagy m unkát keres Zürich - W inter- 
thur térségében. (MV 13)

Oki. építészmérnök, hosszú gyakorlat
tal, német, olasz, angol, m agyar, v e 
zető állást, vagy önálló tervezői iro
dájának m unkát, (svájci v. Svájcon 
kívüli magasépítési) keres. (MV 14)
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Rövid
A Vatikáni Rádió február közepén 

ünnepelte fennállásának 46. évforduló
ját. Az adóállomást a világhírű olasz 
fizikus, Marconi tervezte és XI. Pius 
pápa avatta fel ünnepélyesen 1931-ben. 
Az adóállomásról jelenleg 32 nyelven  
sugároznak műsort az egész világra, 
újabban kínai nyelven is. Az Afrikának 
szóló adásokat a nemrég jubiláló Frings 
kölni kardinális és hívei tették lehető
vé 1961-ben azzal, hogy a rádiónak egy 
rövidhullámú adót ajándékoztak.

A Zágrábban m egjelenő katolikus 
folyóirat szerint Jugoszláviában ismét 
em elkedik azoknak a száma, akik gyer
m ekeiket m egkereszteltetik. Falun és 
az ország középső részein a gyakorlat
ban m inden gyerm eket, a városokban 
pedig az újszülöttek 90 °/o-át tartják  
keresztvíz alá a szülők.

Svédország nem látja megalapozott
nak, hogy diplomáciai kapcsolatot léte
sítsen a Vatikánnal. A külügyminisz
térium szóvivője szerint bár megnöve
kedett az egyház szerepe az elmúlt esz
tendőkben az ország életében, de ez 
még nem követeli meg azt, hogy kor
mányszintű kapcsolatokat tartsanak 
fenn a Szentszékkel. Svédország jelen
legi római nagykövete tájékoztató jel
leggel képviseli hazáját a Vatikán
nál is.

Az UCIP, a Katolikus Sajtó V ilág
uniója október 11-16. között Bécsben 
tartja  meg 11. Nemzetközi Kongresz- 
szusát. Ezt az Unió vezetőségi tagjai 
Brüsszelben határozták el. A bécsi ta 
lálkozó egybeesik az UCIP fennállásá
nak 50. évfordulójával. A tanácskozás 
főcíme: A sajtó és az ember, — az ú j
ság és az olvasó közötti kapcsolat.

Nova Huta lengyel ipari központ
ban május 15-én szentelik fel a közel 
tíz éve épülő és 5 ezer hívő befogadá
sára alkalmas új templomot. A  linzi 
egyházmegyei lap felhívására a hívők 
rövid időn belül tízezer márkát gyűj
töttek össze, s ezen egy osztrák művész 
acélból készült keresztútját adományoz
ták az új templomnak.

Ugandában i s m é t  m egjelenik a 
MUNNO c. katolikus napilap, am elyet 
a korm ány 1975 júliusában rendelettel 
betiltott. Afrika egyetlen katolikus na
pilapja a betiltás előtt tízezer példány
ban került forgalomba.

Nyugatberlinben 1976-ban jelentős 
mértékben, az előző évhez viszonyítva 
30 °/o-kal csökkent az egyházból kilé
pők száma. A legújabb felmérések sze
rint a katolikus egyházat 2,803 személy 
hagyta el, s ez a szám a nyugatberlini 
katolikusok számához viszonyítva (275 
ezer) alig több, mint egy százalék.

hírek
Dr. Patrick H illary ír m iniszterelnök 

nyugatném etországi hivatalos látogatá
sa során felkereste W ürzburgban Szent 
Kilián, Kolonát és Totnan sírját. A h it
térítők Írországból érkeztek frank föld
re és a 7. században szenvedtek v é rta 
núhalált.

Spanyolországban rohamosan csök
ken a papi utánpótlás. Míg az 1961/62. 
évben még 825 fiatalt szenteltek fel, ez 
a szám a rendelkezésre álló adatok sze
rint 1974/75-ben már csak 231 volt. Az 
országban jelenleg 25 ezer egyházme
gyei szolgálatban lévő pap, 21 ezernél 
több szerzetes és közel 63 ezer szerze
tes nővér van.

Plovdivban (Bulgária) 57 éves korá
ban elhunyt a Nikopolis egyházm egye 
püspöke. A pápa az elmúlt év júniusá
ban bízta meg az egész Északbulgáriá- 
ra kiterjedő egyházm egye vezetésével. 
A püspök ezután azonnal megkezdte 
hívei látogatását, s m ert állandóan úton 
volt, ezért a «püspök az u tazótáskával» 
m elléknevet kapta. December végén 
súlyos betegen találtak  rá  egy észak
bulgáriai faluban. S bár kórházba szál
lították, január 4-én tüdőgyulladásban 
halt meg.

Hume kardinális, westminsteri érsek 
a 49 éves Julié Anne nővért nevezte ki 
egyházmegyéje szóvivőjévé. Az érsek
ség jelentése szerint ez az első eset, 
hogy Angliában nőt választanak erre 
a tisztségre. A nővér a Notre Dame 
szerzet tagja, s egyetemi tanulmányai 
befejezése után rendjének sajtóügyei
vel foglalkozott Rómában.

Déltirolban 50 éves jubileum át ün
nepelte a Bozen-Brixen egyházm egye 
területén  m egjelenő Katholisches Sonn- 
tagsblatt. A 2. világháború idején m eg
jelenését 3 évre betiltották. A jubileum i 
szám ünnepi köntösben jelen t meg és 
előszavát G argitter m egyéspüspök írta.

A Szent Péter teret lezárják az autó- 
forgalom elől, a tér csupán a gyalogo
sok számára lesz nyitva — jelentik 
Rómából. Csak kivételes esetben állam
fők, vagy a Vatikán vendégei külön 
engedéllyel érkezhetnek gépkocsin, 
vagy más járművel.

C hesterton angol katolikus író 18 
előadásának kéziratát találták  meg a 
N otre Dame egyetem  levéltárában az 
am erikai Indiana államban. Chesterton 
ezeket az előadásokat több, mint 40 év
vel ezelőtt tartotta. Az elveszetteknek 
h itt kéziratokban főleg a viktoriánus 
kort értékelte  katolikus szempontból.

Az Életünkben megjelent írásokért 
minden tekintetben azok szerzői fele
lősek. \

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 m egfelelő 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)
Az előfizetés tengerentúlra is 
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.
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Lapzárta a hónap 15-én, h irdetéseket 
pedig csak a hónap 12-ig fogadunk el!


