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T ö á W
A fatimai üzenet hatvan év után

1917-ben egy kicsi portugál faluban, 
Fatimában, m ájustól októberig m inden 
hónap 13-án (augusztusban 19-én) meg
jelen t a Boldogságos Szűz három  pász
torgyerm eknek.

A Szűzanya a jelenések alatt nagy 
titkokat bízott a gyerm ekekre és fel
szólította általuk az egész világot, hogy 
térjen  meg, hagyja el bűneit és tartson 
bűnbánatot. A hívőktől pedig azt kérte, 
hogy imádkozzék a békéért naponkint 
a rózsafűzért, engeszteljenek, vagyis 
vállaljanak önkéntes vezekléseket bű
nös • ^ t je f f á rs a ík e r t . " Egyik titok arrarsaiKér
vonatkozott, hogy az emberiség elke
rülhette volna a m ásodik világháború 
szörnyű pusztításait és a bolsevizmus 
térhódításából származó súlyos meg
próbáltatásait, ha hittel és bűnbánattal 
követi a fatimai felszólítást.

Az utolsó jelenés u tán  egy rendkí
vüli term észeti jelenséggel, a Nap-cso
dával igazolta Isten — amint ezt már a 
Szent Szűz júliusban bejelen tette  és 
m egígérte — a jelenések hitelét és a 
gyerm ekek által közvetített üzenet te r
m észetfeletti eredetét. 1917 október 13- 
án 70.000 ember volt jelen  Fatima ha
tárában  és a nagy tömeg hittel és biza
lommal várt a jelre, am ely kétségtelen
né teszi, hogy M ária hozott üdvös intel
m eket a földre. Dél volt s m indenki sza
bad szemmel belenézhetett a fényes 
Napba. Látta, amint a hatalm as égitest 
percekig forog tengelye körül és köz
ben nagy fénycsóvákat lövel ki m agá
ból. S ez a feltűnő jelenség valam eny- 
nyiük szem eláttára kétszer megismét
lődött és akkor h irtelen úgy  látszott, 
hogy a Nap ráhull a Földre, de óriási 
sebességgel v isszatért az égboltozatra.

Érthető tehát, hogy a h ívők a tör
téntek után ezres és tízezres töm egek
ben keresték  fel Fatimát, hogy a jele
nések völgyében tiszteljék M áriát és 
pártfogását kérjék. Szokatlanul korán 
m egjött az egyházi hivatalos engedély 
is: először a leiriai püspök, akinek egy
házm egyéjéhez tartozik Fatima, enge
délyezte a zarándoklatokat és a je le 

nések helyén a Szent Szűz tiszteletét, 
azután pedig a portugál püspöki kar.

O lvasóink tudják, hogy M indszenty 
bíboros is nagy tisztelője volt a Boldog
ságos Szent Szűznek és m inden igye
kezetével azon volt, hogy a m agyar nép 
is kövesse buzgón és bűnbánóan a 
fatimai felhívást. Erre emlékezve jelen 
szám unkban a 8-9. oldalon részleteket 
közlünk egyik körleveléből és Fatim á
ban elhangzott beszédéből.

Egyébként Fatim ában mi m agyarok 
nem vagyunk idegenek. Évek óta ró
lunk beszél ott a m agyar keresztút és 
kálvária, m elynek kápolnáját Szent 
István királyunk tiszteletére emelték. 
Ez a keresztút is meggyőzően m utatja, 
hogy a m agyar nép felfigyelt a fatimai 
üzenetre és kom olyan veszi azt ma is. 
A m agyar hívők, amikor az ország és 
vele a hit és egyház súlyos veszélybe 
került, N agyasszonyunk pártfogásáért 
esedeztek. És nem hiába.

Ha meggondoljuk, milyen vad erő
vel szántott rajtunk végig az egyház
üldöző v ihar és hogy ebben a véres 
zivatarban is m egm aradhattunk, alig 
kételkedünk abban, hogy N agyasszo
nyunk oltalm ával kerü ltük  él a legna
gyobb bajt. Annak bekövetkezésétől 
pedig még M indszenty bíboros is félt 
egy nehéz és sötét történelm i pillanat
ban. «Észbontóan fájó gondolat volna
— írta főpásztori körlevelében 1948-ban
— ha az ősi m agyar földön a hit, a 
rem ény és a szeretet m egfogyatkozá
sával az Isten A nyját száműznők vagy 
száműzni engednék és Szent István tö r
ténelmi értékű szerződését botorul fel
bontanék, megsemmisítenők. E kapcso
lat felbontása népi öngyilkosság volna. 
Ez lenne a végső haláltánc, amelyből 
nem  volna menekvés, kiemelkedés.*

Többen gondolják, hogy 1955-ben 
Ausztria váratlan  felszabadulása a fa
timai üzenet jegyében történt. A nagy- 
tekintélyű Rheinischer M erkúr akkori

főszerkesztője, Roegele, három  évvel 
később a bécsi nemzetközi újságírói 
kongresszuson felvetette a kérdést: Mi 
indította az oroszokat arra, hogy évekig 
tartó  sikertelen tárgyalások után h ir
telen elhatározással kivonultak Ausz
triából? Roegele megírja, hogy senki 
nem tudott neki a kérdésre kielégítő 
választ adni, még maga Raab kancellár 
sem, aki szem élyesen vezette az oro
szokkal a tárgyalásokat.

«Egy bécsi pap azonban — folytatta 
Roegele — tudja a választ a kérdésre, 
és minél tovább elgondolkodik az em
ber válaszán, annál valószerűbbnek és 
tanulságosabbnak hangzik. N éhány év 
óta, egy olyan időpontban, amikor úgy 
látszott, hogy Ausztria örökké négyha
talmi megszállás alatt marad, hívő ke
resztények im akeresztes-hadj áratban 
töm örültek és pedig a nép m inden ré
tegéből: gyerm ekek, öregek, bankigaz
gatók és takarítónők, papok és világi
ak. Számuk azonnal 300.000-re nőtt. 
Sokan kinevették  őket azért a gondo
latért, hogy rózsafűzérrel a kezükben 
akarják  kiűzni a vörös hadsereget az 
országból. Valóban gyenge volt az esé
lyük erre . . .  Ha azonban az államfér
fiak és politikusok nem tudnak m agya
rázattal szolgálni, mi tilthatja  meg ne
künk, hogy elfogadjuk m agyarázatul az 
ima hatalmát* .

M elyik államférfi vagy  politikus 
tudna kielégítő feleletet adni pl. erre a 
kérdésre: M iért nem tudta a bolseviz
mus 60 év ala tt Oroszországban és 30 
év alatt az ún. csatlós államokban ki
irtani a hitet? Mi az oka annak a rend
kívüli jelenségnek, hogy Keleten nap
jainkban ú jra éled a vallás?

Ha König bécsi bíboros arra gondol, 
hogy a hitükben m egfogyatkozott nyu
gateurópai keresztényeket Keletről jött 
m isszionáriusok fogják m egerősíteni, — 
m iért kételkednénk abban, hogy végül 
M ária Szeplőtelen Szíve fog diadalm as
kodni, amint ezt ő előre megmondotta 
1917-ben.

VECSEY JÓZSEF
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
«AIá szállá a poklokra»

I Jelen  cikkünkben Jézus pokolra való 
alászállásának a jelentőségét szeret
nénk ism ertetni. Lássuk először azokat 
a szentírási szövegeket, am elyek alap
ján  az Egyház a pokolra való alászállást 
tanítja. Szent Péter pünkösd napján 
Jézusról beszélve e szavakat intézte az 
összegyűlt férfiakhoz: «Ezt az embert 
az Isten elhatározott terve szerint k i
szolgáltattátok, és gonosz kezek által 
keresztre feszítve e ltettétek  az útból. 
Az Isten azonban feloldotta a halál bi
lincseit és feltám asztotta. Lehetetlen is 
volt, hogy a halál fogva tartsa, hisz 
Dávid így jövendölt: Szemem előtt az 
Ür m inden időben, Ö áll jobbomon, 
meg nem inoghatok, ö rü l  hát szívem 
és nyelvem  énekel, sőt testem  is re
m ényben nyugszik el. M ert nem hagyod 
a lelkem a holtak hónában, nem enge-

Mi ennek a tanításnak értelme? A 
zsidók úgy képzelték, hogy a m egholtak 
egy földalatti helyen, a seolban gyüle
keznek egybe. A görög mitológia is is
meri ezt az alvilági helyet, m elyet 
Hádesznak neveztek. A régiek, akik 
szám ára a föld volt a mindenség köz
pontja, ösztönszerűen a föld rejtett 
bensejébe helyezték a holtak világát, 
m int ahogy a m ennyországról is azt 
hitték, hogy valahol fent az égben van. 
A mi feladatunk, hogy hitünk m agvát 
m egszabadítsuk ezektől az elavult ké
pektől, és a régiek kijelentéseit így 
«mitosztalanítsuk». Ez a jelen  esetben 
aránylag könnyű is, ha megfontoljuk, 
hogy a m egholtak lelkének nincs is 
szüksége valam ilyen helyre. Csak a ki- 
terjedett valóság kerül helyi viszonyba 
a többi k iterjedett lényekkel, a szellem, 
m elynek nincs kiterjedése, semmi vo
natkozásban nincsen a térrel és a té r
ben lévő anyagi valósággal. A szellem 
téren és helyen kívül van. A seol tehát, 
valam int a tisztítótűz is, nem annyira 
helyet mint inkább állapotot jelent, 
tudniillik, a testtől elvált léleknek át
meneti, közbenső, azaz a halál és a fel
tám adás közti állapotát. A zsidók a 
seolnak azt a részét, am elyben az ószö
vetség igazai voltak egybegyűlve — s 
am elyet helynek képzeltek — Ábrahám  
ölének is nevezték. Az első keresz
tények átvették  tőlük e fogalm akat és 
képeket, de keresztény tartalm at adtak 
nekik. M ivel hitték, hogy az em berisé
get csak Jézus Krisztus halála válto tta  
meg a bűn átkától, azt tarto tták , hogy 
az alvilágban összegyűlt ószövetségi 
igazak, Jézus halála előtt, nem ju that
tak  Isten boldogító színelátására. Jézus 
tehát halála után leszállt hozzájuk, 
hogy hírül hozza nekik a m egváltás té-

ded, hogy rothadás érje  Szentedet® 
(ApCsel 2, 23-27). S u tána Péter józa
nul rám utat arra, hogy e szavak nem 
vonatkozhatnak m agára Dávidra, aki
nek a sírja még most is köztük van, 
honem hogy a próféta «látnokként 
Krisztus feltám adására utalva mondta, 
hogy nem m arad az alvilágban, s testét 
nem éri rothadás» (ApCsel 2, 31). Jé 
zusnak a poklokra való alászállására 
céloz Szent Pál is, amikor azt módja: 
«Ne kérdezd bensődben: 'Ki m egy fel 
az égbe?’ Azért tudniillik, hogy Krisz
tust lehozza. Vagy: 'ki száll le az al
világba?’. Azért tudniillik, hogy Krisz
tust a holtak országából felhozza® (Rom
10, 6). A holtak hóna, m elyről Péter 
beszél s az alvilág, m elyre Pál utal, 
nem egyéb mint a pokol, melyről h it
ágazatunkban szó van.

nyét és hogy egyúttal Isten boldogító 
színelátásában részesítse őket. Érdekes, 
hogy a görög egyházatyák a pokolra 
való alászállást inkább felszabadulás
ként, a latinok viszont inkább megvi- 
lágosításként írják le. Szt. Tamás szin
tézisbe foglalja a két egym ást kiegé
szítő mozzanatot és azt tanítja, hogy 
Jézus az igazakat azáltal szabadította 
ki a halál utáni állapot börtönéből, 
hogy m egvilágította kegyelm ével lel
kűket és istesége színelátásában része
sítette őket (III q. 52, a.4, ad 1). A 
szentatyák és a teológusok tanításuk 
m egerősítését — m elyet külöben az 
Egyház m agáévá tett — Szt. Péter első 
levelében találták, ahol az apostol e 
szavakat írja: «Krisztus is m eghalt egy
szer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, 
hogy az Istenhez vezessen minket. A 
test szerint ugyan megölték, de a lélek 
szerint életre kelt. így  ment el a bör
tönben sínylődő lelkekhez is, és hírt 
v itt nekik. Ezek egykor engedetlenek 
voltak, amikor Noé idejében az Isten 
türelm esen várt, amíg a bárka elké
szült, am elyben csak néhányan .. . me
nekültek meg» (1PT 18-20). Bár e sza
vak jelentése m eglehetősen homályos, 
a valószínűbb értelm ezés szerint Péter 
a poklokra való alászállásról beszél, 
m ely révén Krisztus elvitte a jóhírt 
azoknak a lelkeknek is, akik Noé ide
jében engedetlenek voltak, de Isten 
irgalmából nem kárhoztak el. Krisztus 
tehát m egjelenésével és kegyelm et su
gárzó jelenlétével ezeket az ószövetségi 
lelkeket is felszabadította és Isten bol
dogságába vezette.

Téves értelmezések

A poklokra való alászállást sok 
protestáns liberális teológus és nem

egy zsinat utáni katolikus teológus is 
puszta m í t o s z k é n t  értelmezi. Ez
zel szemben Kálvin nem csak vallotta 
Krisztusnak a pokolra való alászállását, 
hanem  azt tanította, hogy Jézus az el- 
kárhozottak szenvedését is m agára vál
lalta. M indkét értelm ezés helytelen. 
Egyrészt meg kell különböztetni e dog
m ának külső képletes leírását, amely 
az ókor felfogását tükrözi vissza és a 
m aradandó magvát. M ásrészt Jézus a 
kereszten szenvedett a bűnösök m eg
váltásáért. E m egváltói szenvedése a 
kereszten befejeződött, hisz m aga mon
dotta: «Beteljesedett» (Jn 19, 30). H a
lála után nem gyengeségben, hanem  a- 
hogy Szt. Péter mondotta, a lélek sze
rint, tehát lelkének isteni erejében 
szállt le az igazakhoz és részesítette 
őket dicsőségében. Ugyanaz az isteni 
erő képesítette aztán arra  is, hogy har
m adnapra feltámadhasson.

Ezek után jobban m egértjük a po
kolra való alászállás hitigazságának 
igazi értelm ét és jelentőségét. Jézus 
nem csak meghalt, — nevezzük ezt a 
halál tényének —, hanem  teste sírba 
került, lelke elvált a testétől, — ne
vezzük ezt a halál állapotának. Ezáltal 
az emberiséggel való teljes sorsközös
ségét m utatta ki: em berként született, 
em berként élt és m eghalt s mint a többi 
em berek a halál állapotába került. Ily 
értelem ben m ondja a zsidókhoz írt le
vél: «Főpapunk ugyanis nem olyan, 
hogy ne tudna együttérezni gyöngesé- 
geinkkel, hanem  olyan, aki hozzánk 
hasonlóan m indenben k ísértést szenve
dett, a bűntől azonban ment maradt® 
(Zsid 4, 15). A halál szám unkra életünk 
egyik legnagyobb m isztérium a és egy
úttal hitünk egyik legnagyobb k ísérté
se: elkerülhetetlen s a halál utáni álla
pot ism eretlensége és titokzatossága 
m iatt félelmetes. Jézus a kereszten 
függve m agára vállalta még a haláltól 
való term észetes félelmet és irtózatot 
is, de halála u tán  lelkében már nem 
szenvedett, hisz azért szállt le a pok
lokra, azaz azért lépett a megholt iga
zakkal kapcsolatba, hogy saját dicső
ségében részesítse őket.

Szent Tamás Krisztusnak az alvilág
ban való kegyelm i erőkifejtését a szent
ségek erőhatásával hozza párhuzamba: 
a földön élő em berek a szentségi jelek 
közvetítésével nyerik  el Jézus m egvál
tásának a gyümölcseit, — minthogy 
testben élnek, anyagi szimbólumok köz
vetítésére van szükségük —•, a m eghol
tak lelkei viszont a szellem világba ta r
toznak és ezért nem is szorulnak szent
ségi szimbólumokra; Krisztus jelenléte 
m egadja nekik mindazt, amit a szent
ségek adhatnak, sőt többet is nyernek 
tőle, m ert istensége színelátására is

A pokolra való alászállás értelme
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A máriazelli zarándoknapok programja:
1977 május 21-22 .

Május 21. — szombat:
d. u. 17.00-kor a zarándokok ünnepélyes fogadása a W lenergasse 

végén.

este 19.30-kor gyertyáskörm enet a szokott útvonalon.

Utána 20.30-kor díszgyűlés keretében em lékezünk meg a  II. világ
háború és az 1956-os szabadságharc m agyar hősei
ről. A gyűlés helyét a helyszínen közöljük.

Május 22. — vasárnap:

9.00-kor kivonulás ünnepélyes körm enetben, zászlók alatt, az 
új hősi em lékstáció felavatásához.

9.45-kor az emlékstáció megáldása. U tána a zarándoklatban 
résztvevő testü letek  és egyesületek elhelyezik ko
szorúikat az em lékstációra. — Közös ima a hazáért 
és hősi halottainkért.

11.15-kor nagymise szentbeszéddel, népénekekkel, a M ária- 
cell-i bazilikában. — Közvetlen utána elhelyezzük 
a zarándokok közös koszorúját és az ifjúság v irág
csokrát M indszenty sírjára.

M ivel e két napon sok idegen zarándokkal is szám olnunk kell, 
kérjük  a m agyar lelkészeket és a külön résztvevőket, hogy szállás
helyet már most rendeljenek M áriazellben v a g y  közvetlen kör
nyékén az utazási irodánál: Max Eder, Hauptplatz 65, — Tel. (0043) 
2 7 -2 7 -2 3 -8 0 . — Postacím: A-8630 M ariazell, Hauptplatz 65.

A M indszenty-Stációval, m int már jeleztük, em léket állítunk nem
csak megboldogult hercegprím ásunknak, hanem  a II. világháború és 
a rákövetkező «zord idők» m inden m agyar áldozatának: az elhur- 
coltaknak és bebörtönzötteknek; az otthon kivégzetteknek és az 
1956-os szabadságharc hőseinek. — Az Em lékstációnak az a redel- 
tetése, hogy évszázadokra hirdesse és őrizze azoknak a vértanú  ma
gyaroknak az emlékét, akik Istenért, hazáért és az emberi szabad
ságért áldozták föl életüket.

A hősi emlékmű egy erdős hegyfok előterében fog állni, ahonnét _ 
elénktárul a Stájeralpok egész hegyvilága, amint ránéz Dunántúlra 
és a Kismagyar-Alföldre. — Hogy az emlékmű időtállóbb legyen, 
kem ény vörösm árványból készül. A dom ányokat a hősi emlékműre 
címünkre: Kath. Ungarische Seelsorge, 8 M ünchen 81, Oberföhrin
gerstr. 40. kérjük, vagy Postchekkontónkra: Kath. Ungar. Seelsorge,
Nr. 9000-806, M indszenty-Stáció, Postscheckam t M ünchen.

Am erikában, az adókedvezm ény igénybevétele miatt, m i n d e n  
adom ányt Dr. Papp Gábor, HUNGÁRIÁN SCHOOL CARE CLUB, 
16403 Southland Ave. C leveland/O hio 44111 USA címre kérjük.

Mindszenty Emlékbizottság

A MINDSZENTY-EMLÉKSZOBÁK

vezeti és ennyiben az örök boldogság
ban részesíti őket (III, q. 52, a .l, ad 2).

A pokolra való alászállás egyben 
Krisztus diadalának az egész világ
m indenségre k iterjedő ere jét vetíti sze
münk elé. A m egváltás öröm ének nem 
csak a még élő embereknek, hanem  az 
emberiség összes igazainak is kellett 
tudom ására jutnia. A világon a jóhír 
az Egyház igehirdetése által terjed  el, 
a m egholt igazaknak m aga Jézus hozta 
el az örömhírt, amikor a pokolra le
szállt. Sőt nem csak az üdvözültek, ha
nem az elkárhozott angyalok és emberi 
lelkek is tudom ásul vették. Ha Szt. Pál 
a látható és láthatatlan  világ gonoszai
ról m ondhatta, hogy Krisztus dicsősé
gét «senki sem ism erte fel a világ fe
jedelm ei közül, m ert ha felism erték vol
na, nem feszítették volna keresztre a 
dicsőség Urát» (lKor 2, 8-9), akkor ez 
az igazság Krisztus halála után m ár nem 
áll: a poklokra való alászálláskor a 
gonosz lelkek és az elkárhozottak, ha 
nem is részesültek a M egváltó kegyel
mében, mégis tudomásul vették  végső 
győzelmét. Az általuk m egvetett hívő 
lélek m egdicsőülését látva, felkiálthat
tak: «Ez az, akit egykor kinevettünk és 
akiből gúnyt űztünk. Mi esztelenek! 
Életm ódját őrültségnek tarto ttuk  és ha
lálát dicstelennek. Hogy lehet az, hogy 
Isten fiai közé soroltatik és a szentek 
sorában van az ő osztályrésze? így hát 
mi letértünk az igazság útjáról, nekünk 
nem világított az igazság fénye és szá
m ukra nem kelt fel a nap» (Bölcs 5, 4-6).

A dráma, amely a szellemek világá
ban lejátszódott, m iközben Jézus teste 
a sírban feküdt, az élő em berek világá
ban is visszatükröződött: a templom 
függönye kettéhasadt, a föld m egren
dült, sziklák m egrepedtek, sírok m eg
nyíltak  és az elhunytak félelm etes meg
jelenésükkel ijesztegették az élőket 
(Mt 27, 51-53). Krisztus m egváltása ki
hato tt a világnak még kozmikus erőire 
is, hogy m inden élő ráeszm éljen arra, 
hogy az em beriségnek és a világnak 
legszám ottevőbb esem éye m egtörtént: 
Jézus, az Istenfia, halálával m egváltotta 
az emberiséget! A pokolra való alá
szállás képezi m integy Krisztus m ega
láztatásának  és m egdicsőülésének kö
zös felületét, érintkező pontját: a halál
la l és a halál állapotával együtt járó 
m egalázottság rövid időre együ ttjár a 
győzelem dicsőségével, hogy helyt ad
jon  Jézus m egdicsőülése külső meg
nyilatkozásának is a feltám adás ténye 
által. «M egalázta m agát és engedelm es
kedett mindhalálig, mégpedig a kereszt
halálig. Ezért Isten fölm agasztalta, és 
olyan nevet adott neki, am ely fölötte 
van m inden névnek, hogy Jézus nevére 
hajoljon meg m inden térd  a mennyben, 
a földön és az alvilágban, s minden 
nyelv hirdesse az A tyaisten dicsősé
gére, hogy J é z u s  K r i s z t u s  az Űr» 
(Fii 2, 8-11).

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

az idén május 10-tőI augusztus végéig  
megtekinthetők v Liechtensteinben (Va
duz, Florinsgasse 7. szám alatt).

Az emlékmúzeum nyitva van az em
lített hónapokban: keddtől szombatig 
d.e. 9-12-ig és délután 14-17 óráig; va

sárnap d.e. 9-12-ig; — hétfőn zárva. 
Szállásügyeket elintéz: 
Liechtensteinische Fremdenvehrkehrs- 
Zentrale, 9490 V a d u z ,  Fürstentum 
Liechtenstein. Tel. 075/ 2 14 43
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Magyar püspökök Rómában
VI. Pál pápa örömmel üdvözölte a 

Rómába látogató 12 m agyar püspököt. 
M egelégedését fejezte ki afölött, hogy 
m inden m agyar egyházm egyének meg
van a maga törvényes főpásztora. Bi
zonyos jelé t is látja  annak, hogy a ma
gyar egyház helyzete jobbra fordul, de 
vannak még m egoldandó problémák.

Az egyházjog előírásainak megfele
lően az egyes országok m egyéspüspö
kei ötévenként hivatalos látogatásra

Lékai László bíboros, esztergomi ér
sek-prímás üdvözlő beszédében kiem el
te, hogy a m agyar m egyéspüspökök 
kem ény munkával, de idejében elkészí
tették  a Pápai H ivataloknak benyúj
tandó jelentésüket és azt a kitűzött 
időre el is küldték. A továbbiakban k i
emelte, hogy a m agyar nép Szent István 
királyunktól vette  át az örökséget, 
hogy Rómához és Szent Péter ka tedrá
jához mindig hűséggel ragaszkodjék. 
Ebben a hűségben különösen kitűnt Szt. 
László király, akinek ebben az évben 
ünnepük a m agyarok trónralépése 900 
éves fordulóját. Szent László, a «kegyes 
király* nevének em lítése em lékeze
tünkbe idézi — m ondotta Lékai — a 
földi haza iránti szeretetet: a kem ény 
m unkát a kulturális, ökum enikus és 
szociális téren, amit hazánkban azok
kal a felebarátainkkal együtt végzünk, 
akik tőlünk teljesen különböző elvi 
alapokon állnak, de ugyanannak a ha
zának a fiai. A pluralista közösséggel az 
is együtt já r — folytatta a m agyar p rí
más — hogy a mindennapi élet sokféle 
nehézséget hoz magával. Ezeket a ne
hézségeket azonban nem kell szavak
kal növelni, sem elkendőzni, hanem 
okos tanáccsal, jóakarattal és erős lé
lekkel megoldani. Ez a mi nagyon ne
héz feladatunk. Hogy ennek a feladat
nak Szent László szellemében megfe
leljünk, szívből esedezünk Szentséged
hez, hogy erősítsen meg bennünket, 
fiait tanításával és atyai áldásával — 
Lékai bíboros ez utóbbi m ondataiban 
a hazai helyzetre utalt.

Javult-e valóban a helyzet ?
Ismeretes, hogy másfél év óta a 

rendszer olyan súlyos nyom ást gyako
rol a püspökökre az a te ista  szocializ
mus felépítése ügyében, ami idegeiket 
alaposan megviseli. A rendszer eddig 
azt hangoztatta: azért olyan rossz M a
gyarországon az állam és egyház v i
szonya, m ert M indszenty bíboros-prí
mással nem lehet tárgyalni. M indszenty 
bíborost viszont m ár régen börtönbe 
vetették, kikapcsolták az egyházi é le t
ből, és a két fél közti viszony tovább 
rosszabbodott. Két évvel ezelőtt M ind
szenty bíboros meghalt, több mint egy

Rómába utaznak, hogy a Pápának ill. 
a Pápai H ivataloknak beszám oljanak 
egyházm egyéjük helyzetéről. A m áso
dik világháború óta ez volt az első eset, 
hogy a m agyar püspökök eleget tehet
tek  az egyházjog előírásának. A pápa 
a II. V atikáni Zsinat után úgy szabá
lyozta ezeket a hivatalos látogatásokat, 
hogy a m egyéspüspökök ne egyenként, 
hanem  az egy országhoz tartozók kö
zösen tegyenek eleget az előírásoknak. 
A m agyarokat április 11-én fogadták.

éve Lékai lett az új esztergomi érsek
prímás, de a helyzet tovább romlik. 
Olyan nyilatkozatokra kényszerítik  a 
jelenlegi püspöki kart, m elyben a fő
pásztorok kijelentik: a katolikusok 
nyugodt lelkiism erettel tám ogathatják 
a Hazafias Népfront program ját, vagyis 
a kom munisták vezette ateista szocia
lizmus felépítését. Cserháti pécsi püs
pök néhány héttel ezelőtt a Vigilia cí
mű hazai katolikus folyóiratban a ka
tolikusok nevében pozitív együttm ű
ködésről biztosította a rendszert. És 
ennek m egkönnyítése érdekében sür
gette a katolikusok ellen érvényben 
lévő sokféle hátrányos m egkülönbözte
tés m egszüntetését.

Az is ism eretes, hogy a rendszer 
Helsinki ellenére is ragaszkodik hozzá, 
hogy M agyarország m inden iskolájában 
m aterialista szellemben nevelje az if
júságot, a vallásos szülők gyerekeit is. 
És ezt hivatalosan ki is mondja. A ka
tolikus illetve a vallásos szülők meg
mozdultak, tiltakoztak, m agyarázatot 
kértek. V álaszképpen Dr. Sarlós István, 
a Hazafias Népfront elnöke a k ijelen
tést megismételte. A katolikus püspö
kök közt azonban senki sem akadt, aki 
a szülők jogának nyílt m egsértése ellen 
felemelte volna a szavát. Ez is azok 
közé a mindennapi nehézségek közé 
tartozik, amiről Lékai bíboros azt mond
ta a Pápa előtt, hogy nyilatkozat he
lyett jó akarattal kell megoldani.

Úgy adta elő a püspökök gondjait, 
hogy választ várt a Pápától. Erősítse 
meg a m agyar püspököket tanításával 
és atyai áldásával.

A Szentatya válasza
A Pápa azonban ezekre a problé

m ákra nem tért ki. Nem adott választ. 
A m egfigyelők ebben enyhe figyelmez
tetést látnak arra vonatkozólag, hogy 
a m agyar püspökök politikája és m aga
tartása az ateista szocializmus építése 
kérdésében felülvizsgálandó.

Lékai bíboros beszédéből a pápa 
csakúgy  részt idézett, a m agyar nemzet 
Róma iránti hűségét, amit Szent István 
király óta gyakorol.

A láhúzta viszont azt, hogy a szegé

nyek és rászorulók ápolására m aguk
ban hivatást érző férfiak és nők nem 
követhetik  Isten hívását, m ert ilyen 
szerzetesrendek m űködését M agyaror
szágon még mindig nem engedélyezik. 
A  Pápa sürgette illetve rem ényét fejez
te ki, hogy ez a kérdés megoldódik. 
Sürgette továbbá az ifjúság vallásos 
nevelését, ami szerinte a legfontosabb, 
m ert a jövő alapját jelenti.

M elyek azok a jelek, am elyekből a 
m agyar egyház sorsának jobbrafordu- 
lására következtet a Pápa?

Erre a legjobb akarattal sem tudok 
válaszolni. Hiszen a rendszer a m agyar 
hierarchia kiegészítése után tovább 
rontotta  az állam és egyház viszonyát.

Lékai joggal m ondhatta a Pápa előtt, 
hogy a m agyar püspökök kem ény m un
kával állították össze a Szentszéknek 
m egküldött jelentésüket. Tudniillik eb
ben a jelentésben be kell számolniok 
híveik számáról, a katolikus iskolákról 
az egyes egyházm egyékben, a szerze
tesrendek működéséről, a katolikus in
tézm ényekről stb. Statisztikai felm érést 
azonban hazánkban csak a rendszer 
végezhet. A püspökök azt sem tudják, 
hogy egyházm egyénként hány hívük 
van. A vallásos életet sem tudják fel
mérni, m ert a rendszer nem engedi.

Lékai kinevezése után kényszerí
te tték  a püspöki kart arra, hogy a M a
gyar Kurir című kőnyom atos hírköz
lönyt tegye meg a püspöki kar félhi
vatalos lapjának és rendelje alá az 
Állami Egyházügyi H ivatal által a püs
pöki karra ,kényszeríte tt T itkárság ve
zetőjének, az egyik legveszélyesebb 
békepapnak, Dr. Ákos Gézának. A ró
mai út .előtt kényszerítette a rendszer 
Lékai bíborost, hogy több prominens 
békepapot, élükön Dr. W eisz Ferenccel, 
a békepapi mozgalom jelenlegi vezető
jével, esztergomi kanonokká nevezzen 
ki.

Lékai kinevezése u tán  élezte ki a 
rendszer az ún. bázis közösségek elleni 
hajszát, amit a múlt év decem bere óta 
a püspöki karnak kell lefolytatnia. En
nek a hajszának egyik tragikus követ
kezm énye Pauka László 38 éves káplán 
öngyilkossága. A püspöki kar nyilat
kozatában m egjelent «szektás» kifeje
zés is, amivel ezeket a csoportokat 
illetik, katolikus fülnek idegen.

Úgy látszik a rendszer nagyon nyom 
ja  a püspököket ezzel a kérdéssel és 
m egkövetelte tőlük, hogy a Pápát is 
mozgósítsák a figyelmeztetésre. Csak 
ezzel m agyarázható a pápa beszédének 
az a része, amely a m agyar egyházban 
lévő «mozgalomról», mint «különleges 
veszélyt jelentő* jelenségről tesz em
lítést, mely «tagadja a püspöki tekin
télyt*. A pápa beszédének ezt a rész
letét sajnálattal vették  tudomásul mind 
M agyarországon mind azon külföldi 
körökben, ahol ism erik a bázis-közös
ségek kim ondotan vallásos m unkáját.

Lékai prímás üdvözlő beszéde
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A szabad világ magyar lelkészeinek memoránduma
i.

Dr. Lékai László esztergomi érsek- 
prím ási és bíborosi kinevezésével teljes 
lett a m agyar hierarchia. A püspökök 
és segédpüspökök száma jelenleg M a
gyarországon 22.

M ár maga ez a tény  sokakban azt 
a látszatot keltette, hogy M agyarorszá
gon kedvezően rendeződnek a dolgok. 
Sajnos, a látszat csal: a teljes hierarchia 
nem a szabadabb kibontakozás jele.

A  m agyar kom munista korm ányzat 
a püspöki ki evezésekről 1957-ben ugya
nis a következő 22-ik számú törvény- 
erejű  rendeletet tette  közzé:

«A M agyar N épköztársaság terü le
tén  mindazon római katolikus egyházi 
állásokra és cím ekre történő kineve
zéshez, valam int megbízáshoz, am elyek 
az egyházi jogszabályok rendelkezései 
szerint a római Pápa hatáskörébe ta r
toznak, továbbá az e m inőségben való 
működéshez a N épköztársaság Elnöki 
Tanácsának e l ő z e t e s  hozzájárulása 
szükséges. E szabályt kell alkalmazni 
az áthelyezésre és elm ozdításra is.»

Ezen a rendelkezésen a V atikán az 
1964-es részleges m egállapodással sem 
tudott változtatni.

A  Szentszék ezért nem szabad a 
m agyarországi püspökök kinevezésé
ben; csak olyan szem élyeket nevezhet 
ki, akik élvezik a kom munista kor
m ányzat bizalmát. Ezenfelül m inden 
püspöki iroda — az esztergom i érsek- 
prím ási is — a kom munista korm ányzat 
szigorú ellenőrzése alatt áll. Az Állami 
Egyházügyi H ivatal jelöli ki a püspöki 
ül. érseki helynököket, az irodaigazga
tókat, a személyi titkárokat, stb., a 
rendszer szám ára m egbízható békepa
pok közül. A főpásztor körleveleit nem 
írhatja  szabadon; az ÁÉH nem csak elő
zetes cenzúrának veti alá, hanem  sok
szor tartalm ukat is előírja. A püspök 
papjait soha egyedül nem fogadhatja, 
mindig jelen van legalább egy «bizal- 
mi». Papjait, beleértve a káplánokat is,

Ezekben a baráti közösségekben talá l
ják  meg hitük továbbképzését azok a 
fiatalok, akiket a rendszer jól ism ert 
m ódszereivel távol tart az iskolai és 
templomi hitoktatástól. Szomorú lenne, 
ha a hazai rendszer a római látogatás 
u tán a m agyar püspököket arra tudná 
kényszeríteni, hogy a hitüket elm élyí
teni és ápolni akaró fiataloktól ezt a 
lehetőséget is elvegyék. A katolikus 
m agyarok odahaza és külföldön egya
ránt figyelik ezek után, hogy mi tö r
ténik a vallás és lelkiism ereti szabad
ság jogának gyakorlása vagy elnyom á
sa terén  ebben a kérdésben M agyaror
szágon.

FÁBIÁN KÁROLY

csak az ÁEH jóváhagyásával ill. u tasí
tására helyezheti el vagy nevezi ki oda, 
ahová a korm ányzat kívánja.

Ezt az állami beavtakozást is tö r
vénybe foglalták: «A M űvelődésügyi 
M iniszter előzetes hozzájárulása szük
séges a római katolikus m egyéspüspö
köktől függő m inden kinevezésnél . . . »

Ezek a hivatalos rendelkezések vilá
gosan bizonyítják, hogy a M agyar Ka
tolikus Egyház m inden szinten a rend
szer ellenőrzése alatt áll, tehát vallás- 
szabadságról beszélni M agyarországon 
nem lehet.

Hogy ez gyakorlatban m it jelent, 
a rra csak röviden szeretnénk kitérni:

Az első a hitoktatás szomorú hely
zete. — Köztudomású, hogy a rendszer 
az iskolai h itoktatást teljesen lehetet
lenné tette  az iskolákra és a szülőkre 
gyakorolt különféle adm inisztratív nyo
mással. Ma városokban és nagyobb fal
vakban az iskolai hitoktatást felszá
molták.

Buzgó lelkipásztorok igyekeztek az 
iskolákból kiszorított hitoktatást külön
féle címen a templomban pótolni. 1975. 
január 15-én azonban egy m egállapodás 
jelen t meg a templomi hitoktatásról, 
amely ezt is a rendszer kívánságai sze
rin t «szabágyozta». A rendelet, amely 
a püspöki kar nevében jelent meg, 
egyes püspököknél ellenkezést, a lel- 
készkedő papságnál azonban elkesere
dést válto tt ki, m ert az állami m egkö
tést és ellenőrzést most a templomba is 
behozták. Ugyanis csak heti két órát 
és csak két csoportot enged meg a ren
delet, függetlenül a jelentkezők számá
tól és egy csoportba beleszorít 6-10 éves 
gyerekeket. És ami a legaggasztóbb: az 
állami ellenőr ott ül a hitoktatáson, a 
résztvevők nevét pedig közölni kell a 
Községi Tanáccsal. A cél egyértelm ű: 
az ifjúság valláserkölcsi befolyásolta- 
tását lehetetlenné kell tenni itt is!

Ugyanakkor a rendszer Hazafias 
N épfront nevű társadalm i szervezeté
nek főtitkára, Dr. Sarlós István, 1976. 
augusztusában kijelentette: «Magyar- 
országon m inden rendű és rangú isko
lában a m aterializmus szellemében kell 
nevelni a gyerekeket. Abban a szellem
ben neveljük az iskolában a vallásos 
állampolgárok gyerm ekeit is.» Ugyan
azon a gyűlésen, ahol az új m agyar 
prím ásnak, Dr. Lékai Lászlónak, han
goztatnia kelle tt a m agyar katolikus 
egyház teljes lojalitását a rendszer felé.

A másik nagy baj az új hierarchia 
teljes vonalbaállítása a rendszer céljai 
érdekében: eszköz (instrumentum reg- 
ni) az istentelen rendszer kezében. Az 
állam most már a hívő nép és a papság 
előtt gyűlöletes rendeleteit a püspöki 
karral hajta tja  végre, kifelé viszont azt

Ennek ellenére az egyházi vezetők

nyilatkozataikban ism ételten hangoz
tatják: «M agyarországon az Alkotmány 
biztosítja a lelkiism ereti- és vallássza
badságot!*
a látszatot kelti ezzel, hogy nem avat
kozik bele a vallás belső ügyeibe.

Ez a rendszer által a V atikántól egy
oldalúan kicsikart püspöki kar és az ún. 
békepapok intézm ényesített rendszere 
az oka annak a m élységesen szomorú 
ténynek, amitől beteg a béklyókba szo
ríto tt m agyar egyház: hogy t. i. meg
szűnt a bizalom hívek és papok között; 
a papoknál egymás között és a püspök 
felé, a püspököknél pedig legközelebbi 
m unkatársaikkal és sajnos egymással 
szemben is.

II.

A m agyar korm ánynak érdeke, hogy 
N yugat felé a szabadság illúzióját kelt
se m inden vonalon. Vallási téren  ezt a 
teljes létszám ú hierarchiával is szeret
né dokumentálni.

Amióta betöltö tték  az esztergomi 
széket és az új prímás bíboros lett, nyu
gati bíboros társait hívja meg M agyar- 
országra. A m eghívással velejár, hogy 
nyugati főpásztorok is m eghívják őket 
és egészen term észetesnek veszik, ha 
a látogató m agyar püspök ilyenkor ta
lálkozni szeretne a helyi m agyar egy
házközséggel is.

M ielőtt erre sor kerülhetne, nagyon 
kérjük a helyi főpásztorokat, m érlegel
jék  a m enekült m agyar lelkészek kü
lönösen nehéz helyzetét — ezek közül 
sokan hosszú éveket töltöttek magyar- 
országi kom munista börtönökben vagy 
szibériai m unkatáborokban, ahol gya
korlatban m egism erhették a kommu
nista rendszer egyházpolitikáját. A me
nekült m agyar hívek között pedig szin
tén sokan élték át a rendszer ember
telenségeit, hiszen ezért hagyták el ha
zájukat.

Ezeket a papokat és világiakat az 
ilyen látogatás kínos dilemma elé állí
taná; szeretnék tisztelni az othhonról 
jö tt főpásztort, viszont érezniük kell, 
hogy a m agyar püspök külföldön sem 
szabad ember: a rendszer itt is hatal
m ában tartja. — És mit is m ondhatna 
itteni m agyar híveknek az otthoni hely
zetről?

Az Európai M agyar Lelkészek ezért 
mem orandum ban kérik  a nyugati fő
pásztorokat, hogy adott esetben értsék 
meg és respektálják a m agyar lelki- 
pásztorok és híveik helyzetét és ne 
vegyék zokon, ha ők semmiféle formá
ban nem tudnak résztvenni az ilyen 
kapcsolatban. — Úgy érezzük, ennyivel 
tartozunk lelkiism eretünknek, m agyar 
becsületünknek, az otthoni paptestvé
reinkkel és népünkkel idekint is vál
lalt szolidaritásunknak. (MET.)
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Hivatás vagy karrier
( Gondolatok Anyák-napjára)

M int m inden m ájusban, az idén is 
megünnepli a világ az anyák napját. 
Amikor ez az emlékezés és emlékez- 
tetés elindult világhódító ú tjára, azt a 
célt tűzte ki maga elé, hogy felhívja a 
figyelmet arra az átalakulásra, am elyet 
az anyaság jelent a nők életében. M ert 
csodálatos valam i is az anyák  szíve! 
Ha az új élet belép világába, azonnal 
kész elfeledkezni önmagáról, egyéni 
gondjairól, örömeiről, kedvteléseiről, a 
gyerm ek lesz m inden gondja, egész 
öröme és féltékeny szenvedélyességgel 
őrzött boldogsága. Valaki ezt így fogal
mazta meg: «Az édesanyák olyan mű
vészek, akik egy kézzel is tudnak dol
gozni. A m ásik ugyanis mindig szabad 
kell legyen, hogy időben felfoghassák 
az éppen székről lebukfencezni készü
lő két éves kis betyárt, vagy visszatart
sák, hogy a talált hajcsattal ne éppen 
a fali villanycsatlakozóban kotorásszon. 
Az anyaság 3, vagy még ennél is több 
szem utáni vágy, hogy szükség esetén 
tudjon szemet hunyni, de ugyanakkor 
árgus-szem ekkel őrködni, hogy a gye
rekek mit olvasnak, mit néznek a TV- 
ben, vagy kikkel barátkoznak. Az anya
ság olyan készség, am ely süketté tesz 
a gyerm eki lárm a iránt, de azonnal fel
figyel, ha a gyerm ek felsír, fájdalm á
ban, szorult helyzetében, vagy harag
jában.*

Bizonyára nem szükségtelen mindezt 
ú jra  felidézni egy olyan korban, amely 
az anyák napját, a legszebb női erények 
ünnepét lélektelen form alitássá és üz
letlehetőséggé alcsonyítja le. M ásrészt 
azonban joggal tehetjük  fel a kérdést, 
van-e még létjogosultsága e napnap, 
amikor sok országban a halottak  száma 
m inden évben felülmúlja a születések 
számát? A szakem berek ezt a jelensé
get nem a pillére, m égcsak nem is a 
születésszabályozásra vezetik  vissza, 
hanem  az igazi okot elsősorban az asz- 
szonyok kenyérkereső elfoglaltságában 
látják. Pénzt keresni (legtöbb esetben 
csupán a nagyobb luxusért), ugyanak
kor a háztartást is ellátni és gyerekeket 
nevelni, már fizikailag is képtelenség. 
A többit m egtette azután az a hamis 
em ancipációt sürgető propaganda, a- 
m ely a házi m unkát lebecsüli, érték 
telennek tartja  és egyedül a családon 
kívüli m unkában lá tja  a nők, az asz- 
szonyok egyenjogúságának teljes meg
valósulását. Ha azután választásra ke
rül a sor anyaság és karrier között, 
vagy kenyérkereső elfoglaltság meg 
háztartási m unka között, nagyon ter
mészetes, hogy a legtöbb nő azt vá
lasztja, ami attraktívabb, ami több si
kert és elism erést eredm ényez.

Az asszonyok és anyák csendes, fel
tűnésnélküli m unkája ma tényleg na
gyon félreism ert és kevésbé elism ert 
teljesítm ény. Valami, ami term észetes, 
ami magától értetődő. Nemrég egy anya 
panaszkodott, hogy nagylánya k ijelen
tette: alig várja, hogy nagykorú legyen, 
azonnal szerez m agának lakást és el
költözik hazulról. «Csak hadd menjen, 
— válaszoltam  neki — tudja meg, hogy 
mit jelent, ha hazam egy a munkából s 
nem várja  készen a meleg étel; hogy 
a lakása csak akkor tiszta, ha k itaka
rítja; hogy a tiszta fehérnem űt csak 
akkor tudja elővenni a szekrényből, ha 
kimosta és oda berakta. Csak akkor 
döbben m ajd rá, hogy mit jelen tett az 
édesanyja gondos figyelme és az ott
hont rendben tartó szorgos, önfeláldozó 
munkája.* Ide kívánkozik még egy epi
zód, egy ném et tanító emlékezéseibből 
annak bizonyítására, hogy m ennyire ér
téktelennek látja  sok mai ember az 
édesanya, vagy felesége m unkáját az 
otthon négy falán belül, csak azért, 
m ert nem lehet pénzben felmérni.

A tanító, akiről történetünk szól, ta 
lálkozik az utcán egy volt tan ítványá
val, aki nem rég került ki kezei alól az 
iskolából s jelenleg egy üzemben inas- 
kodik. Közben megnőtt, m egerősödött 
s nyílt, becsületes arcáról őszinte öröm 
sugárzik volt tanító ja felé. Beszél m a
gáról, életéről, terveiről s tanító ja csak 
néha szakítja meg egy-egy közbevetett 
kérdéssel. Elmondja, hogy már reggel 
hatkor el kell indulnia hazulról, de 
édesanyja már ötkor felkel, hogy kelt
hesse őt és elkészítse szám ára a reg
gelit, meg a tízórait.

— De édesanyád utána ugye még 
visszafekszik? — kérdi a tanító.

— Nem éri meg, m ert fél hétkor kel
tenie kell a papát, neki kell adjon reg
gelit s m ire elmegy hazulról máris ke lt
heti a kicsinyeket, hogy időben indul
janak  az iskolába. Ahogy ezek elm en
nek, ki kell szelőztetni az ágyakat, k i
takarítani a lakást, bevásárolni menni 
és kezdhet ebédet főzni.

— De ebéd után már biztosan van 
egy kis szabad ideje?

— Term észetesen van ideje, csupán 
elmosogat, rendbe rak ja  a konyhát, 
megfőzi az ozsonnakávét és segít a k i
csiknek a házifeladatok elkészítésénél. 
Különben van ideje.

— És te mit csinálsz, amikor haza
mész az üzemből?

— Akkor, — mosolyodik el, — ak
kor megmosakszom és asztalhoz ülünk, 
hogy megvacsorázzunk.

Ez így is van rendjén. De ki gon
doskodik a vacsoráról?

— Hát term észetesen az édesanyám!
— És vacsora után?

— Oh, akkor böngészgetünk egy ki
csit az újságban, vagy nézzük a TV-t, 
a híreket, vagy ha van valam i érdekes, 
akkor mást is s u tána elm együnk a 
papával aludni.

— Az édesanyám  is, — de ő előbb 
még kicsit varrogat, harisnyát stoppol 
s elkészíti a holm ikat másnapra.

— És pénzt is keresel már?
— Hogyne, havi 240 márkát!
— És m ennyit keres édesapád?
— Ö m egkeresi a havi 1800 m árkát, 

bruttó.
— És m ennyit keres édesanyád?
— Édesanyám, — és határta lan  cso

dálkozással tágul nagyra a szeme, — ő 
nem keres semmit, hiszen nem dolgozik!

Ez a gyerek nem gondolta meg s 
talán  nem is tudta, hogy mit mond, 
amikor k ijelentette, hogy csak az a 
munka, aminek látható, anyagiakban is 
kifejezhető ellenértéke van. M ivel az 
anyák m unkáját és önfeláldozását a 
család jóléte érdekében nem lehet dol
lárban, vagy m árkában felértékelni, 
azért is látják  meg oly kevesen.

A világ ma így gondolkodik, de egy 
napon, s talán nincs már messze ez a 
nap, rádöbben, hogy a feleség elsődle
ges hivatása nem a kenyérkereset, meg 
a karrier, hanem  az otthon. Bár az ott
hon is jelenthet karriert, — ez csak a 
szív gazdagságától függ. Ezt a karriert 
Sík Sándor így énekelte meg ((Asszo
nyok* című versében:

«Ti vagytok a háziáldás 
Fehérre meszelt kis falon.
Szegett kenyér az abroszon,
Ti a kútvíz a harm atos pohárba, 
Duruzsoló jóságos kályha; 
Szekrényben illatos, puha, 
Tündöklő, hófehér ruha.
Ti vagytok az olajmécs, mely

álm atlan lobog 
S imádkozik, míg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor 
A feszület alatt.*

A Teremtő az asszonyokat tüntette  
ki azzal, hogy az élet, m inden emberi 
élet rajtuk keresztül lép a világba. Ép
pen ezért, elsősorban rajtuk  áll, hogy 
az anyák napja ú jra  igaz és helyes ér
telm et kapjon, — azzal, hogy elfogad
ják  a világot, amely méltó arra, hogy 
m egbecsülésben részesítsék, hogy el
fogadják az életet, m int ajándékot, 
amely e világon veszi ugyan kezdetét, 
de a túlvilágon valósul meg végérvé
nyesen, hogy elfogadják, hogy az em
ber első otthona és hazája az édesanya, 
és hogy ennnek az otthonnak és hazá
nak fészekmelege sorsdöntő fontosságú 
az ember későbbi életében, fizikai, szel
lemi és hitbeli kifejlődésében, hogy 
annak tudatában éljenek, hogy a világ 
csak általuk lesz szebb, az élet min
denki szám ára csak általuk értelm esebb.

MEGYESI ANDRÁS
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Kihal a
Kihal a papság — így vagy hason

lóképpen hangzanak a mai jelszavak, 
ezt jövendölik sokfelé a próféták. Mi
nek kell egyáltalán a pap? —  kérdezik 
ezenkívül sokan. A papság krízisbe ke
rült, sok pap bizonytalanná vált szere
pében, társadalm i tekintélyük nagy 
m értékben megcsappant, közülük jó- 
néhányan frusztrálva érzik m agukat és 
lelkileg kim erülve m int a társadalom  
száműzöttei vonszolják m agukat odébb. 
Ilyesm iket olvashatunk a folyóiratok
ban, ezt látjuk  és halljuk a tévében, a 
moziban, a rádióban.

Tény az, hogy a pap képe jelenleg 
m élyreható változásokon megy át. Az 
Egyházon belül és kívül sokan gondol
koznak a hivatal és küldetés, a szolgá
lat és hivatás kérdésein. Ha viszont 
m egkíséreljük e gondolatsorok össze
foglalását, arra a m egállapításra jutunk, 
hogy sok ugyan a szemszög, de nincs 
egységes elképzelés. Szerencsére igaz, 
hogy e sokfajta kísérlet a helyes v á 
laszt Jézus Krisztusban és az Egyházon 
belül próbálja megtalálni. M ert aki ezt 
nem teszi, eleve hamis úton halad. W. 
K arlberger könyvében «Einfach zum 
Nachdenken» írja  egy lelkipásztor: 
«Pap . . . Van-e még egy foglalkozás, 
amely könnyebben tudná az embert 
ateistává tenni? Első papi éveim ben 
világos volt a dolog: Én bizony m eg
térítek  mindenkit! . . . N éhány év múl
va már olcsóbban adtam: Remélem, 
senkit nem rendítettem  meg hitében ... 
Ma azt kérdeztem  magamtól: Vajon 
meg fogom-e őrizni saját hitemet? . . . 
Ó, az a jám bor üzem, ahol oly sok van 
a vallásból és oly kevés az Isten b ő l. . .  
A zután a «kedves hívek»: ez a jólétben 
élő kollektívum , amely csupa individu
alistából áll, tunyák, némák, készsége
sen felejtik ki Istent a számításból vagy 
legalábbis azonosítják Öt a fennálló — 
vagy m egkívánt — társadalm i renddel.»

A diagnózis m indenütt azonos: bi
zonytalanság, nyugtalanság, kérdések 
és kétségek. De ugyanakkor: magába- 
szállás, keresés, vágyódás a végső ér
tékek után! És változatlan m arad a papi 
feladat maga is: em berekből kereszté
nyeket faragni, azaz őket Jézus Krisz
tushoz vezetni. Egy keresztény család, 
egy hívő közösség élete, am ely a hé t
köznapok próbáját megállja, még ma 
is meggyőző erejű: fiatal em berek fülét 
és szívét is m egnyitja az isteni hívás 
szám ára és felbátorítja őket, hogy a 
hívásnak engedjenek. M indenki, aki 
segít az ifjúságnak, hogy magukhoz és 
életükhöz igent m ondjanak, hogy áldo
zatokat hozzanak, hogy a m agukét m á
sokkal megosszák; mindenki, aki segít 
nekik, hogy önállóan gondolkozzanak, 
hogy egym ásért felelősséget válla lja
nak, hogy segítsenek és imádkozzanak; 
mindaz m unkatársa egy rem ényre jo-

papság
gosító keresztény hivatásnak. És ú jra 
meg ú jra  imádkoznunk kell, hogy az 
Űr em bereket küldjön arra  a munkára, 
m elyet a szolgálat szellem ében Ö maga 
is végzett. Isten em berek segítségével 
keresi m unkatársait, hívő, remélő, sze
rető, Krisztust követő emberek segít
ségével. És ha valakit közelébe hív az 
Űr, nem azt kérdezi: «Szeretnél-e talán 
követni engem?» Nem, hanem  így szól: 
«Kövess!» M integy ugrásra késztet: a 
hitből — a hitbe. Jézus azt kívánja, 
hogy világosan, érthetően feleljünk: 
«Igen!» vagy: «Nem!», nem pedig, hogy 
langyosan, határozatlanul, hátvédet ke
resve válaszoljunk: «Hát esetleg, de 
csak akkor, hogyha . . . »  Attól, akit 
az Űr elhív, egy egész élet odaadását 
kívánja meg: a gyengék, az elhagyot
tak, a keresők, a küzdők, az elveszettek 
odaadó szolgálatát. Krisztus szolgái 
Uruk szolgálatát kell hogy folytassák: 
élni — a többiekért. És ez a szolgálat 
egyben útm utatás: segítő készség és 
kíséret azon a krisztusi úton, amely az 
Atyához vezet.

A krisztusi hívás elsősorban nem a 
saját tökéletesség felé hívja az embert, 
hanem  a szeretet és igazság szolgálatá
ra. És ami az igazságot illeti, ott első
sorban nem beszédről, vitákról és böl
cselkedésről van szó, hanem  Isten igé
jének hirdetéséről és a szentségek köz
vetítéséről. A  ma embere és a jelen 
idők közösségei várva  várják  a meg
felelő Igét és a szentségi kegyelm eket, 
hogy a köznapi életben m egtalálják a 
jövőbe vezető utat, hogy a szenvedés 
sötétjében bátorításra és b iztatásra lel
jenek, hogy feltám adjon bennük a jó 
iránti lelkesedés és a szeretet, hogy 
felfedezhessék a szenvedés és kereszt 
végső értelm ét és értékét.

És mivel az egyesek és közösségek 
az igére és a szolgálatra rá  vannak 
utalva, m indannyiunknak közös gondja 
a papi hivatások ápolása. Ezt a közös 
felelősséget sokan még egyáltalában 
nem is érzik, vagy ha igen, úgy legfel
jebb csak m integy véletlenül, m elléke
sen és többek között. A közös felelős
ség általában megszűnik ott, ahol már 
nincs mit «megszervezni». Pedig nincs 
más út családjainkban és közösségeink
ben papi hivatások előkészítésére és 
ápolására, mint m inden egyes hívő 
m eggyőződése és cselekvése: keresz
tény életstílus, buzgó imádság és a fe
lelősség gyakorlása a hivatalos köte
lességek teljesítésén messze túl.

Mindez különösen is áll a nagy te 
rületeken szétszórt emigrációs hitköz
ségekre. Az őv felelősségük sokszoros, 
ami az emigráció lelkipásztorainak mai 
és holnapi utánpótlását és tám ogatását 
illeti.

WALPER FERENC

A PAPNEVELÉS SEGÍTŐI

A bécsi Pázmáneum vezetősége ez
úton is megköszöni m indazoknak, akik 
adom ányaikkal segítik az intézetet a 
papnevelés m unkájában. 1976 ősz óta 
a következő adományok érkeztek:

Dipl. Ing. René Helbig (Wien) 300.— 
ÖS; N. N. (Svédország) 10.000.— ÖS; 
Sr. Orczy M atild (Pressbaum) 200.— ÖS; 
Frau Ilse Láng (Villach) 1.000.— ÖS; 
Dr. Harm ath János (Sáckingen, BRD)
1.000 DM, valam int további havi 25.— 
DM; Frl. G. Zandanell 1.000.— OS; a 
bécsi Szent István Egylet «Kocka ak
ciója* 5.000.— ÖS. Isten áldása k ísérje 
áldozatkészségüket!

A Pázmáneum bankszám lája: 
«Bankhaus Schelhammer und Schat- 
tera, W ien I., Konto Nr. 13.352, zu 
Gunsten des Pázmáneums, A-1090, 
Bolzmanngasse 14.» Az átutalás cél
ja: «Spende für Priestererziehung». 
Az adom ányokat időről időre az Éle- 

tünk-ben nyilvánosan is nyugtázzuk. 
(Ha ezt nem kívánná, kérjük  annak 
közlését.)

Egy alkalmilag felm erült érdeklődés
re adott válaszunkat ezúton is megis
m ételjük: term észetesen hálásan vesz- 
szük, ha valaki végrendeletében meg
emlékezik a Pázmáneumról. Tájékozód
junk azonban előbb illetékes helyen 
(közjegyző, bíróság, ügyvéd) az illető 
országban fennálló előírásokról. Ausz
triában pl. saját kézzel írt végrendelet 
magában is érvényes. Géppel írt, vagy 
élőszóval te tt végrendelkezés érvényé
hez három tanú aláírása, illetve bizony
sága szükséges. (G. E.)

ERDÉLYBEN

A román híradások szándékosan el
hallgatták  a földregésokozta károkat 
G yulafehérvárott, Háromszék és Csík
megyében. A ném et katolikus segély
szervek: a Ném et Püspökkari Konfe
rencia, a Caritas és az Östpriesterhilfe, 
sok millió DM gyorssegéllyel siet a 
m egrongált katolikus templomok és 
plébániák segítségére Erdély területén 
és Bukarestben is. De segítség nélkül 
m aradnak a m agyar kórházak.

A müncheni Magyar Főlelkészség vál
lalja a gyűjtés m egindítását és központi 
irányítását a m agyar lelkészek bevo
násával. Az április 18-22.-i lelkipásztori 
konferencia külön is foglalkozott a kér
déssel. Nyom atékosan kérjük  a m agyar 
lelkészeket és a m agyar sajtót, kapcso
lódjanak be az akcióba. Pénzadomá
nyokat csekken címünkre: Ung. Kath. 
Oberseelsorge, 8 München 81, Ober
föhringerstr. 40; Postacsekken pedig: 
Kath. Ungarseelsorge Nr. 9000-806 — 
«Erdély» jelzéssel kérünk. — Ameriká
ban a gyűjtést a Ferences Atyák irá
nyítják: 1739 M ahoning Ave., Youngs- 
town, Ohio 44509. (MET.)
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A fatimai üzenet lényege
A fatimai üzenet lényegét, a bűnbánat, az engesztelés és vezeklés szelle

mét különösen is igyekezett Mindszenty József bíboros-prímásunk a háború 
utáni nehéz időkben a «vértől és könnytől ázott» magyar földön meghonosí
tani és kibontakoztatni. Erre emlékezve idézzük körleveléből és Fatimában 
mondott beszédéből az alábbi részleteket.

Kedves Híveim !
M ájus 13-án fővárosi buzgó híveim 

hatalm as tömegével im ádkozva: együtt 
em lékeztünk a Szikla-kápolnában és 
környékén arra a jelentős harm incadik 
évfordulóra, hogy az Ür 1917. éve eme 
napján a Boldogságos Szűz m egm utatta 
Szeplőtelen Szívét a három rom latlan 
gyerm eknek, hatalmas, több tízezres 
tömeg imádkozó együttlétében Fatima 
határában. Szeplőtelen Szívén át en- 
gesztelést sürgetett az emberi lelkek- 
nek a kárhozattól való megmentésére, 
az Istennek a bűnök egekig csapkodó, 
vakm erő és örvénylő áradata miatt 
gyúlt haragjának lecsillapítására és tá- 
voztatására . . .

Nincs hőbb főpásztori vágyam  és 
óhajom, m inthogy egész főegyházme
gyém et járja  át az engesztelés lélek- és 
országmentő áram a és főegyházme
gyém, főváros és vidék, legyen az en
gesztelés tűz- és gyújtópontja. Ha hí
veim  jó és buzgó engesztelők, nyugod
tan nézhetek földi életünk és eljövendő 
ítéletünk elé. Ezért szólok újból kedves 
m indnyájatokhoz az engesztelésről.

A karácsonyi engesztelő körlevelünk 
alapvető gondolatait csak érintőleg idé
zem emlékezetetekbe. Az engesztelést

a kinyilatkoztatás és a m agyar tö rté
nelem  sürgeti, no és a lelkek, a társa
dalom bűnökben fuldoklása. Á ltalános 
engesztelést h irdettünk meg 1947 irány
elveként m inden katolikus egyén, csa
lád és intézmény körében. M egjelöltük 
a m ódozatokat is. Most részben számon
kérésként, felújításként, de egyben el
m élyítésként is ajánlom figyelmetekbe 
az akkori tanításokat és útm utatásokat.

Az engesztelésen ne gondoljatok el 
valami új vallást vagy egyesületi irányt 
és életet, amely feleslegessé tenné ed
digi vallási életünk gyakorlatait és 
lélekzetvételeit. Nem, ez az engesztelés 
az igazi vallásosság egyik legszebb v i
rága. Amióta a bűn m egjelent a földön, 
az Isten és ember kapcsolatának, a va l
lásnak mély hulláma volt és m arad is. 
m indenkor az engesztelés. A végtelenül 
szenthez a bűnös csak bűnbánattal, 
m egtéréssel, tehát legigazibb engesz- 
teléssel közelíthetett és közelíthet.

A K r i s z t u s  Király helyett a bűn 
uralkodik. A bűn kárhozatot, Jézus pe
dig örök életet kínál. A világ a kár
hozat felé indul. A földi élet percnyi, 
a kárhozat örök. Pedig, ha látná a világ 
egyetlen nap elkövetett bűneinek töm
kelegét és a szentek szemével látni,

szemlélni tudna egyetlen halálos bűn 
állapotában lévő lelket, visszaiszonyod
nék, visszatántorodnék a bűnözéstől, a 
léha és bűnös élettől, a hanyagságtól, 
közönytől, lélektelenségtől, a lanyha- 
ságtól, bűnök rajzása közt is m agára 
öltött, kárhozatterm ő nyugalomtól.

A bíboros a következő módokat 
ajánlotta híveinek:

1. m inden első szombaton végezzé
tek  hatalm as töm egekben a m agyar 
katolikusok m illióival az engesztelő 
szentáldozást a Szeplőtelen Szív tisz
teletére. Ezt lelkipásztoraitok is előre 
meghirdetik. Más családtagok végez
zenek aznap délutánokon szombati en
gesztelő imaórát. Papjaim  adnak ilyen 
első szombati im aórára közös, m eghir
detett alkalmat,

2. A rózsafűzért templomokban, csa
ládokban, csoportokban, m agános úton 
minél gyakrabban és megint a hívő 
milliókkal együtt végezzük.

3. Az élet keresztjeit engesztelő 
szándékkal türelem m el hordozzuk.

4. A szentm iseáldozatot, mint en
gesztelőáldozatot tekintsük, végezzük 
és mondassuk. Krisztus is így m utatta 
be elsőnek: Atyám, bocsáss meg nekik 
(Luk. 23, 34).

5. A szentgyónást m élységes bűn
bánattal végezzük. Az eltévedt juh, a 
tékozló fiú igazi, m aradéktalan vissza- 
és m egtérése legyen az.

6. A többi, ism ert módozatot nem 
sorolom fel, de mellőzni sem kívánom, 
azokat is alkalmazzuk.

A szándék, am elyre végezzük, M a
gyarország és az egész világ bűneinek 
engesztelése.

Jézus imádandó Szívét és M ária 
Szeplőtelen Szívét engesztelni, Hívek 
jöjjetek. Ez lesz az idő és vívótér, ami
kor és ahol a bűnbánatnak, részvétnek, 
együttérzésnek, erénynek, jóságnak ás 
szeretetnek meg kell vívnia az em ber
tömegek bűneivel, kárhozatával és a 
nekikevélyedett gonosszal. Jézus Szí
vének és N agyasszonyunknak ez a fe
lette kedves, annyiszor sürgetett, ma
gunknak megmentő és üdvös. Egyhá
zunknak, hazánknak a sebekből kiépü
lést és felem elkedést hozó lépés lesz. 
Fel a buzgó, közös nagy erőfeszítésre! 
Hallgasson el a panasz, hogy M agyar- 
ország a nagy vétkezés és a kevés 
imádság földje! Kérjetek, zörgessetek 
és keressetek! Jézus és M ária sürgetve 
sürget. Ezzel várjuk  és elérjük a lelkek 
m egm enekülését, népünk váltságát és 
vigasztalását (Luk. 2, 25, 38). Ámen.

Esztergom, 1947. Pünkösd.

József s. k.
bíboros-hercegprímás 

esztergomi érsek
Mindszenty bíboros vezette Fatimában az 1972 október 13-i ünnepségeket 

megnyitó Rózsafűzér-körmenetet.
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Részletek Mindszenty bíboros beszédéből
Krisztusban Kedves Testvéreim !

Lelki m egrendüléssel lépek  Fatim a 
földjére, m int am ilyen m egrendüléssel 
álltam  48 évvel ezelőtt Lourdes kereszt
ú t ján  a 10. állomás előtt, am ely az 
üdvözítőt, a fájdalm ak férfiát ábrázol
ja, amint ruháitól megfosztják, epével, 
ecettel itatják.

Ezt a Lourdes-i kálváriát az első 
világháború előtt a világ népei állítot
ták  és a 10. állomást éppen az én hazám, 
az én nemzetem állította akkor, amikor 
még ép és egész volt ugyan a Kárpátok 
koszorújában, de m intha csak előre 
érezte volna, hogy mihamarább rááll a 
keresztútra s jön a nagy megfosztás, az 
epe és ecet keserű  világa.

Sajnos, a népek és országok eltűné
séről szóló fatimai jövendölés az én 
hazám at is érintette.

A Szűz Anya 1917-ben az egyre bor
zalm asabbá váló első világháború alatt 
az egész em beriséget figyelm eztette itt 
Fatima földjén: az emberiség térjen  
vissza Istenhez, törvényeihez. Ami ke
resztje, sebe, baja volt vagy fenyege
tett, ó, az emberi nem azt mind elkerül
heti, m egnevezetten is a keleti istente- 
lenséget és em bertelenséget. Bejelenti 
az első világháború végét, de a m áso
dik jö ttét is. M egígéri Oroszország meg
térését, ha m egtörténik a Szeplőtelen 
Szívnek a felajánlás és jönnek az első
szombati szentáldozások. Ha nem, O- 
roszország más ú tra lép, ami világrom 
lással lesz azonos.

Ezt a Szűz Anya az egész világnak 
m eghirdette.

Ki méri fel a bekövetkezett iszo
nyat-örvényeket? Két világháború, két 
ilyen világbéke talán száz millió ha
lottal, csak Keleten 20-25 millió szeren
csétlen rab a kényszerm unkatáborok
ban, a két gócból indított vallásüldözés 
emberek, templomok, iskolák, tem etők 
és anyam éhek ellen, országok pusztu
lása és veszte.

V oltak hatalm as rétegek, m elyek 
m egértették és követték az Irgalmasság 
A nyjának az üzenetét. Szinte egész or
szágok, mint Portugália is, új, a gyakor
lati h itélet ú tjára  léptek a Szűz Anya 
által hozott fényárral. De ez csak a k i
sebbség a három  és fél m illiárd em ber
ből. A nem keresztény töm egek ma 
talán messzeb vannak Krisztus útjától, 
mint bármikor, hiszen a keresztények 
is közönyön át inkább posványosod
nak. A m isszionáriusok serege pedig 
m egcsappan nem csak a nem -kereszté
nyek közt, de az évszázados keresztény 
civilizált világban is . . .

Én emberségesebb nem zedékről szó
lok hozzátok. Amikor Fatima intelme 
után otthon ránkszakadt a nemzeti sze
rencsétlenség, Portugáliában —  külö
nösen ezen a szent helyen — nem szűn
tek meg könyörögni értünk. Ez az or
szág 1956 novem ber 18-án értünk ma

gyarokért nemzeti zarándoklatot ren
dezett. Résztvett rajta  300.000 ember, 
akik a lejtőkön mind gyalog jöttek, 
vagy legalább az utolsó kilom étereket 
tették  meg gyalog. Köztük az akkori 
lisszaboni pátriarcha, D. M anuel Ce- 
reje ira  Convalves bíboros is. A Szen
tély akkori rektora és János püspök 
vállalták a rendezést. De em ellett az 
ország minden pontján imamegmozdu
lások voltak és M agyarországot máig 
is «Htmgaria M artyr»-nak nevezik itt 
Portugáliában.

A kkor tudódott ki, hogy a Valnikos-i 
jelenési kápolnát m agyarok építették. 
Oda vonultak tehát a portugálok ezré
vel lelkipásztoraikkal az élen s ott m u
tatták  be a szentm iséket M agyarorszá
gért. (így közli P. Kondor Lajos.)

Portugálok, m agyarok ápoljátok a 
népek szolidaritását szeretétben, meg
értésben, egymás segítésében s minden 
gyűlölködést, am itdrányíto tt propagan
da szervez, félretéve. Nekünk, Isten 
gyerm ekeinek, arra kell törekednünk, 
hogy a Szűz A nya fénysugara ragyog

jon be m inden tisztes családot, mint 
ahogyan ez a fénysugár ott volt a há
rom fatimai gyerm eket nevelő csalá
dokban is.

O nnan Kelet felől ma a cél érde
kében hirdetik, hogy hiszen a legelru- 
gaszkodottabbak is szelíd bárányok

lettek ott. Ne higyjétek! Gyümölcseiről 
ism erjük meg a fát. Hogy ott több a 
templomba-járó, mint egyik-másik nyu
gati országban, az lehet; de ez nem az 
ottani rezsimnek az érdeme, hanem  a 
kereszt alatt roskadozó keresztényeké. 
M ásrészt a falu a városra, a város a 
falura, még inkább a külváros a bel
városba megy, amikor misére megy. Ez 
annyit 'je len t, hogy juhok úgy, ahogy 
még vannak, de saját plébánosok, pász
torok már alig. O tt Keleten a bárányok 
pásztor nélkül vannak. Hogy mi lesz a 
juhokból pásztor nélkül, azt tudjuk. Ma 
is igaz, hogy m egverem  a pásztort és 
elszélednek a nyáj juhai. És arrafelé 
hatalom ban vannak a farkasok, noha 
báránybőr a legújabb divatjuk.

Nekünk, m agyaroknak Lourdes-ban 
az első világháború előtt csak egy állo
m ásunk volt az ottani keresztúton. Ma 
itt Fatim ában egész m agyar Kálváriánk 
van. Ez annak a jele, hogy keresztünk 
enyhülés helyett súlyosbodott; de Szűz 
M ária hazánk reménye!
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Könyvismertetés
Szirmai Károly művei a kritika tükré
ben. — M egemlékezések, levelek, ta 
nulmányok, kritikák, interjúk.
A Szirmai Társaság és Archívumok ki
adása. — St.Gallen — Stuttgart — New- 
York, 1977.

M unkatársak segítségével rendezte 
sajtó alá Dr. Szirmai Endre az Édesaty
ja  em lékét őrző, valam int az irodalmi 
m unkásságát és teljesítm ényét m éltató 
írásokat. Ezek ugyanis «szerves részét 
képezik annak a gazdag irodalomi ha
gyatéknak, — írja  az előszóban — 
am elynek feldolgozását 1972 végén 
kezdtem  meg Benkő Ákos — a Szirmai- 
életm ű és hagyaték egyik legjobb is
merője — segítségével.*

Az új könyv anyagát m integy három 
nagy kötetre terjedő gyűjtem ényből 
válogatták. A legkorábbi írás Juhász 
Gyulától való, aki már 1910-ben «iro- 
dalm unk nagy ígéretének* nevezte az 
ifjú Szirmai Károlyt s így nyilatkozott 
róla: «Mintha egy nagy gyakorlattal 
rendelkező, s nem egy 20 éves költő 
sorait olvasnám*. Tormay Cécile pedig 
azzal fejezi be a fiatal Szirmai Károly
hoz írt levelét: «Ha van kész írása, 
küldje el hozzám (a N apkelet számára). 
Tehetsége m eglepett és m egilletett*.

A kötetből betekintést nyerünk egy 
kisebbségi sorsban élő m agyar író je 
lentőségére és arra, hogyan kellett a 
feltornyosuló nehézségekkel m egküz
denie írótársaival együtt az idegen u ra
lom alatt. M egismerjük, milyen szegé
nyes eszközökkel indul a délvidéki 
m agyar irodalom, és m ekkora nehéz
séggel kell m egküzdeniök a bátor és 
lelkes vállalkozásoknak. Látjuk az iro
dalmi élet indulását, gondjait és egyre 
jelentősebb eredm ényeit. Szirmai Ká
roly Budapesten m ár ism ert író, ami
kor a két háború közt visszatér szülő
földjére (Óbecsén született) és az egyik 
bácskai gyártelepen, a verbászi cukor
gyárban vállal tisztviselői állást.

Érkezésekor a bontakozó m agyar 
irodalom éppen folyóirat nélkül volt. 
Költők és írók m űveinek szegényes 
m egjelenést biztosított az egyik napi
lapban a négyoldalas rész, a Mi Irodal
munk. Az itt m eghirdetett novella-pá
lyázaton Szirmai Károly győzött Holló 
című novellájával, amely a bírálat sze
rint «messze kiem elkedett a többi kö
zül*. «Legnagyobb értéke — m ondja 
róla a kritikus — a kiforrott, pompás, 
gyönyörű írásm űvészet . . . Inkább pró
zában írt költem ény . . . m agával raga
dó, m ert az élet keserű törte tését érez
zük a holló fáradt szárnycsapásaiban*.

1933-ban m egalapították a délvidéki 
irodalmi folyóiratot, a Kalangyát. A 
színvonalas irodalmi lapnak Szenteleky 
Kornél halála u tán  Szirmai Károly lett 
a szerkesztője. Kilenc évig állt a lap

élén és így lett a jugoszláviai m agyar 
irodalom irányító ja és gondozója. «Ha 
erdővé, vagy akár csak szerény aká
cossá is terebélyesedett jugoszláviai 
m agyar irodalm unk — írja  halála után 
egyik m éltató ja  — ezt neki köszönhet
jük . . .  az eszményi szerkesztőnek, 
irodalomszervezőnek, aki értékeket tu 
datosított és közvetített. A vérbeli al
kotó művésznek, aki a bátorság kény
szerével, a humánum és az emberi ön
érzet következetességével írt itt kö
zöttünk utolsó leheletéig*.

Értékeljük a kiadó nemes vállalko
zását és vele együtt rem éljük, hogy az 
új kötetből «még jobban, még alapo
sabban m egismerik az olvasók azt a 
Szirmai Károlyt, akinek mindig a szín
vonalas irodalom és az egyetem es em
beriség ügye lebegett szeme előtt, aki 
mint kritikus és irodalom politikus is 
jelentős alakja a jugoszláviai és az 
egyetem es m agyar irodalomnak*. (V.J.)

Ki ismerte MAGYAR ISTVÁNT ?
Szül. 1929 jan. 1-én Nagylengyelben,

Zala m.
A 2. világháború végén a Bódeni-tó 

környékén légelhárító bevetésben, majd 
francia hadifogságban volt Clermont- 
Ferrand-ban.

H azatérve 1951 -56 között az Eötvös 
Lóránt tudom ányegyetem en, majd 1959/ 
60-ban Pécsett a Tanárképző Főiskolán 
tanult. Ezt követően Budapesten volt 
tanári állásban. 1961-ben kijött Ném et
országba és Hechingenben (Württ.) élt 
1972-ig. Innen M annheimbe került egé
szen 1976 márc. 30-án bekövetkezett 
haláláig. —
Ki ismerte őt? Ki tudja igazolni a fenti 
adatokat? Szíves válaszokat kér özve
gye ((Nyugdíjügyben* az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, O berföhringerstr. 40.

ÉVFORDULÓ INNSBRUCKBAN
A lapításának és ünnepélyes m egnyi

tásának 20. évfordulójáról em lékezett 
meg az innsbrucki m agyar intézet, 
m elynek m aga az Istenben boldogult 
hercegprím ásunk adta meg jutalom 
képp a Mindszenty Kollégium elneve
zés használatát. Az évforduló alkalm á
ból Hofrat Hans Inama Sternegg és 
Consul Johannes Trentini m egfestették 
Madelaine Consolati déltiroli festőmű
vésznővel Mindszenty portrait-ját és az 
intézetnek ajándékozták. Ennek lelep
lezésére került sor az 1977 évi április 
hó 1-én este tarto tt ünnepségen. Beve
zetőjében Msgr. Dr. Gróh Béla m egkö
szönte az intézet nagyszám ú jó tevő jé
nek a tám ogatást. ((Rendszeresen sen
kitől nem kaptunk szubvenciót* úgy
mond «egyedül az isteni gondviselés 
tartott és tart ma is». — Dr. Paul Rusch 
innsbrucki püspök leplezte le a képet. 
Beszédében kiem elte azt a lelki kapcso

latot, mely m inden akadályt legyőzve 
összeköti a hitvallók seregét; m elyet 
semmiféle elnyom ás nem tud megszün
tetni. A M áltai Lovagrend ausztriai 
nagypriorja, gróf Kinsky István magas 
k itüntetéseket adott át az intézet párt
fogóinak és jótevőinek. Az elmúlt 20 
esztendő alatt az intézet illetőleg annak 
jótevői kb. 2000 magyar fiatalkorút ré
szesítettek tartós segítségben. Ezek kö
zül kb. 200 szerzett doktorátust. Ausz
triában ma is napirenden van azoknak 
a m agyar fiatalkorúaknak problém ája, 
akik a közelm últban kényszerültek ha
zájukat elhagyni. Így az intézet mun
kája  m ais időszerű. (Dr. G. B.)

BADEN POWELL JUBILEUMI 
CSERKÉSZTÁBOR EURÓPÁBAN

Az európai cserkészkerület az idén
július 24-től augusztus 6-ig

rendezi meg a cserkészet alapítójának, 
Baden Powellnek 120 éves születési év
fordulója alkalmából

CSERKÉSZ NAGYTÁBORÁT
a festői szépségű Fichtengebirgében, 
Hammermühle-nél (Eschenbach). A tá 
borra jelentkezhetnek fiú- és leány
cserkészek (csapatokból és szórvány

őrseinkből) 10-20 éves korig. A tábor 
alkalmából rendezik meg az európai 
segédtisztképző tábort is. — A nagy
táborral egyidőben külön «Iskola Tá
bort* is tartanak, m agyarul gyengén 
beszélő fiatalok számára.

KISCSERKÉSZEINK TANYÁZÁSÁT
a Kastl m elletti Bárnhofban, — ugyan
csak júl. 24-től aug. 6-ig tartjuk, —
6-10 éves korú kisfiú és kisleány kis
cserkészek számára.

Rézletes ism ertetőt k ívánatra  szíve
sen küldünk! — Cím:

Ungarischer Pfadfinderbund — 
M agyar Cserkészszövetség 
8 M ünchen 81. Oberföhringerstr. 40. 
Tel. (089) 982637

F I G Y E L E M !
A M indszenty stációra adakozni lehet 
ezen a Postcsekkontón:
PScheckamt, 8 M ünchen, Nr. 90 00 806, 
Ung. Oberseelsorge, M indszenty-Station
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Az egyházi
Szobrászat alatt általában az emberi 

(vagy állati) alaknak térbeli, azaz há
romdimenziós m űvészi m egformálását 
értjük. A «m űvészi» 'jelzőt azért kell 
hangsúlyoznunk, m ert m agasabb é rte 
lem ben vett szoborm űvet csak arra  hi
vatott, teljes felkészültségű szobrász- 
művész alkothat.

M int a festészet, úgy a szobrászat 
is sokféle anyagot használhat fel alkotó 
m unkájában. A  szobrászat alapanyaga 
a lágy, kézzel is könnyen form álható 
a g y a g .  Elgondolását először agyag
ban valósítja  meg a szobrász. A rról 
készül a gipszöntvény, m ajd a gipsz
öntvényről a bronzban, m árványban 
vagy más időálló anyagban kivitelezett 
végleges szobormű.

N agym éretű, nemes anyagú és ma
gasabb m űvészi igényű szoborm űvek 
kivitelezése rendkívül költséges, hosz- 
szadalmas és komplikált. A  szobrász- 
művész nem is kezd ilyen m unkába 
addig, amíg nincs biztosítva a várható 
költségek fedezése, beleértve saját mű
vészi m unkájának díja is. Szükség van 
tehát olyan intézm ényre vagy szem ély
re, aki a m űvet m egrendeli és a k i
adások fedezését biztosítja. M ű v é s z  
és m e g r e n d e l ő ,  — ez a két élet- 
rehívója a nagy alkotásoknak.

A szobrászok m inden időben szíve
sen vették  tárgyaikat a vallási tém a
körből, az Egyház pedig mindig hata l
mas pártfogója volt a művészetnek, 
sőt évszázadokon át szobrászat és egy
házi-szobrászat egyet jelentett. M ár az 
ó-keresztény m űvészetben m egjelenik 
a Jó Pásztor kedves fiatal alakja, vál- 
lain a szimbolikus Báránnyal, mely 
egyben az állatszobrászat újjászületé
sét is jelenti. Később, a román és góti
kus kor századaiban, az egész közép
koron át az egyházi szobrászat jelen
tette  az élő m űvészetet és m utatta a 
fejlődés irányát.

Teljes virágzásában az egyházi szob
rászat a renaissance- és barokk-korban 
bontakozott ki. M ichelangelo, m ajd 
Bernini alkotásai szinte napjainkig 
iránytm utatóak. Ma, a nukleáris kor
szak vajúdó évszázadában m inden más 
értékkel együtt válságba ju to tt a szob
rászat is. Hit nélkül nincs művészet, 
szerencsétlen korunk önm agára nem 
lelő tévelygése és hitetlensége hanyat
lásba döntötte az egyházi szobrászatot 
is. Á ldozatul esett az egyeduralkodóvá 
lett technikai civilizációnak, gyáripari 
cikké vált. Egyházi szobrokat előállító 
nagyüzem ek szériában «gyártják» a 
tem plom ainkban m indenütt látható, kü
lönböző méretű, kikozm etikázott M a
donnákat és szenteket, olyan öltözetek
ben, am ilyeneket soha, senki, sehol sem 
viselt, gazdag aranyozással és «termé-

szobrászatról
szethű» színezéssel, m int a kislányok 
babái.

Ha nem értünk is m indenben egyet 
modern tem plom építészetünknek képe- 
ket-szobrokat elvető, puritánul rideg 
belső kiképzésével, feltétlenül javára  
kell írnunk a lelki elm élyülést fokozó 
egyszerűségre való törekvést. M ert 
Krisztusnak vagy a Szűzanyának ideali
zált szobrászi m egjelenítése indokolt, 
sőt a vallásos érzés fokozására k ívána
tos is, de — éppen transzcendentális 
vonatkozásánál fogva — csak művészi 
fokon engedhető meg. Elég, ha itt Mi
chelangelónak a San Pietroban lévő 
világhírű P ietáját em lítjük meg. M ilyen 
örökérvényű, m egrendítően tökéletes 
egybekapcsolása az a Szűzanya és a 
halott Krisztus alakjának, kiem elve a 
hétköznapiságból a m árvány időtlen 
fehérségével! Hogy mi lesz ebből a 
remekműből, ha egy mai egyházi szo
borkészítő nagyüzem  egy gyenge szob
rásszal úgy-ahogy lem ásoltatja M ichel
angelo alkotását, és hogy «szebb» le
gyen, élénk színekkel kiszínezi az ar
cot, testet, ruházatot, azt, sajnos, nem 
egy templomban van alkalm unk látni.

Vallásos tárgyú szoborműveknél, 
egyéb tárgyú szobroktól eltérőleg, az 
érzelmi tartalom  és lelki elem pótolhat
ja  a m űvészi kivitel fogyatékosságát. 
Így például a mariazelli kism éretű, fá
ból faragott 12. századi M adonna-kegy- 
szobor, M agnus szerzetes prim itív mű
ve bizonyára nem magas szobrászati 
értéke folytán lett mindmáig általános 
tisztelet tárgya, hanem  a hozzáfűződő 
hagyom ány tette  közkinccsé.

Ide sorolhatók a vallásos tárgyú 
népi faragványok is: Betlehem-jelene- 
tek  a Szent Családdal, angyalokkal, 
pásztorokkal, napkeleti bölcsekkel és 
állatokkal, gyakran figyelem rem éltó 
szobrászi tehetség jeleivel. Ehhez azon
ban semmi köze sincs az üzletszerű 
gyári töm egterm elésnek és általa az 
ízléstelenség terjedésének.

Olykor azért ma is sor kerül mo
num entális egyházi szobormű alkotá
sára: Krisztus, M ária vagy valam elyik 
szent szobrának felállítására szabad té 
ren vagy templomban, de szobrot kap
hat az Egyház valam elyik mai hőse 
vagy m ártírja is. K ísérjük röviden vé
gig egy ilyen mű létrejö ttének  folya
m atát a kiindulástól a leleplezésig.

Első és legfontosabb: a kivitelező 
művész személye. Ezért rendszerint pá
lyázat dönti el, hogy ki kapja a meg
bízást. A pályázat lehet általános, azaz 
bárm ely művész résztvehet benne, vagy 
pedig szűkebbkörű, csak m eghívott mű
vészeknek szóló. M indkét esetben egy 
erre a célra alakult bizottság vagy 
zsűri választja ki a pályázatra bekül
dött kism éretű gipsz-szoborművek kö
zül a legm egfelelőbbet. Előfordulhat az

is, hogy pályázat m ellőzésével bíznak 
meg egy szobrászt a mű m egalkotásá
val, ha a művész már előzőleg tanú
jelé t adta m agasfokú tehetségének.

M ert monumentális szobormű alko
tására nem m inden művész képes. A 
szabadban álló szoborm űveknek meg
vannak a m aguk benső törvényei. Le
egyszerűsített, összefüggő formák, bi
zonyos időtlen állandóság, egy főné
zetre való kiérlelés és nemes méltóság 
az összhatásban, mind alapvető köve
telm ényei a m onumentális szobrászat
nak. A m űvésznek már m unkája meg
kezdésekor tudnia kell, hogy milyen 
anyagban kerül m űve végső kivitelre. 
A bronz merészebb m ozgást tesz lehe
tővé, míg a m árvány, törékenységénél 
fogva a zártabb, tömörebb form ákat 
követeli meg.

A szobrász rajzi vázlatok után agyag
ban mintázza meg, kis m éretben, a meg
születő művet, m ajd végleges nagyság
ban form álja ki, szintén agyagból, a ki
érlelt szoborművet. Ennek m egformá
lásához az emberi test csontvázához 
hasonlóan vas-vázat készíttet a szob
rász, a kívánt m ozdulatnak megfelelő
en, és erre a vázra rak ja  fel az agyagot. 
M unkája hetekig, sőt hónapokig tart, 
míg végre kialakul a szobormű a maga 
teljességében.

A kész agyagszoborról gipszöntvény 
készül és az a gipszöntvény szolgál 
alapul a kívánt végleges anyagban va
ló kivitelhez: a bronzbaöntéshez vagy 
m árványba-faragáshoz. M ind a két el
járás rendkívül komplikált, hosszadal
mas és költséges. Nem is maga a szob
rász végzi, hanem  erre a célra létesí
te tt gyárszerű üzemek megfelelő szak
emberei.

Következő lépés a szobormű helyé
nek kiválasztása. A m indennapi kör
nyezetből való kiem elést a talapzat 
biztosítja, m elynek m egtervezése egye
sített építészeti és szobrászati feladat. 
A talapzat ideális teret terem t a szobor
alak körül. O lykor m ellékalakok is 
szerepelhetnek rajta, teljes testiségben 
vagy domborműben. Ezeknek term é
szetesen formai és érzelmi kapcsolat
ban kell lenniök a főalakkal.

Szobrászat és festészet különböző 
ágai a képzőművészetnek, term észetes 
határaik  adva vannak, tehát a szobrok 
befestése vagy egyéb úton való színe
zése nem szobrászati feladat, csökkenti 
a szobormű plasztikai értékét. Különö
sen megszívlelendő ez az alapvető elv 
az egyházi szobrászatban. A  mai mű
vészetellenes, beteg áram latokat azon
ban szobrászatban-festészetben egya
ránt elsöpri az idő. Az egyházi szob
rászatban is felbukkanó absztrakt túl
zások után már vannak is biztató jelei 
a művészeti igény újjászületésének.

BÍRÓ BÉLA
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Gizella magyar királyné emlékezete
A római Istentiszteleti Kongregáció 

1975 júl. 11-i döntésével hagyta jóvá 
Ném etország 23 egyházm egyéjének sa
já t miseszövegeit. Ekkor nyert kedvező 
elintézést a passaui püspöki hatóságnak 
az a kérelm e is, am elyben a szentéletű 
k irálynénak már régóta máj. 7-én tar
to tt ünnepére saját m iseszöveg enge
délyezését kérte. A még 1975 áprilisá
ban Rómába küldött beadványra adott 
válasz szövege a Sancta Gisela — szent 
Gizella kifejezést használja. Az egy
házm egye területén  1976 máj. 7-én, hi
vatalos egyházi jóváhagyás alapján 
em lékeztek meg elsőízben a szent ma
gyar királynéról.

Az ünnep m iseszövegében az isten- 
dicséretre felszólító zsoltárrészlet be
vezetője utáni ima szavai a földön Isten 
országát kereső és különféle utakon az 
Ö szolgálatában buzgólkodó Gizella 
közbenjárását kérik  számunkra, hogy 
hivatásunkban mi is hűek m aradjunk 
és elvegyük égi jutalm unkat. A Böl
csesség könyvéből vett olvasm ány az 
életbölcsesség értékére és tu lajdonsá
gaira h ívja föl a figyelmet, a Máté- 
evangélium  két példabeszéde pedig 
Isten országának páratlan értékét szem
lélteti, am iért m inden áldozatot meg

a királyné, aiki mint a bajor hercegi 
szülők gyerm eke vallási alapism ereteit 
bátyjával, Henrikkel együtt a főváros
ban, Regensburgban attól a szent Wolf- 
gang püszöktől kapta, aki mint a család 
lelki vezetője, a gyerm ekek nevelését 
is irányította. M int a m agyarok között 
működő misszionárius, tapasztalatból 
is ism erte a pogány-nom ád nép hitvi
lágát és erkölcsi életét. 994-ben meg
halt ugyan és nem érte  meg, amikor 
növendéke, Gizella 996-ban István feje
delmi örökös feleségeként hazánkba 
került. M égis föltehető, hogy értesülve 
a nyugat felé forduló, élesszemű poli
tikus és erősakaratú  Géza fejedelem  
m agyar követküldéséről Ottó császár
hoz és látva a hercegi apa és a m agyar 
vezér barátságát, m elegen párto lhatta  a 
gyerm ekek tervezett házasságát. Érté
kelni tudta a m agyarok jövendő k irá ly
néjára váró szerepet a katolikus vallás 
és a nyugati kultúra m eggyökerezteté
sében s ezért igyekezett Gizellát hiva
tására  előkészíteni. H asonlóan szent 
Adalbert prágai püspökhöz, aki 955-ben 
Géza udvarában tartózkodott és nagy 
hatással volt az ifjú szt. Istvánra, aki 
m ár keresztény volt, de a bérm álás 
szentségét A dalbert kezéből vette. Nagy 
része lehetett neki abban, hogy lelki 
fia a bajor Gizellát vette  feleségül.

Gizella is apácának készült, amikor 
Géza követei 996-ban Regensburgba ér
keztek, hogy a hercegnő kezét István

kell hoznunk. A záróima ismét Gizella 
közbenjárását kéri Istennnél, szerete- 
tében való m egm aradásunkért és a 
m egkezdett jó véghezviteléért.

A Szentszék döntése — annak elle
nére, hogy Gizella hivatalos szentté 
nyilvánítása még nem történt meg — 
m éltóan csatlakozik a közelm últ évek 
világszerte m egrendezett m agyar ka
tolikus megemlékezésekhez, am elyek
nek középpontjában szent István alakja 
állt. És ha nagy királyunk em lékezetét
— születése ezeréves fordulóján — 
azért újíto ttuk föl, hogy m agyarságun
kat átjárja, felvillanyozza a szentistvá- 
ni eszmék éltető  ereje és áhítattal for
duljunk a nemzet «tündöklő csillagá»- 
hoz, amely a jelen  nyom orúságai fölé 
em elkedve a jövő helyes ú tjá t is m eg
világítja, akkor fölemelő érzés és öröm 
tudni, hogy az ünnepi m egem lékezés
ből a szent hitves, Gizella sem m arad
hatott ki. A tisztelet új fénye vetítődik 
az édesanyai melegségében, királynői 
áldozatos jóságában s az országépítő 
m unkában férjét tám ogató asszony 
alakjára, aki az akkori m agyarság és 
bajor nép között kifejlődött egyházi 
kapcsolatoknak is egyik legfőbb ténye
zője és bensőségüknek is kezese volt.

szám ára m egkérjék. A tervezett házas
ságkötés hátterében nem csak a misszi
ós gondolat, de az a politikai terv  is 
szerepelt, am elynek m egvalósulása 
m indkét népközösség szám ára csak 
előnyt jelenthetett.

Gyermekévek, eljegyzés, esküvő
A bajor bencés apácák jónevű gan- 

dersheimi zárdaiskolájába került fiatal 
hercegnő apai nagynénje, Gerberga 
apátnő irányítása mellett, az uralkodó 
császár testvére, Zsófia társaságában 
szerezte meg a kor igényeinek megfe
lelő alapism ereteket. Még latinul is 
m egtanult. M űvészi érzéke künönösen 
vonzotta a hímzéssel készült m unkák 
felé, s ő ezt a tudását fejedelmi bőke
zűséggel kam atoztatta a hazai tem plo
m aink felszerelésére létesített egyház
m űvészeti himzőműhelyeiben, magyar, 
bajor és görög apácák lelkes tám ogatá
sával.

A nem eshagyom ányú apácaintézet 
növendéke — apostoli céltól vezettetve
— lem ondott a kolostorbalépésről és 
István-V ajk fejedelem  jegyese lett. A 
kb. 20 éves férfit u.i. atyja, Géza még 
993-ban az összehívott m agyar vajdák, 
főurak és nem esek gyűlésében, a régi 
vérszerződés értelm ében — buzogányt 
adva kezébe és pajzsra em eltetve — 
utódjának rendelte és a jelenlévőket 
feleskette reá. A tekintélyes trónörö
kössel kötött eljegyzés szertartását —

a hagyom ány szerint — a m enyasszony 
bátyja, Brúnó, a későbbi augsburgi 
püspök végezte. A mai Regensburg mi
norita temploma mögött, a rokokódiszí- 
tésű hercegi templom, az A lté Kapelle 
egyik falfestm énye örökíti meg az ün
nepélyes eljegyzést (sponsalia), am ely
től több történész elválasztja a később 
sorrakerült fényes esküvőt, házasság- 
kötést (nuptiae). Az esküvőre, am elyet 
996 végén vagy a következő év elején 
ünnepeltek meg, István fejedelem  fé
nyes kísérettel érkezett bajor földre.

A bajor W ittelsbach uralkodócsalád 
ősi székhelyén, Scheyernben épült vá
rának kápolnája hagyom ányszerűen 
ma is őrzi a Gizella és István közötti 
házasságkötés emlékét, am elyet szent 
A dalbert prágai püspök áldott meg. A 
ma már átépített és bencéskolostorrá 
lett épület kápolnája a szt. István- vagy 
Királykápolna nevét viseli, ahol az ol
tá rt kétfelől szt. István és a szent ro 
kon, szt. Henrik képe díszíti. A  tem p
lom kripta festm ényei között a jegyes
pár scheyerni ú tja  A dalberttel és az 
esketés jelenete látható, az 1739-ben 
épült K eresztkápolna m ennyezetfreskó
ja  pedig a két szentet, Istvánt és H en
riket ábrázolja.

(Folytatjuk)

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ

J O V Ö K E R E S É S

ezzel a céllal hívnak kom oly gondol
kodású leányokat három napos közös 
imára, m egbeszélésre a szociális test
vérek. Azokat hívják, akiket nyugta
lanítanak a ma társadalm i kérdései, s 
érzik felelősségüket a szenvedő ember
társak  felé. Azokat hívják, akik átélik 
lelkűkben a nagyobb dolgok felé feszü
lő vágyakat, s akik tehetségüket, egyé
niségüket szeretnék kibontakoztatni a 
nemesebb felé. Azokat hívják, akik 
m egkérdezik önmaguktól, vajon mit 
k íván éntőlem  az Úristen? Azokat hív
ják, akik szívesen találkoznának hason
ló gondolkodású társakkal, akikkel, 
m int barát a baráttal, m egbeszélhetnék 
a jövő terveket, esetleg egy életre  szó
ló hivatásukat, legyen az a mások szol
gálata, bárm ilyen életpályán, szentségi 
házasság vagy a jó Istennek átadott 
élet.

A jövőkereső program időpontja:
1977 szepember első hétvége. Helye: 
Európa közepén, a Bódeni-tó közelében 
lévő, alkalmas szép vidék. Közelebbi 
részleteket az Életünk jövő számában 
közlünk. Érdeklődők előjegyzését a kö
vetkező címre kérjük:

Palágyi N atália testvér, Talstr. 38.
D - 7987 W eingarten.

40 évnél többet töltött közöttünk
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Márciusi emlékezések
Bizonyos dolgok m úlhatatlanul vé

sődnek em lékezetünkbe, míg m ásokat 
elhord a múló idő. Ifjúkorunk m árciusai
— ha kutatunk em lékeinkben — nap
sütöttek, melegek, tavaszillatúak vol
tak. Tizenötödikén iskolások vonultak 
a pesti múzeum elé, annak lépcsőin 
szavalták a «Talpra magyart». Az isko
lában 1848 m árciusát m éltatta a tanár 
úr, Európa-szerte megm ozdultak a fia
talok, hogy lerázzák az abszolutizmus 
láncait. A tél ugyan még ott leskelődött 
a kapualjakban, sikátorokban, de a 
Duna-parton, a városligetben m ár rü 
gyeztek a fák, tavaszi ruhában sétáltak 
az emberek. Ha húsvét történetesen 
m árciusra esett, még ha hideg is volt, 
felvettük a tavaszi ruhát, Feltám adásra 
m entünk a Belvárosi templomba, utána 
sörözni az Apostolok-ba.

A  mi életünkben is szerephez ju to tt 
március hava. 1938-ban H itler bekebe
lezte Ausztriát. A ném et csapatok be
vonulása idején, rövid szabadságra 
Bécsben tartózkodtam. Jól emlékszem 
a sárga csillagot viselő m enetoszlopok
ra, ahogy m egtisztítják a falakat a szo
cialista, kom m unista párt plakátaitól. 
Ma is magam előtt látom azt a csoko
ládét nyaló fiatal fiút, amint egy zsidó 
családot utasít, mossa fel a járdát, — 
'mégpedig' szaporán',' m ert m eggyűlik a 
baja. — Budapesten Horthy kormányzó 
m egnyugtatta a közvéleményt* . .  . nem 
történt semmi, m inthogy egy baráti 
szomszéd ország gazdasági, szükségből 
csatlakozott a nagyném et birodalom 
hoz. A «Passierschein» és az «affidavit» 
m inden pénzt m egérő okm ányok lettek.
— Erich Kunsti ny. sorhajókapitány 
kisért ki az Ostbahnhofra. A budapesti 
gyors ablakában szomorúan nyújto tt 
kezet. «Gott gebe, dass Ihr verschont 
bleibt» — voltak utolsó szavai. A há
ború vége felé, Ném etországba vezé
nyelve, Berlinben halt meg. Honvágy 
és elkeseredés gyorsították halálát.

1944-ben Budapestre is bevonultak a 
németek. A végzetes m árcius 19-én 
cockatil party-n voltam  egy budai ház
ban. Valam ikor hajnalban kerültem  az 
u tcára és egy a délipályaudvarnál álló 
egyfogatú kocsiba, egy ún. konflisba 
szálltam. A kocsisnak bemondtam pesti 
címemet és szépen baktattunk  a kihalt 
budai utcákon. A Krisztina körúton egy 
ném et m otorizált alakulat előzött meg, 
m ajd pedig az Erzsébet-híd budai híd
főjénél ném et járőr igazoltatott. Ekkor 
döbbentem  rá, hogy M agyarország meg 
van szállva. Ez volt egyszersm ind utol
só konflis utazásom Budáról Pestre.

1945 m árciusa már mozgalmasabb 
volt. Egy tehervonat fékfülkéjében 
utaztam  Sárbogárdtól Kelenföldig vagy 
két napon keresztül. Első utam  Skublics 
Viktorékhoz vezetett a H orthy Miklós

körúton. Rögtön azon tanakodtunk, 
hogy miképp jutok át Pestre, m ert — 
mint m ondották «szedik össze az em
bereket*, egy kis krumplipucolásból, 
vagy egyéb «malinka robotból* lehet 
többéves Szibéria. M egállapodtunk, 
hogy az akkor kb. öt éves kisfiúnak 
szépen, szakszerűen bekötjük fejét, én 
a hátam ra veszem s úgy vonulunk át 
a Ferenc József-hídon. Baktattunk is 
szépen a pesti hídfőig, amikor is egy 
orosz «davaj» ordítással megállít. A 
kisfiú jajgatni kezdett, m int ahogy meg
állapodtunk, egy másik orosz m ellet
tünk term ett és szabad u tat m utatott a 
Vám ház-körút felé. A kisfiú, akit a 
hátam on vittem , ma felnőtt ember, Ka
nadában van jól fizetett állásban. M int 
egyszer írta, most is őrzi azt az ezüst 
szelencét, amit neki adtam  és amibe be 
volt vésve «1945 m árcius 27 Ferenc 
József-híd*.

1953 m árciusában m eghalt a «nagy» 
Sztálin és én megint repültem  állásom
ból. Előzőleg azonban fel kellett a ján
lanom egy havi fizetésem et állam köl
csönként, m ert — mint m ondották — 
ezzel nagy csapást m érek az im peria
lista ellenségre. V asárnap m égegyszer 
be kellett mennem. Egy brigád tag ja
ként gyomlálnom kellett egy lágym á
nyosi szántóföldön, m ert — mint mond
ták  — ezzel segítem építeni a szocia
lizmust.

1957 m árciusában, szép korai nap
sütésben sétálok a Bécsi utcán. Még 
frissen éltek bennem az 1956-os m agyar 
forradalom  emlékei. Bámultam a Kárt- 
nerstrasse, a Graben kirakatait, néztem 
a sok jól öltözött embert. Vettem  egy 
cipőt valódi bőrből, m ert Pesten egy 
pár jó cipőért egy havi fizetésemet 
kellett az asztalra tenni. Első fizetésem 
ből villanyborotvát és Nylon inget vá
sároltam, ezek a cikkek akkor M agyar- 
országon ism eretlenek voltak. Egyné
hány kiváltságos ún. külkereskedelm i 
utazó ju thato tt ilyen kincsekhez, — mi 
deklasszált elemek csak álm odhattunk 
róluk.

Az idei március, hála a jó Istennek, 
esem énytelen volt. Nem indult el moz
galom sem balról, sem jobbról, csak az 
időjárás volt melegebb a szokottnál. A 
Ring-en ültem  ki egy padra és eltűnőd
tem egy am erikai politikus interview- 
ján, amit a Neue Zürcher Zeitungnak 
adott és amelyben azt mondja, hogy k i
léptünk már a háború utáni időszakból, 
csak félő, hogy egy háború előtti idő
szakba kerültünk. Szemben velem  egy 
hirdető oszlopon az osztrák szocialista 
párt egy plakátja  vonja m agára a fi
gyelm et és önkénytelenül Heimito von 
Doderer írását*" ju tta tja  eszünkbe. Azt 
m ondja a nagy osztrák író, — szósze- 
rint idézem: Sozializmus in ö ste rre ich

nennt m án einen ungeheueren Aufwand 
zum W ohle dér M enscheit, w elher sich 
selbst so restlos konsumiert, dass am 
Ende tatsáchlich jeder Alles, námlich 
das übrig gebliebene Nichts hat*.

WIMPFFEN IVÁN

JIMMY CARTER ÉS A SZENTKORONA

Elnöki h ivatalának átvétele után egy 
Budapestről keltezett Reuter jelentés 
szerint, a m agyar korm ány abban re
m énykedik, hogy a két ország közti 
viszony norm alizálásának az utolsó 
akadálya, Szent István koronája, amit 
Fort Knoxban (USA) őriznek, végre 
hazakerül M agyarországra. — Az új 
elnök válaszában azt mondja, hogy ezt 
a problém át nem ismeri eléggé, ezért 
kér «olyan adatokat, am elyek lehetővé 
teszik, hogy a problém át teljesen meg
ismerje. ((Elhatározásomban — m ondja
— az ö n ö k  álláspontját a leghatáro
zottabban figyelem be fogom venni*. — 
Ezzel kapcsolatban le kell szögezni, 
hogy a Szentkorona ügye nem a két 
korm ány közti kapcsolatoktól függ, ha
nem az egyetem es m agyar nép ügye. 
A jelenlegi m agyar korm ány pedig nem 
a m a g y a r  népet képviseli, hanem 
Moszkvát! (Perthi M agyar Hírek)

TITO SZÜLETÉSÉNEK 85. ÉV
FORDULÓJÁN

teljes am nesztiát h irdetett Jugoszlávi
ában a politikai foglyoknak. Kereken 
620 foglyot érint, noha köztudomású, 
hogy a politikai foglyok száma ennek 
többszöröse, csak ezek kom munista re
cept szerint bűntényes paragrafust is 
kaptak. M indenki tudja, hogy ez az am
nesztia sokkal inkább a júliusi belgrádi 
konferenciának szól, am elyen az em
beri jogokról lesz szó.

Ezzel az am nesztiával kapcsolatban 
is követeli Kuharics zágrábi érsek a 
korm ánytól az 1960-ban internálásban 
elhunyt Stepinac bíboros-érsek teljes 
rehabilitálását. Ennek a követelésnek 
az alátám asztására beadták a horvátok 
Rómába a boldoggáavatási eljárás irán
ti kérelmet. Hangsúlyozzák ezzel: Ho
gyan lehet a nép ellensége az, akit a 
Katolikus Egyház Jugoszláviában szent
nek tart ? (MET)

MAGYAR NŐVÉREK EURÓPAI 
LELKIGYAKORLATA

1977 aug. 15-től aug. 24-ig
Villers-la-Ville-ben, Brüsszeltől 40 

km-re, az örökimádók lelkigyakorlatos 
házában. — Brüsszelből van jó vonat
összeköttetés. — Az elmélkedéseket 
P. Benkő Antal SJ tartja. — Jelentkezni 
lehet: Magyar Kollégium (P. Matya- 
sovich Henrik SJ), Blijde Inkomststr. 
18. B-3000 Leuven. — Vagy: Sr. Rácz 
Marianna, Bloemendalstraat 30, Vaals 
(L.), Nederland.
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Dr. Krasznay Jenő
1909 -  1977

Súlyos és hosszú szenvedés után, 
papsága 45-ik és életének 68-ik évében 
költözött az örök házába Dr. Krasznay 
Jenő, püspöki tanácsos, luzerni m agyar 
lelkész. A m ásodik világháború alatt 
kellett elhagynia hazáját s mint a tá 
bori püspök, Dr. Hász István titkára,

vele együtt érkezett sok viszontagság
gal Svájcnak földjére. Azóta gondozta 
a m enekült m agyarokat Luzernban és 
a szomszédos kantonokban. Közben 
állandóan kisegített a svájci lelkipász
torkodásban is, főként sokat gyóntatott 
a Hof-Kircheben. Április 2-án számos 
m agyar és svájci lelkész koncelebrációs 
szentm iséje után tem ették el a Hof- 
Kirche m elletti papi sírban. M agyar és 
svájci hívei m ély gyászban kísérték  
utolsó útjára.

Krasznay Jenő Esztergomban szü
lete tt 1909-ben. Iskoláit ott végezte s 
a neves bencés gimnáziumban érettségi
zett. A m atúra m egszerzése után Vesz
prém ben kérte  felvételét a papnevelő
intézetbe. Főpásztora a tehetséges if
jú t a bécsi Pázmáneumba küldte, hogy 
a bécsi teológiai fakultáson végezze el 
teológia tanulm ányait. 1928-33-ig volt 
a bécsi egyetem  növendéke. Pappá 
1932-ben szentelték.

O tthon a veszprémi egyházm egyé
ben káplán és hitoktató volt. M ikor
1936-ban a teológiai tudom ányok dok
tora lett, gimnáziumi hittanárnak ne
vezték ki. 1939-től pedig mint katona
lelkész te ljesíte tt szolgálatot. Előbb h it
tanár a Soproni katonai reáliskolában, 
majd 1943-tól maga mellé veszi a tábori 
püspök titkárának. Ebben a felelősség

teljes állásban szolgál hűséggel a sú
lyos háborús évek alatt. Püspökét kö
veti a nehéz szám kivetésbe is, amey 
csak akkor enyhül meg, m ikor a békés 
Svájc területére jöhettek. Luzernban 
élt később húgával, Lozsárdi Fekete 
M áriával és annak fiával. A gyászoló 
m agyarok közt érthetően az ő fájdal
muk a legnagyobb.

M ehrle Tamás egyetem i tanár mon
dotta a ravatalnál a gyászbeszédet és 
amit ő ott mondott, azt érdem es felje
gyezni m inden emigráns számára. ((Ma
gyar voltál, m agyarnak m ara d tá l. . .  Ha 
paptestvéreid m eglátogattak, igazi ha
zai vendégszeretettel fogadtad őket. Jó 
szívű ember voltál . . . sok barátod volt 
a svájciak körében is, megbecsültek, 
szerettek. Te is m egszeretted ezt a szép 
országot, m ásodik hazáddá vált, de az 
első hazát, a jó m agyar anyaföldet csak 
nem tudtad elfelejteni. Teljesítetted kö
telességedet az új hazával szemben, de 
gondolatban vissza-visszaszálltál a 
múltba, gyerm ekkorod és ifjúságod 
boldog éveit örömest felidézted.*

Prof. M ehrle a gyászoló m agyar hí
vekhez fordulva még ezeket mondotta: 
((Testvéreim, adjunk hálát Istennek, 
hogy még m agyarul végezhetjük imá
inkat, m agyarul gyónhatunk s hallgat
hatjuk az Isten igéjét . . . M utassuk ki 
m agyar papjaink iránt hálánkat azzal, 
hogy látogatjuk a m agyar szentm isé
ket . . .  S ha búcsút m ondunk is most 
Krasznay A tyának, hitünk biztosít, 
hogy ez nem végleges búcsúzkodás . .. 
Rendületlenül hiszünk az örök életben 
és testünk feltámadásában.*

Most jelent meg!
Krupa Sándor: A SARLÓ-KALAPÁCS 

BILINCSEIBEN című könyve, m elyben 
a szerzetes szerző leírja  368 oldalon a 
saját és sok ezer rabtársa börtönéletét 
a kom m unisták m agyarországi börtö
neiben. U gyanakkor felvázolja a kom
munizmus borzalmas lényegét. A könyv 
a börtönélet m egrázó lexikona és m ély
séges élm ények kincsestára. —

Á ra papírkötésben 10.50, vászonkö
tésben 15.—- dollár. M egrendelhető: 

Krupa Sándor, P.O.Box 250, Dewitt, 
Mich. 48820, USA.

A Zürichi Magyar Nőegylet 
1977 május 15-én rendezi meg 

ANYÁKNAPI ÜNNEPÉLYÉT
a Guthirt Egyházközség kultúrterm é
ben, Guthirtstr. 7. M egközelíthető a 33 
és 71-es busszal a Rosengarten m egálló
ig. ^ e g n y ító  d. u. 3 órakor.

Szórakoztató m űsorral, büffével és 
magyaros vendégszeretettel vár min
denkit a RENDEZŐSÉG.

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Németországban:
Béry Christiane, B. Balázs és Ballestrem 
M ária leánya, 1977 február 28-án, 
M ünchenben 

Veyder-M alderg Thyna, V.-M. Ulf és 
Ugrón A ndrea leánya, 1977. márc. 3., 
M ünchenben

Svájcban:
Csánk Catherine, Cs. János és Janet 

M arié Brasset leánya, 1977 ápr. 2-án, 
Genfben

M ayer Corinne Klarisz, M. Rudolf és 
Corinne Brándin leánya, 1977 ápr. 9. 
Lausanne-ban

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 
Belgiumban:
Dacsev Miklós, 48 éves, 1977 márc. 16.

Brüsszelben 
Pakala Mária, 82 éves, Brüsszelben
N émetországban:
Béry Christine, 7 napos, 1977 márc. 6.
M ünchenben 

M assány Imre, 1977 márc., Gumpels- 
dorfban

W erner Károly, 83 éves, 1977 márc. 12.
Riebürg-Pfaumloch-ban 

Dr. Dobay Kálmán, 68 éves, 1977 m ár
cius 28-án, M ünchenben 

N euberger M ihályné, W ittm ann Teréz, 
68 éves, 1977 márc. 30-án, Berchtes- 
gadenben

M üggenburg Krisztina, 79 éves, 1977 
márc. 29-én, Ambergben 

Lakatos Pálné sz. H orváth Veronika, 
33 éves, 1977 ápr. 8-án, M ünchenben 

Dostál József, 65 éves, 1977 ápr. 14-én, 
M ünchenben

MANNHEIM.
V irágvasárnap M annheim ban nagy

böjti lelki elm élyülésre jö ttünk  össze a 
Lioba nővérek vezette M aria-Frieden- 
ről nevezett öregek otthonában. Akik 
a hívó szóra eljöttek, Dr. Ritter Márton 
schwetzingeni hittanártó l kapták a gon
dolatokat a visszapillantásra és irány- 
m utatást a jövőre. Különbözik, és ha 
igen, miben a keresztény, különöskép
pen a m agyar keresztény a más em
berektől? Tanuljunk meg ú jra  közösen 
imádkozni és m ulasztásaink fölött bán
kódni. Szentmise fejezte be a lelkiek
ben gazdagító napot. (Syy)

Regensburgban veszély fenyegeti a 
700 éves dómot. A délném et gótika 
m onumentális építészeti rem ekét a 
nagyvárosi forgalom, a levegő szeny- 
nyezettsége porlasztja, különösen a 
hom lokzat kőfaragásait. A hatóságok 
felszólították a város vezetőségét, gon
doskodjék a dóm környékén legalább 
forgalom korlátozásról, különben nem 
lehet a pusztulást megállítani.
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H I R D E T É S E K
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 MÜSkötály 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
Nagykocka tészta 8 tojásos V2 kg 2.95
Lebbencs 8 tojásos V2 kg 2.95

üvegárut nem postázunk.

«200 Tolisuhintás» — Burg Kastl diák
jaiért 1977 — Kova László költő kö
tetenként 6.— DM-t utal át egy kastli 
diák tám ogatására. így közel 200 kötet 
u tán  1 diák 5 havi ösztöndíjat kap. 
Felülj egyzéssel, a költő dedikációjá- 
val kerül könyvespolcára! M egrende
lés: Kova László, Blumenstrasse 27,

7 Stuttgart í. W.Germany. 
Postscheckkonto: Stuttgart, 557 
74-700.

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

H A Z A I H E N T E S Á R U
1 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 Frankén tahi
Tel.: 06233/62 69 3

MEGRÁZTA BUDAPESTET 
LATINOVITS ZOLTÁN SZÍNMŰVÉSZ 
ADY ENDRE-VERSEK HANGLEMEZE
LPX 13735 30 cm DM 20.—
Népszerű A dy-versek Latinovits Zoltán 
előadásában
LPX 17519 DM 20.— Honfi Géza leg
újabb lemeze: «Akácos ú t . . .  » stb.
SSX 946 30 cm DM 22.— «GUGYERÁK» 
Bárdi György humoros számokat ad elő: 
Kerti törpe Export, G ugyerák mint al
földi haram ia, A Buznyák «Riviérán» 
stb . . .
SSX 919 30 cm DM 20.— Karády Katalin 
énekel régi slágereket: Gyöngyhalász, 
Ha találsz egy mást, stb . . .
SLPX 17518 DM 20.— Vámosi-Zárai új 
lemeze: Homokóra, Én m indenkiben 
csalódtam, Szeretlek én, Ne hagyj el 
soha, Kár összeveszni velem, stb . . . 
Kiváló felvétel.
M itchell: Elfújta a szél I-III. DM 24.— 
Zilahy: Valam it visz a víz 13.—
Burgenlandtól a Bódeni-tóig,
Kiváló Útikönyv, 750 old. 30.—
Gondoljon szabadságára, vásároljon 

Útikönyvet - Szótárakat - N yelv
könyvet!

Kérje díjtalan katalógusainkat!
Musica Hungarica, 8 München 40. 
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911

Sebő gépjárművezető iskola,
H auptstr. 17, D - 7302 Ostfildern
4 Kemnat, Tel. 0711/459604 
M agyarnyelvű oktatás, bentlakásos
1-2 hetes tanfolyam! Az NSZK-ban la
kók részére a vizsgázás is m agyarul 
történik.

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 »-ADMINISTR ATION 
8 MÜNCHEN 81 — Tel. 089/ 98 26 37 

Oberíöhringer Str. 40. 
Postscheckkonto: Kath. Ung. Seelsor
ge, Sonderkonto, Postscheckamt Mün
chen Nr. 606 50-803.

A Nyomda nem fogad el hirdetést!

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

F i g y e l e m !  — Változás kedvéért
kölcsönös alapon kicserélhetnék hét
végi nyaralónkat 2-3 hétre. Nagy ker
tem, kényelm es lakásom  van a Fekete
erdő mellett, Stuttgarthoz közel. V á
laszt «Kistanya» jeligére kérek az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, O berföhringerstr. 40.

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

Rupp László hites törvényszéki fordító
vállal fordításokat m agyarról ném etre 
és ném etről m agyarra.
D - 8000 München 1, Postfach 162.
Tel. 089/3002162

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.

Magyar-német és német- magyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, m agyar- 
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

Bécsi magyar ügyvéd, Dr. Éva Mária 
Barki-Bekő, új ügyvédi irodája:

1040 Wien, Operngasse 36
Tel. 57-52-40
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Rövid
New York városának minden har

madik lakója katolikus — jelentette 
nemrég a helyi érsekség. Az utóbbi idő
ben, de különösen az elmúlt évben 
észrevehetően növekedett azoknak a 
katolikusoknak a száma, akik rendsze
resen járnak vasárnapi istentiszteletre, 
vagy vesznek részt egyházközségi mun
kában. A jelentés szerint a gyakorló ka
tolikusok száma az elmúlt évben 1,1 %>- 
kai emelkedett, míg New York lakos
sága ezidő alatt 1,6 °/«-kal csökkent.

Afganisztán 17,5 milliós lakosságá
ból 99 %  az iszlám sumita irányának 
híve. Bár a hagyom ány szerint két apos
tol is h irdette itt az evangéliumot, s 
korán püspöki széhelyek is voltak  már, 
a VII. századi arab hódítással eltűnt a 
kereszténység m inden nyoma. Az or
szágban ma egyetlen katolikus kápolna 
áll a kabuli olasz nagykövetség kert
jében, am elynek nyitvatartását 1932- 
ben engedélyezték a hatóságok a kül
földi diplom aták részére. 32 nem zeti
séghez tartozó 600 katolikus hívő láto
gatja.

Guido dél Mestri nyugatnémetor
szági nuncius adta át az idei Exempla 
díjakat 11 bel- és külföldi kézműves
nek, akik a müncheni kézműipari kiál
lításon mutatták be műveiket. A  láto
gatók több, mint száz kiállított tárgyon 
csodálhatták meg a modern egyházmű
vészeti alkotásokat. A kiállításon első 
ízben vett részt a DDR, a többi között 
a drezdai püspök pásztorbotjával.

Timor szigetén (Indonézia) kolera 
járvány pusztít. A halottak  száma már 
eddig több százra em elkedett. Bár az 
egészségügyi szervek m egkezdték a 
védőoltásokat, egyelőre nem sikerült a 
járvány t m egállítani. Nehezíti a beteg
ség elleni küzdelm et, hogy egyes terü 
leteken nagy az éhínség, gondot okoz 
a lakosság élelm iszerrel való ellátása. 
A missziós atyák m ár több, m int 40 
tonna kukoricát osztottak ki az éhezők 
közöt,, s közel 40 ezer DM értékben 
vásároltak  gyógyszert a betegek gyó
gyítására és a megelőzésre.

Justinián pátriárka, a román-ortodox 
egyház feje a közelmúltban, 75 éves 
korában elhunyt. A  16 millió ortodox 
hívőt számláló egyháznak ő volt a har
madik pátriárkája azóta, hogy 1885-ben 
a konstantinápolyi ökumenikus pátri
árka elismerte a román egyház függet
lenségét. Justinián pátriárka 1948 óta 
gyakorolta magas hivatalát.

Pleterje szlovén karthauzi kolostor
ban 12 apostol képét találták  meg, a- 
m elyet van Dyck (1599-1641) ném etal
földi festőnek tulajdonítanak. Tíz portré 
fára, kettő  pedig, Péter és Lukács apos
tol képe vászonra van festve. Időköz
ben neves szakértők érkeztek a hely-

hirek
színre Londonból, Varsóból és Buda
pestről, hogy m egállapítsák, eredeti al
kotásokról van-e szó, továbbá hogyan 
kerültek jelenlegi helyükre. M inden 
valószínűség szerint egy, a század ele
jén feloszlatott francia karthauzi ko
lostorból hozták m agukkal a Pleterjé- 
be áttelepült atyák.

A Katolikus Ifjúság V ilágszövetsége 
nem rég Berlinben tarto tta  nemzetközi 
találkozóját. A résztvevők közel 60 or
szágból, Európából, Afrikából érkeztek. 
A találkozó tém ája annak m egvitatása 
volt, m ilyen szerepet vállalhat a kato 
likus ifjúság egy új gazdasági világrend 
m egterem tésében.

A Szent Jean-Baptiste de Salle által 
alapított Iskolatestvérek kongregáció
jának jelenleg 11 ezernél több tagja 
van. A világ 85 országában tevékeny
kednek az ifjúság nevelésében. Legna
gyobb részük Európában, de közel há
rom ezren Északamerikában, 1200 atya 
tanít Délamerikában, közel 500 Afriká
ban és 251 Óceániában.

Zambia 4,5 millió lakosa közül egy
millió katolikus. Az első hithirdetők, a 
Fehér Atyák 1889-ben érkeztek az or
szágba. A főpásztorok nagy része benn
szülött már, a papok száma 60, a kül
földi hithirdetőké pedig még 384.

Prof. Dr. Joseph Ratzingert nevezte 
ki a pápa a Döpfner kardinális halálá
val m egüresedett M ünchen-Freisingi 
egyházm egye élére. Ö lesz a 72-ik utód 
Szent Korbinián püspöki székében. A  
nemzetközileg elism ert teológiai szak- 
tekintély  az egyházm egye területén  
született 1927-ben.

Ceylon (ma Sri Lanka) szigete, a- 
melyről 1293-ban Marco Polo azt írta, 
hogy a «világ legjobb szigete» 29 éve  
vált függetlenné. A  katolikus Birgit- 
Convent nemrég ünnepelte fennállásá
nak 75. évfordulóját. Itt tanult a világ 
és Ceylon első miniszterelnöknője, 
Bandaranaike asszony. Mindez nem 
akadályozta meg abban, hogy államo
sítsa a szigetország 2.854 felekezeti is
koláját. Ceylon lakosságának 7,3 °/o-a 
katolikus. A  keresztényeken kívül 
buddhisták, hinduk és mozlemek élnek 
az országban.

Bécsben ezév október 15-18. között 
találkoznak az európai keresztények, 
zsidók és mozlemek képviselői. A talál
kozót ún. állandó konferencia szervezi, 
amely hét évvel ezelőtt Berlinben ala
kult meg, s több európai országban 
fejti ki tevékenységét. A központja 
Londonban székel.

Az Életünkben megjelent írásokért 
minden tekintetben azok szerzői fele
lősek.

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

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

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatschrift für die ungarischen 
Katholiken in Európa
Redakteur und Herausgeber:
Dr. Josef Vecsey
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28
Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei
Sparkassa dér Administration
St. Gallen.
Bezugspreis jáhrlich: 14.— Sfr.

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


