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A magyarok zarándoklata Máriazellbe —
Megáldották a Mindszenty-Stációt

M ájus 21-22-én több mint 1500 ma
gyar zarándok já rt M áriazellben, hogy 
megem lékezzék M indszenty bíboros 
halálának és tem etésének m ásodik év
fordulójáról illetve résztvegyen az u- 
tóbbi hónapokban felépült Stáció meg- 
áldásán. A Stáció a Rózsafűzér tizedik 
titkát hirdeti: «Akit érettünk  keresztre 
feszítettek.® Talapzata szürke gránit
ból, törzse salzburgi m árványból, fe
dele vörösrézből készült. A fedelet sze
gélyező párkány és a törzs között há
rom oldalán nyitott, elől két négyszögű 
m árvány pilléren nyugvó szentély. H át
só falán a keresztre feszített Krisztust 
ábrázoló olajfestm ény. Szent János 
evangélista, a szeretett tan ítvány  átka
rolja a keresztet. Körülötte alpesi táj. 
A szentély fölött esztergomi m árvány
ból készült kisebb tábla, ra jta  m agya
rul és ném etül a felirat: «Akit érettünk 
keresztre feszítettek*. A Stáció törzsén 
ugyancsak esztergom i m árványból fa
ragott nagyobb tábla, ízléses, művészi 
barokk szegéllyel, felső részén középen 
a Szentkoronás M agyar Címer és alatta 
a felirat: «Devictus vincit — M ortuus 
v iv it — vagyis a legyőzött győz, a ha
lott él! M indszenty József a vértanú  
m agyar hercegprím ás dicső emlékeze-

A zarándokok A usztráliából, Déla- 
m erikából, Délafrikából és Európa nyu
gati országaiból jöttek, ö rü lte k  a ra 
gyogó napsütésnek, a 800 m éter magas 
alpesi táj tavaszi színpom pájának, a- 
m elyet késő délután hirtelen  zivatar, 
jégeső kissé m egtépázott, de meg is 
mosott.

Délután öt órakor a kegykápolna 
előtt a kolostor vezetője fogadta a za
rándokokat. M agyarul köszöntött: Di
csértessék a Jézus Krisztus! Utána né
metül folytatta. M egem lékezett M ind
szenty bíboros halála és tem etése má
sodik évfordulójáról. «Ez a nagy, szent
életű és tiszteletre méltó istenszolgája

téré, valam int a m ásodik világháború 
és az 1956-os szabadságharc áldozatai
nak em lékére állították m enekült m a
gyarok 1977-ben,» A m agyar szöveg 
alatt ugyanez németül. A Stáció min
tegy 20 tonna súlyú. Közvetlenül egy 
szép alpesi szikla előtt épült, körülötte 
gyönyörű fenyők. Egyike annak a 15 
barokkorbeli rózsafűzér-stációnak, a- 
m elyeket a XVII. században a M ária
zellbe vezető bécsi út m entén építettek. 
Ezen az úton érkeztek a m agyarországi 
zarándokok is. Az utóbbi években az 
u tat kiszélesítették. Számtalan autó jár 
erre. A zarándokok nem tudták többé 
járn i a stációk útját. Ezek pedig meg
rongálódtak a sok rázkódtatástól és 
benzin illetve olaj-gáztól. M űvészi k i
állításuk is megérdemli m egm entésüket. 
A máriazelli kolostor bencés vezetőjé
nek volt a javaslata, hogy a stációkat 
vigyék távolabb az úttól, az erdő szé
lén haladó kavicsos ú t m entére. így 
került a M indszenty Stáció talán a leg
szebb helyre, az alpesi szikla tövébe, 
az útról is jól látható m agaslatra. V a
sárnap reggelre a körülötte felállított 
magas árbocokon magyar, osztrák, pá
pai, staieri és máriazelli lobogókat len
getett a szél.

életét adta a hitért, az Egyházért és ha
zájáért. V égrendeletként saját élete pél
dáját hagyta ránk. Ö itt van közöttünk 
hitével, kezében a rózsafűzérrel, arcán 
mosolyával, szeretetével és gondjaival. 
V égrendeletét m egtaláljuk em lékiratai
ban is, am elyet mindig haszonnal olva
sunk.* A bencés Superior em lékeztetett 
őseinkre, akik N agy Lajos királyunk 
óta sűrűn zarándokoltak a zelli Szűza
nyához, M agyarország N agyasszonyá
hoz, akinek segítségét most mi kérjük  
itt szép m agyar nyelvünkön a lorettói 
litániával.

Mons. Dr. Ádám György vatikáni 
megbízott vezette az ájtatosságot és

adott Szentségi áldást. Utána vacsora 
következett és este félnyolckor indult 
a bazilikából a g y e r t y á s  körmenet. 
Imádkoztuk a rózsafűzért és énekeltünk. 
A körm enet után a zarándokok autóba 
illetve buszba szálltak és a m integy 
5 km-re fekvő Gusswerk-be siettek az 
esti ünnepségre.

Az esemény helye a történelemben
Közben befutott a kastli m agyar gim

názium busza is, m ely délután Linzben 
elakadt. A kuplunggal volt baj, de a 
linzi m agyarok segítettek ham ar meg
javítani. A középiskolás diákok és linzi 
meg m üncheni illetve gráci cserkész
barátaik  pillanatok alatt zászlódíszbe 
öltöztették Gussw erk legnagyobb ter
mét. A kastli gimnázium kórusa Halmos 
László kantátájával ny ito tta  meg az 
ünnepséget. Dr. Eszterhás István, az 
«Amerikai Katolikus M agyarok V asár
napja* c. lap főszerkesztője, író mond
ta  az ünnepi beszédet. Egyik szép gon
dolata az Édesanyák Dem okráciájáról 
szólt. Zrínyi Ilona érdem eire hivatkoz
va kiem elte anyai gondoskodását gyer
m ekeiről és hazánkról. Fiához írt leve
lében aláhúzta: «A földi javak  elvesz
hetnek — az nem nagy baj — de aki 
a becsületét elvesztette, m indenét el
vesztette . . . Becsüld meg az embe
reket, szívesen társalogj az idegenek
kel és így véled is jól bánnak és sze
retni fognak. Aki m ásokat megbecsül, 
m aga-magát becsüli.* Hasonló szellem
ben nevelte M indszenty édesanyja is 
gyerm ekeit. A  két édesanya századok 
távolságából ugyanazokat az értékeket 
és szeretetet adja gyerm ekeinek Ezek 
az értékek  a m agyar lelkeké, de az 
evangélium ból származnak. Az édes
anyák a hordozói. Ez az édesanyák 
dem okráciája. A  m ásik gondolat arra 
a kérdésre válaszolt, hogy mit hoztunk 
mi m agyar zarándokok m agunkkal a 
Stáció felavatására, M indszenty sírjá-

(Folytatás az 5. oldalon)

Magyarok a nagyvilágból
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
«Harmadnapon halottaiból föltámada»

Krisztus halála és feltám adása h i
tünk legalapvetőbb m isztérium át képe
zi. Az Isten Fia «értünk em berekért, a 
mi üdvösségünkért leszállóit a m enny
ből és em berré lett» — m ondjuk a szent
mise hitvallásában. Ám az A tya azért 
akarta, hogy Fia m egtestesüljön, hogy 
halálával váltson meg bennünket. M ivel 
azonban Jézus szenvedése és halála az 
em berek szem ében vereségnek látszott, 
kellett, hogy a hívek felismerjék, hogy 
épp halála által győzte le a halált és 
szabadított meg bennünket a bűn és 
Sátán uralmából. Ezért az A tya harm ad
napra feltám asztotta Fiát halottaiból és

A kereszténység ellenfelei kezdet 
óta azon voltak, hogy Jézus feltám adá
sát különböző érvekre hivatkozva ta 
gadják. Vannak, akik azt mondják, 
hogy nincsen m ódunkban Jézus feltá
m adását ellenőrizni és ezért nem is te 
kinthetjük történelm i esem énynek. Ám 
így vagyunk általában m inden tö rté
nelm i esem énnyel, am ely a m últban 
játszódott le. N apóleon had járata it sem 
tudjuk ellenőrizni, de azért elfogadjuk 
azoknak a tanúságát, akik akkoriban 
éltek. M ások arra  hivatkoznak, hogy a 
Szentírás szerint az apostolok maguk 
sem voltak  Jézus feltám adásának a ta 
núi. Az igaz ugyan, hogy nem látták  a 
feltám adást, azonban tanúi voltak  Jézus 
felfeszítésének, halálának és eltem eté
sének, látták  az üres sírboltot és m es
terük m egjelenései következtében meg
győződtek, hogy csakugyan feltám a
dott. M ások azért vonják kétségbe a 
feltám adást, m ert az evangélium ok nem 
egyeznek meg a leírásában. M árk és 
Lukács szerint három  asszony, M áté 
szerint kettő, János szerint egy asszony 
megy el húsvét reggelén a sírhoz. M árk 
szerint az asszonyok m egrém ülve hall
gatnak, M áté szerint sietnek, hogy el
v igyék a hírt a tanítványoknak. M áté 
és M árk egy m egjelenő angyalról be
szél, Lukács és János kettő t említ meg. 
M áté leírása szerint az ángyai elhen- 
gerítette  a követ és ráült. A három 
másik evangélista szerint egy angyal, 
ill. kettő  a sír belsejében jelenik  meg. 
Ám m indezek a különbségek igazán 
mellékes körülm ényekre vonatkoznak 
és a Jézus feltám adására vonatkozó 
egyöntetű tanúságtételt nem érintik. 
E különbségeket m anapság m ár jobban 
meg tudjuk m agyarázni azáltal, hogy 
tekintetbe vesszük az újszövetségi 
könyvek sajátos keletkezését. Az evan
gélisták nem voltak  riporterek, akik 
töltőtollal kezükben gyorsírással je 
gyezték fel az esem ényeket. Az Úr 
Jézus nem azt parancsolta meg nekik, 
hogy írják, hanem  hogy hirdessék az

így hitelesítette  a m egváltás m űvére 
vonatkozó tanítását. Így érthető, hogy 
az apostolok igehirdetésük főtém ájának 
Jézus halálát és feltám adását tek in te t
ték. Szent Péter, m iután a sánta koldust 
m eggyógyította, e szavakat intézte a 
csodálkozó zsidókhoz: «Ábrahám, Izsák 
és Jákob Istene m egdicsőítette a Fiát, 
Jézust, akit ti k iszolgáltattatok és meg
tagadtatok Pilátus előtt . . . M egtagad
tátok a szentet és igazat, arra kértétek, 
hogy a gyilkosnak kegyelm ezzen, az 
élet szerzőjét pedig m egöltétek. Isten 
azonban feltám asztotta a halálból, en
nek tanúi vagyunk* (ApCsel 3, 13-15).

evangélium ot s m e g í g ér t e, hogy a 
Szentlélek m ajd vezeti őket a k inyilat
koztatott igazság mélyebb m egértésé
ben. Ezért az apostolok kezdetben egy
szerűen elm ondták hallgatóiknak, amit 
láttak  és hallottak, és a hallgatók aztán 
megint tovább adták, amit az apostolok
tól hallottak. így különböző szájhagyo
m ányok keletkeztek, sőt Krisztus be
szédeit és tette it egyesek még az evan
géliumok keletkezése előtt írásba fog
lalták. Az első evangélium ot M áté írta 
meg arám  nyelven még Kr. u. 50 előtt. 
Ez az eredeti M áté-féle evangélium  
azonban elveszett. M árk rögzítette el
sőnek evangélium át görög nyelven 
kb. 65-ben. Szerkesztésében használta 
a M áté-féle evangélium ot valam int két 
m ásik íro tt forrást is. Krisztus után 
70-ig, tehát még Jeruzsálem  pusztulása 
előtt, írta meg evangélium át a mai M áté- 
féle evangélium  görög nyelvű szerzője. 
Kb. ebben az időben írta evangélium át 
Lukács is szintén görögül és a görög 
keresztények számára. Szt. János apos
tol csak Kr. u. 100 körül, tehát Jézus 
halála u tán  kb. 67 évvel, írta evangé
lium át szintén görög nyelven. A görög 
M áté-féle evangélium  szerzője ism erte 
M árk evangélium át, Lukács ism erte az 
arám nyelven írt M áté-féle evangéli
umot — esetleg valam ilyen fordításban 
— , s azonkívül még egyéb íro tt forrá
sokat és szóbeli hagyom ányokat is é r
tékesített. Ilyen módon érthető, hogy 
e három  evangélista néha majdnem 
szószerint egyezik egym ással — ami
kor közös forrást használnak — , m ás
kor meg lényegtelen részletekben el
tér egymástól, ami vagy különböző for
rásokra vagy eltérő személyes em léke
zetre vezetendő vissza. János evagé- 
liuma nagyon különbözik az első há
rom, ún. szinoptikus evangélium tól. Ha 
János ism erte is a szinoptikus hagyo
m ányt, irodalm ilag nem függ tőle, te l
jesen önállóan írja le az esem ényeket, 
sokban kiegészíti vagy pontosabbá te 
szi azt is, amit a másik három  evangé

lista leírt. Az evangélium ok szerkesz
tésének  e bonyolult története nem érin
ti a sugallm azottság tényét. Misem ter
mészetesebb, mint hogy az ily különbö
ző szerzőktől írt és különböző módon 
keletkezett evangélium ok lényegtelen 
részletekben eltérnek egymástól. De 
épp ezek az eltérések a meggyőző lé
nyeges esem ények elbeszélésében iga
zolják a leírt esem ények hitelességét. 
Ha ugyanis az apostolok csak «kitalál- 
ták» volna Jézus é le tét és feltám adását, 
bizonyára ügyeltek volna arra, hogy 
m inden pontban m egegyezzenek egy
mással.

Szent Pál tanúságtétele

M inthogy Szent Pál levelei javaré
szét még az evangélium ok (végleges 
a lakjukra gondolunk) szerkesztése előtt 
írta, az ő tanúságtételét kell a legré
gibb ránk m aradt újszövetségi tanúság
téte lnek  tekintenünk. A Korintusiak- 
nak írt első levelében — kb. Kr. u. 56- 
ban írhatta  — e szavakat olvassuk: 
«Elsősorban azt hagytam  rátok, amit 
magam is kaptam : Krisztus m eghalt 
bűneinkért, az írás szerint,. M egjelent 
Péternek, m ajd a tizenkettőnek. Később 
egyszerre több mint ötszáz testvérnek 
jelent meg, ezek közül a legtöbben még 
élnek, néhányan azonban már m eghal
tak. Azután Jakabnak  jelen t meg, majd 
az összes apostolnak. U tánuk pedig, 
m int egy elvetéltnek, m egjelent nekem  
is. Én ugyanis az utolsó vagyok az 
apostolok közt, s arra sem méltó, hogy 
apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem 
az Isten egyházát® (lK or 15, 3-9). Ér
dekes e szövegben a hagyom ányra való 
hivatkozás: ő m aga kapta, amit tanított, 
azaz tanítása m egegyezik az ősapostoli 
hagyom ánnyal. A Korintusiaknak írt 
levelében azért hangoztatja annyira a 
feltám adást, m ert olvasói a pogányság 
soraiból kerü ltek  elő és csak nehezen 
tudták elfogadni a feltám adás tényét.

M anapság sajnos nem csak az a te
isták, hanem  keresztények, sőt teoló
gusok is kétségbe vonják Jézus való
ságos feltám adását. Nem kételkednek 
az apostolok jóhiszem űségében, azon
ban különböző módon próbálják  ma
gyarázni a feltám adás «mitoszának» a 
keletkezését. Egyesek azt vélik, hogy 
az apostolok hite tám asztotta fel kép
zeletükben Jézust. M ár Goethe Faust
jában olvassuk, hogy az apostolok azért 
ünnepelték az Űr feltám adását, m ert 
lélekben ők m aguk feltám adtak. Korunk 
egyik keresztény írója azt m ondja 
Jézusról: «Nem Isten m agasztalta fel, 
az Egyház helyezte m agasba, ujjongá- 
sával az Egyház emelte fel és ültette  
Isten trónjára*. Aki csak kissé ismeri 
az evangélium okat, sa já t m aga meg-

Erőltetett érvek a feltámadás tagadására
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Hirdessétek dicsőségét
t

Fájó szívvel, de Isten szent 
akaratában megnyugodva közöl
jük kedves Olvasóinkkal, hogy 
az Életünk szerkesztője,

Dr. V ecsey József
1977 május 24-én váratlanul el
hunyt. — Életút járói, tevékeny
ségéről további híradást lapunk 
következő számában közlünk.

győződhetik arról, hogy ez a felfogás 
m ennyire m egham isítja a tényeket. Er
re a kérdésre m ég visszatérünk követ
kező cikkünkben. Azt sem lehet m on
dani, hogy az apostolok hallucináció- 
nak estek áldozatul, m ert meg voltak 
győződve, hogy Jézusnak fel kell tá 
madnia. Az igazság ugyanis az, hogy 
az apostolok Jézus halálakor m eginog
tak  hitükben s m ár nem rem élték «Izra- 
el m egváltását* (v.ö. Lk 24, 21). Jézus 
szavaira, m elyekkel halálát és feltám a
dását előre m egm ondta sem igen em
lékezhettek vissza, hisz annak idején 
«mit sem érte ttek  belőle* (Lk 18, 33) és 
Jézus maga m agyarázza meg nekik fel
tám adása u tán  szavainak igazi érte l
mét (Lk 24, 25-26). Azt meg pláne nem 
tételezhetjük fel, hogy az apostolok tu 
datosan csalták volna meg a híveket. 
Az effajta eljárás nem egyezik meg 
jellem ükkel. Különben is a feltám adás
ba vete tt h itükért készek voltak minden 
üldöztetést vállalni és életüket adni.

M ások azzal próbálják  Jézus igazi fel
tám adását tagadni, hogy kétségbe von
ják  igazi halálát. Ám egy m egkínzott 
és agyongyötört tetszhalottnak a m eg
jelenése nem önthette volna az apos
tolok leikébe a húsvéti győzelem hitét 
és örömét. Azonkívül Jézus egészen 
más életre  tám adt fel. Ha élt is, ha iga
zi testtel rendelkezett is, egészen m ás
képpen élt m int azelőtt s mindez nem 
tö rténhetett volna, ha  csak tetszhalott
ként ébredt volna életre. Ha figyelem 
mel tanulm ányozzuk a feltám adás ellen 
felhozott érveket, arra a m eggyőződés
re jutunk, hogy azok akik Jézus feltá
m adását tagadják, azért teszik, m ert a 
Szentírás szövege nem meggyőző, vagy 
m ert m ásképpen könnyebben m agya
rázható, hanem  azért, m ert eleve nem 
hisznek a csoda lehetőségében. Taga
dásuknak és kételyeiknek nem igazi 
szöveg-kritikai tudom ányos alapja, ha
nem inkább ideológiai háttere  van. A 
következőkben még rám utatunk a fel
tám adás dogm ájának a jelentőségére. 
Befejezésül idézzük fel Krisztus U runk
nak a hitetlenkedő Tamáshoz intézett 
szavait: «Hittél, m ert láttál. Boldogok, 
akik nem látnak s mégis hisznek* 
(Jn 20, 29).

PROF. P. MEHRLE TAMÁS OP

«Egy alkalommal, amikor együtt vol
tak, m eghagyta nekik, hogy ne távoz
zanak el Jeruzsálem ből, hanem  v árja 
nak az A tya Ígéretére . . .  'ti azonban 
néhány nap m úlva Szentlélekkel ke- 
resztelkedtek m eg’ . . .  Az A tya saját 
tetszése szerint határozta meg a meg
felelő időpontot . . .  De amikor leszáll 
rátok a Szentlélek, erőben részesültök, 
úgyhogy tanúságot tesztek m ajd rólam 
Jeruzsálem ben . . . sőt egészen a föld 
végső határáig  . . . »  (Ap.Csel. 1, 4-8.)

Tanúságot tenni róla a föld végső 
határáig: az idő és a tér végső határáig! 
Kinek szól ez a feladat, hogyan kell be- 
töltenünk, min alapszik? Egy alkalom 
mal, amikor együtt voltak: feltám adása 
után, azokkal együtt, akik h ittek  benne! 
Ez az alap: az élő, a személyes Krisztus
ban való hit! M eghagyta nekik . . .  Már 
nem sokat m agyaráz, nem kér, m ert 
tudja, hogy hisznek Benne. Nem saját 
erejükből, bizonyságot te tt istenségéről 
nem egyszer előttük: szavaival, te tte i
vel, szeretetével. Péter m egvallotta: 
«Nincs kihez m ennünk, az élet igéi 
nálad vannak. Tamás is leborult k é t
kedése után: Én Uram és én Istenem! — 
Igen, ezek az apostolok és tanítványok 
m ár az övéi! A hitet tőle nyerték, Ö 
ültette  el bennük, Ű növelte, érlelte, de 
a Szűzanya, aki sírbatételekor is hitt 
benne, segítette őket, — maguk is min
dent m egtettek, hogy ezt a h itet növel
jék, éljék, bizonyságot szerezzenek: fu
to ttak  az üres sírhoz. Csak hittel tud
tak, csak biztos, erős h ittel tudhattak  
várni a m egígért Szentlélekre! Bezár
kózva ugyan, de együtt, ahogy meg
hagyta nekik, közben is élve m ár a 
közösségi életet: hiszen a várakozás 
ideje alatt választották meg M átyást 
apostolnak.

Tanúságot tenni róla csak akkor 
tudunk, ha hiszünk a személyes, feltá
madt, köztünk élő Krisztusban!

M ost Szentháromság vasárnapja kö
rül felfigyelhetünk arra a tényre  is, 
hogy talán sehol ennyire nyilvánvaló
an nem kapcsolta össze a Szenthárom
ság szem élyeinek közös együttes m un
káját — érdekünkben: m egváltásunk 
és m egszentelésünk érdekében, m int itt! 
Az A t y a  ígéretére kell várnunk, a 
S z e n t l é l e k  száll reánk és erősít 
meg, K r i s z t u s r ó l ,  az élő, mindig 
köztünk m aradt Krisztusról kell tanú
ságot tennünk!

Ez a felelet a hogyan-ra. A Gondvi
selő A tyában: szem élyében és segítsé
gében, gondviselésében bízva, azt el
fogadva. — A Szentlelket mindig újra 
várva és tudatosan elfogadva k e l l  ta
núságot tennünk az em berré lett Igé
ről, Krisztusról! Nem csak a Szenthá
romság m egdicsőítése miatt, hanem  em
bertársaink érdekében is. M ert a kettő 
egy! Neki úgy tetszett, hogy nem egy

szerre, nem egyedül, nem egy szóval, 
egy mosollyal, de általunk is folytatja 
a m egváltást és üdvözítést . . .  folytatja 
a világ végezetéig. M inél inkább em ber
nek lenni, am ilyen Ö volt. Ha nem is 
«isteni» ember, de legalább «embersé- 
ges» em bernek lenni, ez az emberi tö 
kéletesedés, fejlődés, kibontakozás ú t
ja. S akkor valóban nem lehetnek kö
rülöttem  nyom orgók és elhagyott u tca
gyerekek, akkor vállalom  a halált is 
Kolbéval és a szegénygondozást Teréz 
anyával, de vállalom  az igazi családi 
élet felelősségteljes feladatát is egymás 
m egszentelésével és áldozatos, önzet
len, megelőző, adakozó, örömet okozó 
szeretetével. A kkor tudok emberséges 
ember lenni, aki nem bőrszínt néz, de 
túl nyelveken és adottságokon, m eg
látja  m indenkiben az istengyerm ekség 
és m eghivatottság m éltóságát. Tudok 
nyito tt lenni, egyszerű, adakozó és el
fogadó, m ert élem, hiszem a testvéri
séget Krisztusban.

Tanúságot tenni jelen t életet, szót, 
áldozatot, szeretetet! De kiknek szól ez 
a küldetés? — kérdezhetnénk. N yilván 
a papságnak, az apostoloknak, talán 
ezért is vanak ebben az időben a pap
szentelések: Kér. János és Péter-Pál 
ünnepe táján. Igen, elsősorban nekik. 
Ezért im ádkoznunk kell értük, hogy le
gyenek a Szentháromság küldésére fo
gékonyak, az A tya Ígéretére várók, 
Szentleiket befogadók, Krisztust h irde
tők. De azontúl áll ez a küldetés min
den m egkeresztelt hívőre is! Ne felejt
sük, a bérm álások ideje is általában 
ekkortájt vannak: m indnyájan fogad
tátok a Szentleiket a püspök kézráté- 
tele által, hogy erősek legyetek a h it
ben, bátrak  a m egvallásában, hűek a 
hitszerinti élet követésében; a szeretet 
életében! Szent Péter apostol m inden
kinek írta levelében: «Ti választott nem 
zetség, k irály i papság, szent nemzet, 
tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy 
annak dicsőségét hirdessétek, aki a sö
tétségből csodálatos világosságra h í
vott titeket . . . »  (1. Pét. 2,9.)

Az első keresztények — s utánuk sok
sok ezren — ezt m egértették. Róluk írja 
az Ap.Csel.: Ezek állhatatosan k itarto t
tak  az apostolok tanításában és közös
ségében, a kenyértörésben és az imád
ságban . . .  A hívek mind összetartottak 
és m indenük közös volt. M agasztalták 
az Istent és az egész nép szeretetében 
álltak . . .»  M ajd szt. István megköve- 
zése után: «A szétszéledt hívek, ahol 
csak m egfordultak hirdették  az ig é t ...» 
Ap.Csel. 2,42-47 és 8, 4.)

Az A tyában bízva, a Szentlelket be
fogadva így hirdessük Krisztust mindig, 
m indenkor egész életünkkel testvéreink 
javára  és a Szentháromság dicsőségére!

P. GAUSZ T. S.J.
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Gizella magyar királyné emlékezete (II)
A fejedelmi házaspár útja hazánkba

a Passauig tartó  hajózás u tán  a Duna 
jobbpartján, a róm aiak régi közlekedési 
vonalát követte és Persenbeugon, Tull- 
non, Bécsen, Ham burgon és M osonon 
át Esztergomba vezetett, a m agyar fe
jedelmi ház fő-szálláshelyére, am elynek 
m aradványai részben még ma is látha
tók. Hagyom ány szól arról, hogy a fia
tal pár a pozsonyi várban is tartózko
dott rövid ideig. Gizella rokonságának 
felfogásában a házasságkötés ténye egy 
ism eretlen és valószínűen rettegett v i
lágba történ t lépésnek számított; a ba
jor hercegnőt olyan idegen nép várta, 
am ely m ajd egy évszázadon át az euró
pai népek félelmes ellensége volt; maga 
Pozsony s környéke még 907-ben is 
színhelye volt egy tám adó bajor had
sereg megsem misülésének, korabeli 
krónikák későbben pedig m eglehetős 
részletességgel beszélték el a délbajor 
földre betört s ott pusztító, nagyobb 
m agyar hadcsoport vereségét. Említett 
nagynénje, Gerberga apátnő ellenezte 
a házasságot, m ert — ítélete szerint — 
egy bárdolatlan és szilaj nép fejedel
m ének oldalán a törékeny hercegi ro
kon éle tét és boldogságát nem látta  
biztonságban. Hiszen, mint lotharingiai 
hercegnőnek, első férjét is kalandozó 
m agyarok nyila sebezte halálra és fran
cia k irályi férjétől sem hallhatott sok 
jót a m agyarokról.

Igaz, a lechmezei csapás lezárta a 
nyugati kalandozások korát és Géza 
udvarában — a fejedelem  előrelátó 
diplom áciája eredm ényeként — már 
több külföldi lovag tartózkodott, így az 
olasz Adeodatus sanseverinói gróf, 
V ajk nevelője és későbbi keresztapja 
is, mégsem lehetett meglepő, hogy a 
császár közeli rokonát, Gizellát 300 jól 
felfegyverzett bajor lovas k ísérte ma
gyar földre. Velük tarto tt a tapasztalt- 
hűségű nürnbergi Herm ann gróf is, aki
nek rokonsága Erdély délkeleti ha tá
rain telepedett le és adta a mai Szeben 
(Hermannstadt) nevét. Több bajor csa
láddal együtt Gizella m agával hozta 
régi, kedves szolgáját, Kaal-t is, aki a 
később róla elnevezett, sopronm egyei 
Káldon telepedett le. A jövevények egy 
részének a mai Szatm árném eti lett új 
otthona, akiknek II. Endrétől 1230-ban 
kiadott kiváltságlevelében a Gizellával 
hazánkba érkezett ősök jövetele is em
lítést nyer. A hercegő előkelő k íséreté
nek tagja volt a sváb Hunt és Pazman 
lovag s Vencelin, bajor ispán is, aki 
a Koppány-lázadás ellen hadbaszállt 
tábor vezére lett. Egyébként még Géza 
s István idejében, m ajd a következő 
századokban svéd, lengyel, cseh, szász, 
kún, francia, olasz, spanyol lovagok és 
görög kézm űvesek, m űvészek települ
tek  meg hazánkban, családokat alapí

tottak, nem ességet nyertek  és lettek  
kiváló érdem eket szerzett m agyar csa
ládok őseivé — írja Thuróczi, első nem 
pap krónikairónk, M átyás k irály  ítélő- 
m estere.

István k irá ly  országtérítő és állam 
építő tevékenységében egyébként fele
sége rokonságának tag jait tek in tette  
példaképeinek. Sógora, -II. szt. Henrik, 
ném et-róm ai császár józan vallásos
sága, egyházi reformszelleme, tem plom 
építő m unkássága és az egyháznagyok- 
ra tám aszkodó állam vezetése vonzóan 
hato ttak  reá. A császárnéban, szt. Kuni
gundában pedig a hű m unkatárs kész
ségét csodálta meg, aki egyházak ala
pításával és azok gazdagításával moz
dította elő birodalm ukban a keresztény
ség térfoglalását.

A királyi feleség, Gizella szem élyében

a korabeli m agyarok új női típust is
m ertek meg: a m élyen vallásos, az 
istenháza ékességét szerető, jóságos- 
szívű és a családi é le tet keresztény 
szellemmel telítő hitves és anya vonzó 
m intaképét. A családi otthon m eghitt 
bensőségében, de a laikus apostolkodás 
anyagi feltételeit messzemenően bizto
sító k irályi udvartartás keretei között
— szent rokonok és nevelők szellem é
ben — tám ogatta uralkodó férje misz- 
sziós m unkásságát és vette  ki részét 
szent életével a m agyarság keresztény- 
nyé alakításának, királyi férje és gyer
mekei m egszentelésének Istennek te t
sző m unkájából. És ha erős túlzásnak 
tek in tjük  is elfogult bajor történetírók 
vélem ényét arról, hogy István és a ma
gyarok m egtérítése Gizella és bátyja,
II. Henrik m űve volt (és e vélem ény 
ju to tt kifejezésre III. Jenő pápának 
Henrik szenttéavatási bullájában 1152- 
ben is, illetve e m egjegyzés kerü lt a 
római szentek jegyzékébe is, Henrik 
nevéhez, júl. 15.), — am elyet bőven 
m egcáfoltak neves m agyar történetíró
ink, — annyit term észetesen elfogad
hatunk, hogy a Scheyern-i házasság- 
kötés nagy jelentőségét és messzi szá
zadokra kiható erejét annak idején sem 
a bajorok, sem a m agyarok kellőképpen 
nem m érlegelhették; hogy a húgát férj- 
hezadó bajor herceg döntése gondvise
lésszerű volt, hiszen nem csak nemze
tünk életét kapcsolta a keresztény nyu
gati népek kultúrközösségébe, hanem  
még a ném et sors alakulását is befolyá
solta és lett az Egyház- és világ tö rté 
netének szereplő tényezője. A hitújonc
nak már nem tekinthető  István háza- 
sulás’á előtt azt tehette, hogy ígérte a 
kereszténységnek a m agyarok közt való 
további terjesztését s m egszilárdítását 
és ebbe a törekvésében Gizella őt h a t
hatósan tám ogatta. De a k irály nevel

tetése  — ebben szt. A dalbert püspök 
szerepe és kezdettől fogva k ifejtett buz
gó tevékenysége kizárja, hogy keresz
tényi h ithűségét bizonygatnia kelle tt 
volna a bajorok előtt, még kevésbé 
pedig, hogy a hercegnő kezét elnyer
hesse, lett volna kereszténnyé és k ívül
ről jövő döntőfontosságú beavatkozá
sokra, b iztatásokra szorult volna. Dön
tései egyéniek voltak, akár az állam- 
szervezet, akár az egyházi élet kiépí
tésére vonatkoztak.

Gizella m agyar fogadtatásáról Ra- 
nolder veszprémi püspök, egyházi író 
foglalta össze egykorú írások vélem é
nyét, amely népünknek az új fejede
lemnő érkezésekor m egnyilvánult lel
kesedéséről tudósít. Ezt követte  a min
dennapi élet szürkeségén is áthatoló 
ném a tisztelet, am elyre a királyné lelki 
m agasabbrendűsége késztette népünk 
tisztultabb rétegeit. Látniok kellett, 
hogy Gizella is azokat a legnem esebb 
eszm ényeket képviseli, am elyeket szt. 
István kora óta is őriz és vall m agáénak 
népünk kereszténygondolkozású több
sége.

Három  évvel Géza fejedelem  halála 
után

az egyház előrehaladt m egszervezésé
vel s uralkodói tekintélyének sikeres 
m egszilárdításával István történeti lé
pésre határozta el magát: betetőzni és 
szentesíttetni akarta  népének a nyugati 
kereszténységhez és m űvelődéshez v a 
ló csatlakozását azzal, hogy II. Szil
veszter pápától (999-1003) királyi koro
nát és az egyházi szervezet további k i
építéséhez felhatalm azást kért. V állal
kozását siker koronázta: a pápa s a vele 
egyetértő  III. Ottó császár (983-1002) 
k irályi m éltósággal tün tették  ki. A kö
vetségben járó A strik  pécsváradi apát 
az á tvett kincseket és pápai leveleket 
hozó V ettai Benedek római követ k í
séretében érkezett vissza Esztergomba, 
ahol 1000 aug. 15-én, Nagyboldogasz- 
szony napján, a pápai szertartáskönyv 
előírásai szerint Domonkos esztergomi 
érsek a vár szt. A dalbert tem plom ában 
végezte el az első m agyar k irálykoro
názás történelm i aktusát.

A középkor ném et császárnéi s ki
rálynéi férjeik  koronázása után hosz- 
szabb-rövidebb időre részesültek a föl
emelő szertartásban. Gizella hercegnőt 
fejedelmi férjével együtt koronázták 
meg.

Árpádházi királyaink korából szár
mazó történelm i em lékeink csak tö re
dékesen őrizték meg a koronázási ün
nepségek leírását. Az ausztriai M elk 
apátsági könyvtárának  egyik, 1438-ból 
való kódexe tartalm azza részletesen 
leírva a m agyar k irályok m egáldási és
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A máriazelli magyar zarándoklat
(Folytatás az 1. oldalról)

hoz? Nem csak koszorút. Ennek is csak 
akkor van értéke, ha jel. O lyan jel, 
mely kifejezi lelkünk imádságát. Ennek 
az im ádságnak őseink hitvallását kell 
tartalm aznia. Nem a hajlékony, a bál
vány divatos form ája szerint alakított 
im ára van szükségünk ma, hanem  arra, 
am elyben az Úristenhez fordulunk. Úgy, 
ahogy őseink tették, akik az Istenben 
a m indenható, terem tő, m indenek fölött 
álló Urat imádták.

Az ünnepi beszéd után következett 
az idei zarándoklat Stáció-avatásának 
és M indszenty bíborossal illetve a má
sodik világháború és az 1956-os szabad
ságharccal kapcsolatos esem ények, hő
sök elhelyezése a m agyar történelem 
be. Írók, orvosok, költők, irodalmárok, 
szerkesztők, diákok és diáklányok, a 
Svájci M agyar K eresztény M unkásszö
vetség vezetőségi tagjának, katolikusok 
és protestánsok együttm űködésével 
m egszólaltak nagyjaink. Súlyos tö rté 
nelmi pillanatban keresztény lelkiism e
rettel megfogalmazott üzenetüket hal
lo ttuk — IV. Béla m agyar k irá ly  levelét
III. Ince pápához, m elyben hathatós se
gítséget sürget a Duna vonalának m eg
erősítésére: «Mert a Duna az ellenállás 
vize. Ha a m ongolok a Duna birtokába 
jutnak, hogyha a mi országunkat, — ne 
adja Isten, elfoglalnák — akkor m eg
nyílna szám ukra az út más keresztény 
országokba, m ert innen a keresztény 
világ irányába nincsen akadályozó 
tenger.»

Felhangzott Bocskay István végren
deletéből: «Mint Nem zetemnek, Hazám
nak igaz jóakarója, fordítom elmémet 
a közönséges állapotnak elrendelésére, 
szeretettel intvén mind az erdélyi s 
m agyarországi híveinket az egymás 
között való szép egyességre, atyafiúi 
szeretetre, — az erdélyieket, hogy M a
gyarországtól, ha más fejedelem ség 
alatt lésznek is, el ne szakadjanak, a 
m agyarországiakat, hogy az erdélyie

koronázási szertartását. Egy lengyel 
pap 1440-ben tette  meg ugyanezt, talán 
éppen azért, m ert a baráti nép is érde
kelve volt a m agyar szent korona tö r
ténetét illetően, hiszen az eredetileg a 
lengyeleknek volt szánva. Desericzky 
piarista történetíró  (f 1763) nagy rész
letességgel ism erteti a legelső koroná
zást, Budán kiadott egyik ötkötetes 
művében.

Az ünnepnap egyik korai órájában 
kerü lt sor a történelm i esem ényre. A 
koronázási-m ise bevezetője u tán  a szen
telt olajjal való felkenés következett, 
ami a római egyház szolgálatára avatta  
föl az uralkodópárti a M indenszentek- 
litán iájá t a felkenés imái követték, a- 
m elyeknek szavai a királyné szám ára

két el ne taszítsák, tartsák  az ő a tya
fiaiknak és ő véreknek, tagoknak.®

M egszólalt Zrínyi M iklós; Zrínyi 
Ilona fiához, II. Rákóczi Ferenchez írt 
levelével, Rákóczi em lékiratával, M ikes 
Kelemen utolsó levelével: «Az első le
velem et amidőn néném nek írtam, hu
szonhét esztendős voltam, eztet pedig 
hatvankilencedikben írom. Ebből kive- 
talan bujdosásban töltöttem. A haszon
talan bujdosásban tötöttem . A  haszon
talant nem kellett volna mondanom, 
m ert az Isten rendeléseiben nincs ha- 
szontalanság, m ert Ö m indent a maga 
dicsőségére rendel. A rra kell tehát v i
gyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk, 
és úgy m inden irántunk való rendelése 
üdvességünkre válik .» H allottuk Köl
csey Ferenc, Széchenyi, Petőfi, Kossuth, 
Babits M ihály ma is időszerű gondola
tait, továbbá M indszenty bíboros im á
ját, am elyet a budapesti Bazilikában 
mondott a Szentségimádáson abban az 
órában, am ikor Párizsban aláírták  a 
m ásodik világháború utáni békeszerző
dést. Ezt a korszakot lezárta Illyés Gyu
la: «Egy m ondat a zsarnokságról® című 
verse. Az utolsó felhívás Illyés Gyula
1976 karácsonyi cikkéből való: «A sza
badságért harcolni kell! M inden harc
nak m egvan a stra tég iája  . . .  nem lehet 
fejjel a falnak menni. A börtönkapunak 
sem . . .  A feladat azonban egy: a dö- 
römbölést kell — nem kétséges — fele- 
lőssen közcselekvéssé tenni, oly fegyel
m ezett együttes mozgalommá, hogy vé
gül nem csak dongjon, de törjön is be 
az ajtó . . .  V állaljuk — mi m indnyájan 
legalább a gondolat eszközeivel a dö- 
römbölést?®

Az emlékezetes est egyik érdekes 
hangulati kísérője, hogy a term et zsú
folásig m egtöltő és azon kívülre szorult 
közönség feltűnő figyelemmel és csend
ben követte nagyjaink m egszólaltatását.

Űristen, áldd meg ezt a Stációt!
V asárnap reggel sűrű ködös, nedves 

időben gyülekeztünk a Stáció megál-

minden rossz elvetését s a lélek hasz
nának kívánását s m űvelését kérik; 
érezze meg a szentelt olaj jóillatából a 
figyelm eztetést Isten tetszésének elnye
résére. A királynak, mint Krisztus má
sának, az ima lelki képességeket kér. 
A királynénak kezét éri a szent olaj, 
Istvánnak jobb karjá t és a há t felső 
részét: legyen ő az egyház védője s 
tám asza; józan vallásosság, igazságos
ság, szelídség és a béke szeretete jelle
mezzék; m ozdítsa elő á keresztény m ű
velődést, álljon a szegények, özvegyek, 
árvák és a hontalanok oldalára, ellen
ségeivel legyen 'nagy le lkű  és népét jól 
kormányozza, hogy elnyerhesse az égi 
koronát is. — A szentm isében a Kyrie 
u tán  került sor a koronázásra. A díszes

dására. M agyar zászlók, lobogók, ko
szorúk, virágcsokrok, a bécsi m agyar 
egyházközség nagy fakeresztje, ame
lyet férfiak vittek, vártak  az indulásra. 
Több mint egy kilom éteres m enetben 
vonultunk az erdő szélén. Elől a bencés 
Superior, a m agyar papok egy része, 
m ögöttük a kastli gimnázium egyen
sapkás fúvós zenekara. Több pap a 
m enetben imádkozott és énekelt a za
rándokokkal. A Stációnál Dr. Ádám 
György főlelkész m egáldotta a műem
léket, több m int 15 nagy koszorút illet
ve virágcsokrot helyeztek el talapza
tára  a különböző külföldi m agyar szer
vezetek és mozgalmak képviselői, egy 
cserkész diáklány és fiú m eggyújtotta 
az örökmécsest, im ádkoztunk a hősö
kért és a m eghurcoltakért, majd a fő
lelkész ünnepélyesen átad ta a Stációt 
a m áriazelli bencés Superiornak.

A Stáció az Emlékbizottságtól szer
zett információ szerint m integy 250 ezer 
osztrák Schillingbe került. A kiadás jó 
része már befolyt. A gyűjtés tovább 
tart.

A Stáció felavatása után a zarándo
kok levonultak a m áriazelli bazilikába, 
az ünnepélyes szentm isére, am elyet a 
Superior és a m agyar papok közösen 
m utattak be. A szetbeszédet Sümegh 
Lothár bencés, a m áriazelli bazilika 
m agyar gyóntatója mondotta. Két alap
vető gondolatra hívta fel a figyelmün
ket. Az egyik a hazaszeretet és a hazá
ért való áldozat vállalása, a másik a 
kereszténységhez való hűség megval- 
lása, amit az Egyház ősidők óta így 
fejez ki: a vértanúk vére a keresztény
ség magja. E két feladat teljesítéséről 
tesznek tanúságot a hősök és M ind
szenty bíboros, akiknek em lékére a 
Stáció épült.

M ire délután felszállt a köd, az autók 
és autóbuszok hosszú sora kelt útra 
«haza»-felé a zarándokokkal. M áriazell 
újabb, figyelmeztető m agyar emlékmű
vel gazdagodott, aminek sok hazai lá
togató is örülni fog.

N. Á.

koronát a követ az uralkodópárnak 
küldött, írásba foglalt pápai áldás k í
séretében adta át. A  koronázó szerepét 
az esztergomi érsek tö ltötte be, amint 
azt később III. Béla törvénybe is fog
lalta. Valószínű, hogy Gizella megko
ronázása is úgy történt, m int a későbbi 
királynéké, akiknek ugyanis az érsek 
csak a vállaikra helyezte a szent koro
nát és egy m ásikat — am elyet saját 
költségükön készíttettek  — a veszpré
mi püspök helyezett a fejükre, Gizellá
nak is volt egy értékes koronája, ame
lyet ő később a veszprém i egyháznak 
ajándékozott.

(Folytatjuk)

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ
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Keleten a fiatalokat nem érdekli a marxizmus
Az «Életünk» ezidei, áprilisi szá

m ában ism ertettük König bécsi bíboros
érsek nyilatkozatának első részét, a- 
m elyben a kom m unista korm ányzatú 
országok egyházpolitikájával foglalko
zik és m egállapítja, hogy a vasfüggöny 
m ögött viszonylag M agyarországon a 
legsúlyosabb az egyház helyzete, főleg 
a rezignáció miatt. Ezután az osztrák 
főpap, aki egyben a Nem H ívők Római 
T itkárságának is vezetője, a keresztény

m arxista dialógus bukásával és a Tit
kárság további terveivel foglalkozik.

König nyilatkozatát a nyugatném et
országi «Lutherische M onatshefte* cí
mű evangélikus havilapnak adta múlt 
év decem berében. Az evangélikus fo
lyóirat m unkatársa elbűvölőnek mond
ja  a néhány évvel ezelőtt szenzáció
ként hato tt keresztény-m arxista dialó
gust és azt kérdezi a bíborostól:

Min bukott meg ez a kezdeményezés ?

König válasza szerint a bukásnak két 
oka van. Az egyik az, hogy Kelet meg
ijedt a dialógus esetleges hatásától a 
kom munista korm ányzatú országokban. 
A másik ok, a Paulus Társaság, amely 
a dialógust szervezte, belső nehézsé
gekkel küzdött.

És egyházi részről nem volt olyan 
meggondolás, hogy az Egyházban is 
felütheti a fejét a dialógus hatására a 
marxizmus ? — hangzott a Lutherische 
M onatshefte m unkatársának a kérdése.

König válaszában kifejtette: ha a 
nem keresztények nem rendelkeznek 
alapos ism eretekkel és csak érzelm ei
ket hangoztatják, könnyen előfordulhat, 
hogy m egtévesztenek néhány keresz
tényt. Elhitetik velük, hogy a szociáliz- 
mus alapjában véve keresztény és a 
kereszténység lényegében ugyanaz, 
mint a marxizmus. Emiatt okos tett, ha 
rám utatunk a nehézségekre. Ami Kö
nig bíboros személyes vélem ényét illeti 
ebben a kérdésben, k ijelentette, hogy 
ő a dialógus folytatásának a híve, és 
azt fontosnak tartja . Azzal is tisztában 
van, hogy a kereszténység és a kommu
nizmus között nem  lehet szó kom pro
misszumról. Azért sem, m ert a kommu
nizmus m aga is a vallást ártalm asnak 
tekinti. Szerinte a vallás akadályozza 
a haladást és az emberi fejlődést, ami
ért a vallás halálra  van ítélve. Ami 
pedig a hivatalos marxizm ust és az 
egyes m arxistát illeti, különbséget kell 
tennünk köztük. Az egyes m arxisták
kal fo lytatott dialógusnak König sze
rint van értelm e és ez hasznos is. De 
m ihelyt a dialógus hivatalos síkon fo
lyik, nyom ban jelentkeznek a nehéz
ségek. M aga König is tapasztalta, hogy 
az em berek hivatalos síkon m ásként 
beszélnek, mint négyszemközt. A rra is 
fel kell figyelnünk, hogy Oroszország
ban a vallás iránti érdeklődés főleg az 
értelm iségiekben és a fiatalokban igen 
megélénkült.

A Nem Hívők Titkársága, m elynek 
vezetője König bíboros, 1968-ban nyi
latkozatot adott ki, foly tatja  az osztrák 
főpap, am elyben kijelenti: a dialógus 
m inden esetben elutasítandó, m ihelyt 
kiderül, hogy a m ásik fél, jelen  eset
ben a párt, m erőben eszköznek tekinti,

hogy a katolikusokat illetve a keresz
tényeket m egnyerje politikai céljainak 
tám ogatására. Valóban a tapasztalat 
arról tanúskodik, hogy ahol a dialógust 
a párt engedélyezi, politikai céljaiért 
teszi.

A dialógus bukásának döntő oka az, 
hogy Kelet hivatalosan elutasította. A 
felajánlott lehetőségre nem is válaszolt. 
Lengyelországban szem élyesen is tanú
ja  voltam  a fiatalok egy csoportjában 
folyó vitának, írja König és így foly
tatja: egyik fiatal m egjegyezte, kedve 
lenne hozzá, hogy tanulm ányozza a 
marxizmust, m int filozófiai rendszert. 
A többiek nevettek, akkor N yugatra 
kell menned, ott kom oly rendszernek 
vélik a marxizmust. Valóban úgy tűnik, 
hogy a fiatal nemzedék a marxizmust 
kom olytalan dolognak véli. Még azok 
is, akik belépnek a pártba, csak annyi
ban foglalkoznak vele, am ennyire ép
pen szükséges ahhoz, hogy pályájukon 
előbbre jussanak.

Ami pedig a Nem Hívők Római Tit
kárságának m unkáját illeti, König meg
jegyezte, ez inkább csendben, feltűnés 
m entesen végzi feladatát. Ezzel a mód
szerrel közelebb ju t az esem ényekhez 
és jobban m egfigyelheti, mi történik 
például a Szovjetunióban. Itt érdekes 
a m arxism ustól való elfordulás és a 
valláshoz, a kereszténységhez való kö
zeledés. Ez jobban érdekli az em bere
ket, m int a marxizmus, néha azért is, 
m ert a kereszténység nem marxizmus. 
Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy 
ami itt vallás címén előtérbe kerül, az 
azonos a kereszténységgel. Nem! Elég 
nagy az összevisszaság, a babona is. 
Ebben a zűrzavarban a kereszténység
nek missziós lelkülettel kellene fellép
nie. Előbb az em berekben el kell osz
latni a kereszténységgel szemben te r
jesztett előítéleteket, lehetőséget kell 
adni nekik arra, hogy m eggyőződjenek 
róla, a kereszténység nem a haladást, 
fejlődést gátló mozgalom, az evangé
lium többet jelent, m int godolják.

A Titkárság eleinte az ateistákkal 
való párbeszédet kereste. A m arxistá
kon kívül ateista  csoportok után ku
tato tt az Egyesült Á llam okban és Hol
landiában is. De csakham ar be kelle tt 
látnia, hogy ahol ilyen ateistákkal ta

lálkozott, ezek inkább régebbi mozgal
m ak m egm aradt töredékei. Viszont fel
fedezett egy új jelenséget, a vallási 
közömbösséget, m ely sokkal nagyobb 
terjedelm ű, mint az ateizmus. M it lehet 
ezzel a jelenséggel kezdeni ? Ezekkel 
sokszor párbeszédet sem lehet kezdeni. 
Itt csak úgy ju tunk  előre, ha a keresz
tények felfigyelnek arra, hogy nem 
hívőkkel élnek együtt, s azért fontos 
követelm ény, hogy em bertársainkban 
mi ne erősítsük meg a vallás iránti 
közömbösséget vagy  ne segítsük elő a 
vallás iránti ellenszenv felkeltését, ha
nem m e g g y ő z ő ,  tárgyilagos képet 
nyújtsunk a vallásról és az ateizmusról. 
Különben is gyakra szoktam hangoz
tatni —  írja  König — hogy Nyugateu- 
rópa jövő m isszionáriusai Keletről jön
nek majd. Igen, Keletről, m ert azokba 
az emberekbe, akik ott határozottan 
k itartanak  a keresztény hitben, bele
törik  a kom m unisták foga.

Ki lesz a következő Pápa ?

Az utolsó kérdés az, vajon  olasz 
lesz-e a legközelebbi Pápa és ha nem 
olasz, elvállalja-e König ezt a hivatalt, 
ha m egválasztják ? A bécsi érsek vála
szában utalt arra, hogy az olasz bíbo
rosok arányszám a annyira csökkent a 
pápaválasztó kollégiumban, hogy köny- 
nyen választhatnak nem olasz pápát. 
De végső fokon nem ez a lényeges kér
dés, hogy olasz-e vagy nem olasz. A 
választók arra a kérdésre keresik a 
választ, hogy ki az, aki a Pápa felada
tait a mai világban el tudja látni. Kiben 
vannak meg azok a követelm ények, 
képességek, am elyek lehetővé teszik 
szám ára a hivatallal járó feladatok vál
lalását ? Könignek az a vélem énye er
ről a kérdésről, hogy a jövendő Pápát, 
akit m egválasztanak, kényszeríteni kell 
m ajd arra, hogy a választást elfogadja. 
A jövőben bizonyos változásokat végre 
kell hajtani ahhoz, hogy a hivatalt em
berileg elviselhetővé tegyék.

König bíboros azonban vallja  a régi 
mondást, m ely szerint, ha valaki pápa
ként vonul be a konklávéra, a pápavá
lasztásra, bíborosként jön ki. A jelen le
gi pápát — folytatta König — nagy em
bernek tartom. Nagyon alázatos, na
gyon okos, jó llehet rossz a sajtó ja  és 
kifelé félénk, bátortalan  benyom ást 
kelt. M aga is tudja, hogy nem rendel
kezik XXIII. János pápa varázsával. 
Inkább törékenynek tűnik. Könignek 
m eggyőződése, hogy a jelenlegi Pápa 
régen lem ondott volna, ha a fenyegető 
veszélyektől nem tartana. Ilyen veszély 
például, hogyan korm ányozzon az új 
pápa a nyugdíjas pápa mellett. A ne
hézségek tudatában valószínűleg azt 
m ondta magában: Isten nevében vise
lem a h ivatalt a keserű végig.

FÁBIÁN KÁROLY



É L E T Ü N K 7

König bíboros Magyarországon
Április 27-28.-án König bíboros M a

gyarországra látogatott. Dr. Lékai Lász
ló bíboros-prímás hívta meg és ez alka
lommal Budapesten a Katolikus A ka
dém ián előadást tarto tt a központi sze
m inárium  növendékeinek, professzorai
nak, és néhány m eghívott vendégnek. 
Az előadásra felvonult a M agyar Püs
pöki Kar csaknem  teljes létszámmal. «A 
keresztény ember Európában*, ez volt 
König előadásának a tém ája. Részlete
sen foglalkozott M agyarország m últjá
val és m egjegyezte: a m agyar népnek 
a történelem  során sok nehézséggel 
kelle tt m egküzdenie. De a nehézségek 
közepette is m egőrizte az Egyházhoz 
való ragaszkodását. A  nép a m ostoha 
körülm ények közt sem vesztette  el b i
zalmát. Nem rezignált. Az Egyház, ha 
olykor összefonódott is a társadalom 
mal, mindig szem előtt tarto tta, hogy 
küldetése a néphez szól. Az a hivatása, 
hogy az evangélium ot m indenkinek h ir
desse. A bíboros hangoztatta: a m agyar 
egyháznak elsősorban nem kívülről 
jövő okos tanácsokra Van szüksége, 
hanem  inkább m egértésre és hathatós 
tám ogatásra.

Az egyik egyházi elv szerint — mon
dotta König — az Egyház ott van jelen, 
ahol püspök van. A  püspöknek pedig 
élő kapcsolatban kell állnia a hívekkel. 
Ennek a követelm énynek titkos püspök 
nem tud eleget tenni. De az sem m eg
oldás, fo ly tatta  König, ha  a püspököt 
aranykalitkába zárják. Ehhez hozzáfűz
te: reméli, a m agyar püspököknek si
kerül meggyőzniük az ország politikai 
vezetőit arról, hogy a keresztények 
akkor lesznek lojális polgárai az or
szágnak, ha engedik, hogy keresztény 
h itük szerint éljenek.

A m egfigyelőket elsősorban két gon
dolat foglalkoztatja: az egyik, m iért be
szélt König M agyarországon titkos püs
pökről? Valószínűleg azért, hogy meg
nyugtassa a rendszert afelől, hogy a 
nehéz helyzet ellenére sem gondol az 
Egyház arra, hogy a föld alá vonuljon. 
De azt is tudom ására adta a felelős 
vezetőknek, hogy a mai helyzet sem 
tartható  fenn. Ma ugyanis, főleg amióta 
jelszóvá lett az Állami Egyházügyi H i
vatal frázisa, m ely szerint az Egyház 
m egtalálta a helyét a szocializmusban, 
az a helyzet alakult ki M agyarországon, 
hogy a püspököket lehetőleg nem zak
latják. Sőt alkalom adtán dicsérik poli
tikai m agatartásukat. M iklós Imre arra 
bátorítja  őket, hogy külföldön is tám o
gassák a rendszer politikáját. Hasonló 
m agatartást tanúsítanak azokkal a pa
pokkal szemben is, akik válla lják  a 
rendszerrel való együttm űködést, el
hallgatják  a korm ányzat gazságait és a 
lelkipásztori m unka ú tjába gördített 
akadályokat. A  viszonylag jó bánás

módért, hallgatásért a rendszer elvárja 
tőlük, hogy akkor is hallgassanak, ha 
a h íveket zaklatják  vallásos életük, 
illetve gyerm ekeik vallásos nevelése 
végett. Nem zetközileg is jól ism ert pél
dául a bázisközösségek elleni hajsza. 
Ha a rendőrségnek tudom ására ju t egy- 
egy ilyen csoport léte, felkutatják, me
lyik iskolából, egyetem ről, üzemből 
járnak  oda a fiatalok. Két rendőr fel
keresi az iskolát illetve az egyetem et 
vagy az üzemet, egyenként behívatja  
a fiatalokat és különféle fenyegetéssel 
zaklatja őket, hogy m aradjanak távol 
a bázis közösségektől. Aki az alkot
m ányban biztosított vallásszabadságra 
hivatkozik és nem tágít, sok esetben 
kidobatják az iskolából illetve az egye
tem ről vagy az üzemből. Lengyelor
szágban ilyenkor a püspökök tiltakoz
nak, b írálják  a törvénysértéseket, az 
emberi jogok eltiprását. M agyarorszá
gon a hierarchia rendszerint hallgat. A 
rendszer által sokat em legetett lojális

Tizenegy nyugat-európai országból, 
továbbá M agyarországról és Jugoszlá
viából, Kanadából és Brazíliából több 
mint 120 diák és értelm iségi gyűlt ösz- 
sze a Rajna menti Königswinter-ben, 
Bonn közelében, a Katolikus M agyar 
Egyetemi Mozgalom hagyom ányos ta- 
tavaszi találkozóján, ápr. 11-17. között.

Folytatva több korábbi kongresszus 
alaptém áját, az e m b e r  egziszten
ciális viszonylatainak vizsgálatát, AZ 
EMBER ÉS MUNKA viszonyát ele
mezte.

A tém át Dr. Komarnicki Egon vál
lalati jogász, (W aalre, Hollandia) ve
zette be «A m unka egzisztenciális je 
lentősége* c. előadásával. Foglalkozott 
a m unka fogalmával, hangsúlyozva, 
hogy a m unka egyike a legfontosabb 
eszközöknek emberi m ivoltunk kifeje
zésére, és a keresztény tanítások sze
rint Isten rendelése, hogy az ember 
vegyen részt a világ m egm unkálásában.

A bevezető referátum  után a közön
ség v ita tta  meg a következő, mindenki 
egzisztenciális tapasztalatán alapuló 
kérdéseket: a női m unka problém ái — 
nem zedékek és m unkaproblém ák — 
m unka és szabadidő — vezetők és be
osztottak.

«Munka — életszükséglet* címmel 
tarto tta  meg előadását Salamon Pál köz
gazdász és író. A marxismusból k iin
dulva elem ezte a m unka és m unkás v i
szonyát a jelenlegi szocialista társadal
makban. M egállapította: az ún. szoci
alista társadalom ban a problém a gyö
kere abban rejlik, hogy a rendszer

m agatartás arany kalitkájába zárva, a 
püspököknek lelkiism eretükkel kon
fliktusban ném án kell nézniök híveik 
m eghurcolását. Így találta  meg a helyét 
a m agyar egyház a szocializmusban.

König bíboros előadásáról különben 
a hazai Űj Ember című katolikus heti
lap csak röviden tesz említést. Semmit 
sem ír annak tartalm áról. A kőnyom a
tos «M agyar Kurir* csaknem  egy olda
lon foglalkozik az előadással, de semmit 
sem ír  a titkos püspökökről, illetve az 
arany kalitkáról és a m agyar püspökök 
felelősségét tárgyaló részről. Á V atikán 
lapja, az O sservatore Romano május
2-3-i szám ában közli ugyan König bí
boros előadásának bécsi összefoglaló
ját, de k ihagyja belőle a titkos püspö
kökre és az arany kalitkára  vonatkozó 
mondatot. A m agyar püspökök felelős
ségéről szóló részt viszont m egtartja.

Ennyi problém át jelen t M agyaror
szágon és a V atikánban egy külföldi 
egyházi vezető jól megfontolt, m érle
gelt zártkörű előadása, ha csupán eny
hén érinti is a m agyar egyház helyzetét!

F. K.

tényleges érdekei politikaiak, és a te r
m elési viszonyokon kívülre szorulnak.

Dr. Táborsky Ottó pszichológus, a- 
kadém iai tanár ( Tilburg, H ollandia) 
«A m unka jelentősége az egyén szá
mára* címmel tarto tt vitaindító elő
adást.

Dr. Balla Bálint, a szociológia taná
ra a berlini M űszaki Egyetemen, az em
beri lét szűkössége és a m unka közötti 
összefüggésekkel foglalkozott. M int k i
fejtette, az emberi lét szűkössége az 
emberi boldogság iránti vágy kifejezé
sének m értékeként tekinthető. M inden 
m unka a szűkösség elleni szüntelen 
küzdelem. A szűkösség tudata rávezet 
arra, hogy az emberi lét k iteljesedésé
ben. a kereszténységé a döntő szerep.

Az utolsó nap Dr. H orváth Á rpád
végkövetkeztetésül m egállapította: bár 
a m unka valóban az önkifejlesztés útja, 
mégis elvileg ennek csak része lehet. 
Az ember több, mint m unkája és ennek 
eredm énye, és az ipari teljesítm ény
társadalom ban a teljesítm ényre redu
kált ember elveszti egyéb lényéből kö
vetkező dimenzióit.

Befejező előadásában Dr. Békés Gel- 
lért OSB, a római Szt. Anzelm Egyete
men az ökum enikus tanszék vezetője, 
rám utatott a m unka transzcendens vo
natkozásaira. Hangsúlyozta, hogy a 
m unka a terem tés és m egváltás isteni 
rendjében a Terem tőtől rendelt feladat, 
amit az em bernek nem csak létfenntar
tásra, hanem  Isten és em bertársa szol
gálatára kell elvégeznie.

19. Magyar Pax Romana kongresszus
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Bátor László király
1077 -1095

A m agyar nemzet történelm ének 
egyik legnagyobb alak ját ünnepelhet
jük ebben az esztendőben «Bátor Lász
ló)), azaz Szent László k irály  szem élyé
ben. N apjainkban van ugyanis ponto
san 900 esztendeje annak a nagy ese
ménynek, amikor I. Géza — más néven 
Magnus — királynak 1077 április 25-én 
bekövetkezett halála után «M agyaror- 
szág nem eseinek egész sokasága . . . 
Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, 
közös szóval és egyetértő  akaratta l őt 
választották az ország korm ányzására, 
vagyis helyesebben buzgó és állhatatos 
kéréssel reákényszerítették» — olvas
suk a Gesta-írónál. így  lett még Sala
mon, a száműzött k irály életében I.«Baj- 
nok Béla» és Richeza lengyel hercegnő 
fia, László, m agyar királlyá, saját aka
rata ellenére. M ivel azonban a törvé
nyesen m egkoronázott k irály  még élt, 
László egyelőre nem koronáztatta meg 
magát.

Nem csak a történelm i évforduló 
késztet bennünket a megemlékezésre, 
am ennyiben Szent Lászlóban egyik leg
nagyobb uralkodónkat és a szentet

Az örökség, m ely Szent Lászlóra 
várt, egyáltalán nem mondható kecseg
tetőnek. Négy küzdelmes évtized előz
te meg trónralépését. Ez idő alatt a k i
rályi trón nyolcszor cserélt gazdát. Há
rom király felkelés következtében ve
szítette el trónját és életét. Hétszer in
dultak nyugatról császári csapatok az 
ország ellen, közben belső villongások 
dúltak m agának az Á rpádháznak tagjai 
között is. Többször jelentek meg idegen 
segédcsapatok m agyar földön a küzdő 
felek m egsegítésére s kétszer ütö tte  fel 
fejét a pogány lázadás. A sok háborús
kodás m egtizedelte a lakosságot, a nép 
elszegényedett, hatalm askodás kapott 
lábra, a törvények tisztelete alább ha
gyott s rendkívüli módon e lterjed t a 
lopás, még jobb körökben is. A politi
kai, társadalm i és gazdasági válsággal 
együtt párosult a lelki válság: a po
gányságba visszasüllyedés veszélye.

Szent László azonnal m unkába állt, 
hogy a bajokat orvosolja. E tekintetben 
nagy előnyére szolgált m ár eddig is 
élvezett közkedveltsége, k irály i term e
te, közism ert vitézsége, óriási népsze
rűsége. Az 1526 körül keletkezett, róla 
szóló költem ény így jellemzi:

Te arcul tellyes, szép piros valál, 
Tekintetedben em bereknél kedvesb; 
Beszédedben ékes, karodban erős . . .  
Tagodban ékes, term etedben díszes, 
V álladtul fogva m indeneknél magasb;

tiszteljük, hanem  m indazoknak a tö rté
nelmi problém áknak aktualitása, me
lyekben a nagy király  benne élt s am e
lyeket hatalm as uralkodói tehetségével, 
politikai bölcsességével, erős karjával, 
az életszentség m agaslatain járva  a 
legszerencsésebben oldott meg. A reá 
váró feladatkör ugyais egyszerre két 
fronton is te ttre  kényszerítette. Először 
is rendet kellett terem tenie bent az or
szágban, m elyet az első Szent Király 
halálát követő pártviszályok és belső 
küzdelm ek súlyos válságba sodortak. 
Kívülről pedig éppen az ő idejében je 
lentkezik és vetíti előre árnyékát a jövő 
századokat determináló, a m agyar nem 
zetet létében fenyegető keleti vesze
delem. H at évszázadon keresztül siker
rel oldotta meg nem zetünk a fenyege
tettség  révén előálló létproblém át, m ert 
hatalm as vezérek álltak őrt a vártán, 
mint Árpád, m ajd Géza nagyfejedelem  
és Szent István, Szent László és Köny
ves Kálmán, III. és IV. Béla; továbbá 
a két Anjou k irály  s végül a Hunyadiak. 
E nagyok közt is különleges hely illeti 
meg Szent Lászlót.

Csak szépséged császárságra méltó, 
Hogy szent korona téged m éltán illet.

Az egyéniségével adódó, m ondhat
nánk vele született tek in tély t még azál
tal is növelte a fiatal uralkodó, hogy 
az eddigi hercegi uralm at — sok bajnak 
kórokozóját — m egszüntette. Lampért 
öccsének biztosított ugyan rangjához 
m éltó m egélhetést, de hatalm at nem 
adott a kezébe. Ugyanígy já rt el Sala
monnal, akiről király t megillető módon 
gondoskodott. M ikor pedig ez nem szűnt 
meg ellene dolgozni, lázadozni, egysze
rűen elzáratta őt. így saját kezében 
egyesítette az egész ország fölötti ha
talmat.

A rend m egszilárdítására és a visz- 
szaélések m egszütetésére zsinatokat 
tarto tt — 1078-ban, 1085-ben és 1092- 
ben —, m elyeken törvényeket hoztak, 
elsősorban a tolvajlás ellen. Aki egy 
tyúkot érőnél többet lopott vagy elor- 
zott, felakasztották. Szigorú törvények 
szabályozták a nyomozást, a tűz- és 
vízpróbát s az istenítélet alkalmazását. 
U gyancsak törvények rendelkeztek a 
bírákról és bírói eljárásról. Szent Lász
ló a kor szellem ének m egfelelően az 
egyházi élet terén  tapasztalható rend
ellenességeket is igyekezett kiküszö
bölni az 1092-ben összehívott szabolcsi 
zsinat útján. Intézkedtek a papok há
zassága ügyében, az egyházi javak  el
idegenítését m egtiltották s szabályoz
ták az ünnepek és böjtök m egtartásá

nak rendjét is. A még itt-ott m egm aradt 
pogány szokások ellen szintén a tö r
vény erejével léptek fel, s szabályokat 
lép tettek  életbe az erkölcsi rend védel
m ére mind a házasságon belül, mind 
azon kívül.

Az ország hatalm i állásának növelé
sét szolgálták Szent László közigazga
tási és társadalmi intézkedései is. A há
borús pusztítások pótlására az elnépte
lenedett terü letekre új telepeseket ho
zott. Erdélyben, ahol gyerm ekkorát élte, 
k iépítette  a közigazgatási szervezetet s 
ezeket a részeket szorosabban csatolta 
az anyaországhoz, politikai egységgé 
form álva a későbbi N agym agyarorszá- 
got. Az északnyugati részeken is ő 
kezdte meg ezt a munkát, a befejezés 
azonban utódjára, Kálmán kirá lyra  várt. 
A két uralkodó alatt épül ki a várm e
gyei rendszer 72-re.

A politikai szervezés ú jjáépítő  mun
kája  m ellett gondja volt Szent László
nak az egyházi élet m egújítására is in
tézm ényeinek újjászervezése vagy to 
vábbfejlesztése által. A már m eglévőket 
nagy adom ányokkal látta  el, a megkez
dett tem plom építéseket befejezte, s 
új egyházak s kolostorok egész sorát 
alapította (Szentjobbon, Bátán, Kolo
son). Űj székesegyházakat épített V á
radon, G yulafehérváron és Bácson. Zág
rábban pedig új püspökséget alapított 
Szent István tiszteletére, — hogy csak 
a főbbeket soroljuk fel.

Meg kell em lítenünk még Szt. László 
országgyarapító m unkáját. N evéhez fű
ződik ugyanis Szlavónia és H orvátor
szág m eghódoltatása és délen M oesia 
megszerzése. M int hódítónak lelkiségét 
jellem ezni akarván, megjegyzi a kró
nikaíró H orvátországnak M agyaror
szághoz csatolásakor: «Ezt a k irály nem 
kapzsiságból cselekedte, hanem  azért, 
m ert a királyi törvény szerint őt illette 
az örökség.»

A belső országépítés nagy m unkáját 
Szent László azzal koronázta meg, hogy 
1083-ban az ország egyházi és világi 
nagyjai jelenlétében nagy állam alapító 
elődjét, I. Istvánt, ennek Imre fiát és a 
m agyarság apostolát, Gellért csanádi 
püspököt o ltárra emelte. Ezzel egyrészt 
a nemzet elé az életszentség és a leg
magasabb keresztény életideál olyan 
példáit állította, akik saját véréből sar
jadtak, m ásrészt azt a tény t dokum en
tálta, hogy az ő újjáépítő  m unkája Szt. 
István m űvének egyenes folytatása. A 
római katolikus vallás e ténnyel lett 
igazán m agyar kereszténységgé.

Magyarország és a kereszténység 
védelmezője

Bár László k irály mint országszer
vező, a belső rend helyreállítója, a k i
rályi hatalom  és tekintély  megszilárdí- 
tója, s mint népének igazságos bírája 
nagy nevet v ívott ki magának, mégis 
inkább mint mindig győzedelmes had-

«Az ország megállapítása®
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vezér, népének és a kereszténységnek 
diadalmas védelmezője áll és él az utó
kor em lékezetében. Ez értelem ben írja 
Hóman Bálint, kiváló történészünk: «A 
m agyar nem zet — m int László a kerlési 
(cserhalmi) csatában — 900 év óta áll 
őrt a N yugat határán  a M agyarországon 
túl kezdődő keleti világgal szemben. A 
m aga életét és N yugat békéjét védel
mezve, vérével százszor is m egpecsétel
te első nagy királyának, Szent István
nak a nyugati keresztény világgal kö
tö tt szövetségét.®

Ez a keresztény-védő szerep igazá
ban Szent László harcaival és győzel
meivel veszi kezdetét. Az első csatát 
a keletről jövő úzok ellen v ív ta  Sala
mon király  és Géza testvére együttes 
vállalkozásában Kerlés ( C serhalom ) 
mellett. A csata főhőse László volt, aki 
egy m agyar leányt kiszabadított az őt 
elrabolni akaró kun harcos kezéből. Ez 
a hőstette, m ellyel valójában az életét 
kockáztatta, annyira m egragadta kor
társai lelkét és képzeletét, hogy való
ságos legendával fonta körül alakját, 
s ezt a jelenetet az idők folyam án szám
talan templom falán m egfestették. Is
m ételten súlyos harcokat kellett v ív
nia az ugyancsak keletről tám adó ku
nok ellen: így 1085-ben és 1091-ben. 
Különös veszélyt jelen tett az országra 
és népére az utóbbi kun betörés, m ert 
Szt. László ugyanakkor H orvátország
ban tartózkodott. Az ellenség az ország 
keleti felét végigpusztította, szám talan 
rabot s töm éntelen zsákm ányt hurcolva 
magával. László, hallva az ország ve
szedelmét, a leggyorsabb m eneteléssel 
sietett népe védelm ére. Még idejében 
u tolérte az ellenséget. «Jobb nekem, ha 
veletek  együtt meghalok, semhogy rab
ságban lássam  feleségeiteket és gyer
mekeiteket!® kiáltással rohant a kun 
seregre, m elyet egy ember k ivételével 
teljesen m egsem m isített vagy fogságba 
ejtett. Ekkor történt, hogy a csata he
vében egyszer csak felkiáltott: «Atyám- 
fiai! ne öljük meg ezeket az embereket, 
hanem  csak ejtsük foglyul őket; hadd 
éljenek, ha megtérnek.®

A többi hadi vállalkozásában min
dig arra törekedett, hogy azt a részt 
tám ogassa, amely m ellett a jog és igaz
ság szólt. Ezért VII. G ergely pápa és
IV. H enrik császár nagy m érkőzésében 
a pápa oldalán állt. Csak élete végén 
békült ki IV. Henrikkel. Tekintélyét 
m utatja, hogy m aga a császár jö tt hoz
zá találkozóra, m ely 1092 telén m ent 
végbe valahol a Száva völgyében.

A győzelm ek sorozata, m elyeket 
László a kereszténység védelm ében 
aratott, a külföldön is híressé tették  ne
vét s benne látták  a kor legszebb lovag
eszményét. M ár-már az első nagy ke
resztes had járat vezérévé akarták  ki
szemelni — hazai hagyom ányok sze
rint —, de m ielőtt erre sor kerülhetett 
volna, «Bátor László® király elköltözött

az örökkévalóságba, 1095 júl. 29-én. 
V áradon helyezték «boldog testét® vég
ső nyugalom ra.

Szent László tisztelete

A szent k irály  kultusza halála után 
ham arosan elterjedt. Hiszen m ár éle té
ben csodákat sorol fel a legenda-író: a 
pénzt kövekké változtatja, m eghasad 
m ögötte a szikla, forrást fakaszt im ája 
s bivalycsordák jelennek meg katonái 
élelm ezésére stb. Sok csodás gyógyulás 
történ t a sírjánál. A  hagyom ány szerint 
még sírjából is kikelt, hogy a tatárok 
ellen Erdélyt megvédelmezze. M indezek 
alapján III. Béla k irá ly  sürgetésére
III. Coelestin pápa 1192-ben a szentek 
sorába iktatta.

A szent lovagkirály hatása a száza
dok folyam án csak erősödött, egyesek 
szerint még az első szent k irá lyét is 
felülmúlta. N agy Lajos királyunk mind
já rt uralkodása elején felkereste nagy
váradi sírját, ott gazdag adom ányt tett, 
s arany pénzeit Szent László képével 
díszítette. Zsigmond k irá ly  és császár 
testé t is — sajá t k ívánságára —r  V á
radra v itték  Szt. László sírja  közelébe, 
m iután M ária, első felesége ham vai 
már évtizedek óta itt nyugodtak. Ezért 
m ondja a róla szóló ének:
Környül feküsznek téged császárok, 
Püspökök, kerályok és jobbágyurak; 
Olaj származik szent koporsódból, 
Tetem ed foglalták az szép sár-aranyba.

A Kolozsvári testvérek  által készí
te tt m űvészi szobra ott volt V árad terén 
felállítva a székesegyház előtt, amely — 
az ének szerint — : «Fénylik mint nap, 
salyog mint arany: Nem elégszik senki 
terád nézni.® Ennek volna m ása állí
tólag a győri székesegyház herm ája s 
ez volna Szent László igazi arca.

Szent László kultusza ma elevenebb, 
mint valaha. M ind az öt világrészben, 
ahol m agyarok vannak, megülik a hő
sök napját, jún. 27-ét, s em lékeznek a 
m agyar nemzet diadalmas védelm ező
jére, akinek nevében indultak katoná
ink később is győzelemre: «Szent Lász
ló segíts!®

Adná Isten, hogy Szent László szel
leme, vitézi ereje ú jra visszatérne kö
zénk, hogy mint ezelőtt 900 évvel, meg- 
védené elnyom ás alatt szenvedő ma
gyar népét. E kívánság alapján mond
juk az énekszerzővel:

üdvözlégy  kegyelm es Szent László
kerály!

M agyarországnak édes oltalma,
Szent kerályok közt drágalátos gyöny, 
Csillagok közt fényességes csillag.
M ert választa az szíz M ária, 
M egdicsőíte sok jó ajándékkal,
Hogy te őriznéd és oltalmaznád,
Neki ajánlád jó M agyarországot.

VECSEY LAJOS

Szent László királyhoz

Isten kedves híve, országunk nagy 
királya, a m agyarnak büszkesége, Szent 
László! V itézséged által m egvédelm ez
ted édes hazánkat a vad népek dúlásai 
ellen, bölcs törvényeid  és igazságos 
ítéleteid  által m egtisztítottad kedves 
nem zetedet a pogány erkölcstelenség 
m aradványaitól és istenes szent életed 
által oly kedves voltál Isten előtt, hogy 
im ádságodra igen sok csodát művel. 
Isten előtt való nagy kedvességedre 
kérünk, nyerj hazánknak állandó bé
kességet, hogy se külső, se belső har
cok és villongások ne dúljanak köz
tünk; szerezd meg nekünk hatalm as 
közbenjárásod által a kegyelm et, hogy 
a nem zetünkön rágódó pogány károm 
kodást kiirtsuk, nehogy az igazságos 
Isten végkép elvesse magától népedet, 
m elynek üdvösségéért annyit áldoztál, 
hanem  inkább m agasztaljuk és terjesz- 
szük az Isten dicsőségét a földön, hogy 
a m ásvilágon az Ö színről-színre való 
látásában veled együtt örökké örven
dezhessünk. Ámen.

V. Nagy az ő dicsősége a te üdvös
ségedben. —

F. Dicsőséget adsz neki és nagy 
ékességet.

Könyörögjünk.
Isten, ki boldogságos hitvallódat, 

Szent László király t sok csodával di
csőítetted meg, engedd nekünk kegyel
mesen, hogy az ő érdem ei által minden 
gonosz ellen m indenkor oltalom ban ré
szelsüljünk és eljussunk az örök bol
dogságba. A mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Ámen.

Prohászka Ottokár

Prohászka gondolataiból:
Ha elsötétül körülöttem a világ:
Legyetek olyanok, mint a madár, a- 

m ely alól, ha kivágják a fát, nem zuhan 
le, hanem  m agasabbra repül.

Ha csüggedek:
Kell tűrni, de ne hagyjuk m agunkat 

ketté  törni; az oszlopnak nem szabad 
ketté  törnie.

S Z Ó S Z É K E N

— Prohászka püspök em lékének —

A halál aznap azt súgta neki:
A szószéken ma nem állsz egyedül,
A szószéken ma én állok veled,
És am ikor legjobban tündököl, 
Elmetszem szavad aranyfonalát.

Ö visszanézett napsugár-szem ével 
A néma szónok éjsötét szemébe:
Jól van, halál, ma ketten  prédikálunk — 
De harm adiknak Isten is beszél.

1927. ápr. 1. — Reményik Sándor
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Lengyel Béla altábornagy 80 éves
Ez év április 19-én ünnepelte Graz

ban a m agyar egyesületek tag jai és 
osztrák bajtársai körében szellemi fris
sességben és jó egészségben vitéz Len
gyel Béla szkv. altábornagy 80. szüle
tésnapját. Az ünnepség m éltó em léke
zés volt egy jelentős m agyar katonai 
pályafutásra. Az ünnepelt résztvett az
I. és II. v ilágháborúban és többször is 
k itün tették  hősies m agatartásáért. Te
vékenyen és eredm ényesen m ozdította 
elő a lengyel-m agyar barátságot, és 
eminens szerepe volt a közös lengyel
m agyar határ m egterem tésében is.

Lengyel Béla 1897 április 19-én szü
le te tt a békésm egyei Szarvason, ahol 
édesatyja ügyvéd és földbirtokos volt. 
Elemi iskoláit szülővárosában végezte, 
és 1911-ben kerü lt a budapesti cs.kir. 
hadapródiskolába. Innen m ár a világ
háború első évében, 1914 októberében, 
k ikerül zászlósként és beosztást nyer 
a békéscsabai 101. gyalogezredhez. A 
tűzkeresztségen Homonnán esett át 
1914 novem ber 30-án, amikor m egsebe
sült. M int zászlós nyerte  el a K árpátok
ban a nagyezüstöt, a következő évek
ben pedig vitézségéért még négy tiszti 
k itün tetést kapott.

A  M onarchia összeomlása után a 
nemzeti hadseregben teljesíte tt szolgá
latot. Erdélyben a M aros vonalon har
colt a rom ánok ellen, akik foglyul e j
tették  és Brassóban a Fellegvárban tar
to tták  fogva. Később a kaposvári gya
logezred segédtisztje lesz és mint szá
zadparancsnok szolgál ott. M int vezér
kari tiszt ezután Szom bathelyen a 3. ve
gyesdandár parancsnokságán kap be
osztást, ahonnan a Honvéd Főparancs
nokság hadm űveleti osztályára és a 
korm ányzó katonai irodájába kerül.

1934-39-ig Varsóban és a Balti-álla- 
mokban m agyar katonai attasé. Ebben 
a beosztásában sokat fáradozott a ma
gyar-lengyel barátság és közös határ 
érdekében.

A m ásodik világháború idején Len
gyel Béla ezredes a pécsi 4. hadtest ve
zérkari főnöke és ebben a beosztásban 
vesz részt az erdélyi bevonulásban. 
Közben rövid ideig rábízták a H onvé
delmi M inisztérium  elnöki főosztályá
nak vezetését. Innen kerül Szolnokra, 
ahol a 16. hadosztály parancsnokságát 
veszi át. Ezzel a hadosztállyal vonult ki 
1944 januárjában  az Erdős Kárpátokra, 
hogy a hágókat biztosítsa.

A  korm ányzó 1944 augusztusában 
Lengyel Béla vezérőrnagyot teszi meg 
a Varsó környékén bevetett kassai
8. hadtest parancsnokának. Később az 
lett a feladata, hogy felfogja az oroszok 
és rom ánok együttes tám adását Erdély
ben és a Nagyalföld perem én. De Arad 
eleste u tán  kénytelen  volt k itérni csa
pataival a túlerő elől Békéscsabára és

Orosházára. Nagy lelki fájdalm ára fela
datát, sa já t várm egyéje és szülővárosa 
védelm ezését, a sokszoros túlerővel 
szemben nem tudta teljesíteni.

1944 október 15. után a hadtestpa
rancsnokság alóli felm entését kérte, 
mivel kilátástalannak látta  a további 
küzdelm et és áldozatot. Nem akart 
orosz kézre kerülni, ezért a háború 
végén kitelepült Bajorországba, ahol az 
am erikaiak vete tték  hadifogságba. O tt
hon népbíróság elé állították, de két 
évig tartó  raboskodás után szabadult. 
1948 őszén egykori katonái segítségé
vel sikerült a vasfüggönyön át szabad 
földre jutnia.

Azóta Grázban él. O tt számos baj
társi egyesület vezetője, de főként az
által igyekszik szolgálni hazáját és a 
m agyar ügyet, hogy fáradhatatlanul 
tartja  az előadásokat a m agyar tö rté 
nelem ről idegeneknek. A  m agyar ügy 
körül kialakult téves vélekedéseket így 
szeretné helyreigazítani. M agyar össze
jöveteleknek más országokban is ked
velt szónoka.

Áldásos tevékenységére Isten áldá
sát kérjük.

NYERS JÁNOS

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 k isleány kis
cserkészek számára.

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

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

MAGYAR CSERKÉSZBÁL
Az európai cserkészkerület f. év jú 

nius 18-án M ünchenben nagyszabású 
C S E R K É S Z B Á L T  

rendez.
A bál tiszta jövedelm ét a «Barnhofi» 

cserkésztanya renoválási költségeire 
fordítják a cserkészek. Egész Európából 
szeretettel várja  a cserkészeket, cser
készetünk barátait és m inden honfitár
sunkat az európai cserkészkerület.

M eghívó igénylés:
Ungarischer Pfadfinderbund
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.
Tel.: (089) 98 26 37

J Ö V Ö K E R E S É S
A szociális és pasztorális m unka fo

lyam án gyakran találkozunk szétesett 
családokkal. Nem ritka eset, hogy a 
házasságkötés u tán  egy évet sem v ár
nak, nem b írják  egymást, elválnak. M á
suk m unkakörükben nyugtalanok, fog
lalkozásukat gyakran változtatják. A 
mai em bernek egyik legm élyebben fek
vő problém ája a létbizonytalanság.

Ebben akar segítséget nyújtani a 
JÖVÖKERESÉS címen tervezett, három 
napos lelkiéleti program.

Pályaválasztásra készülő leányokat 
hívunk, (17 évtől felfelé), akik keresik 
jövőjüket. Egyszerű környezetben, szép 
helyen, közel a term észethez, együtt 
imádkozva, 'közösen  beszéljük át az 
életkérdéseket. A lkalm a lesz m inden 
résztvevőnek arra  is, hogy az életére 
vonatkozó terveit egyénileg is átbe
szélhesse és — a Szentlélek Űristenben 
bízva — kialakítani próbálja.

Idő: 1977 szeptem ber 2-3-4 (péntek, 
szombat, vasárnap).

Hely: Spinnenhorn, W ürttem berg, tu 
ristaszálló, 5 km-re az ősi bencésW ein- 
garten-i bazilika mögött, ahová lejárunk 
szentmisére. Erdő, jó levegő, csend. A 
turistaházban egyszerű elszállásolás, 
em eletes ágyakon, egy éjszaka és reg
geli ára: DM. 6.— A többi étkezést kö
zösen készítjük elő, a résztvevők ön
kéntes hozzájárulásával.

Jelentkezés határideje: 1977 aug. 1.
Cím: Palágyi N atália szociális testvér 

Talstrasse 38, D - 7987 W eingarten.

F I G Y E L E M !
A Mindszenty-stációra adakozni lehet 
az alábbi Postcsekkontón:
PScheckamt, 8 München, Nr. 90 00 806, 
Ung. Oberseelsorge, Mindszenty-Station
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« Segítség! Idegbeteg vagyok!»
«A gyerekeim  találták  ki rólam, hogy 

idegbeteg vagyok. M iért?
M ert m inden nap pontosan délre elké

szítem az ebédet.
M ert m inden héten  kiolvasztom  és le 

mosom belülről a jégszekrényt.
M ert m inden étkezés u tán  elmosogatok. 
M ert ha elveszek valam it a helyéről, 

akkor oda vissza is teszem.
M ert ha leszakad egy gomb, akkor 

azonnal felvarrom.
M ert ha m egígérek valam it, akkor meg 

is tartom  — és, óh borzalom! — az 
ételm aradékot nem dobom a szemét
be, hanem  ú jra  felhasználom.

Ezért vagyok a gyerm ekeim  szemében 
minden, csak nem életm űvész.»
« — M aradj m ár nyugton, hiszen a 

folytonos kötelességteljesítés és szor
goskodás következtében egészen elfe
lejtesz élni!» — szól rám  a hintaszék
ben nyugvó lányom, miközben a lemez
játszó m ár jó ideje üresen fut. Felkelek 
és leállítom.

Vajon a bibliai M árta is idegbeteg 
volt? Bevallom, nekem  m ár kezdettől 
fogva nagyon szimpatikus volt ez a fél
reism ert jó té t lélek.

Az én, különben nagyon aranyos 
menyem, amíg itt voltak nálunk sza
badságon, soha nem rak ta  össze az 
ágyakat. S az sem izgatja őket, ha a 
piszkos edény halom ba gyűlik össze a 
konyhájukban; nem m osogatnak mind
addig, amíg csak egy tiszta tányér, csé
sze, vagy kanál van a konyhaszekrény
ben. Ugyanis m indketten ügyesen és 
szenvedélyesen barkácsolnak: a fiam 
fényképez, a menyem sző. A háztartá
suk azért ennek ellenére is mendegél: 
előretervezett idő- és m unkabeosztás 
nélkül.

Ennek láttán  sokszor megkérdezem 
magamtól: vajon régm últ idők m egkö
vesedett m aradványa vagyok-e elavult 
életfelfogásommal? Lehet-e port le nem 
törölni és gombot fel nem varrni?

Kár! Két generációval előbb talán 
még én lettem  volna a háziasság, a 
rend, a szorgalom és takarékosság min
taképe. Ma viszont csak egy idegbeteg 
vagyok!»

— «Egy mai anya keservei® — ír
hattuk volna alcím nek e kis beszámoló 
fölé. De tényleg keservekről van-e szó? 
Egy ma élő asszony és anya m ondja el 
itt személyes tapasztalatait azzal a ter
mészetes jelenséggel kapcsolatban, a- 
mely m inden családban végbem egy a 
szemünk láttára  s amit mi így hívunk: 
a nem zedékek őrségváltása. Egyik ge
neráció leváltja  a m ásikat. Ez term észe
tes jelenség és m inden különösebb m eg
rázkódtatás nélkül kell, hogy végbe
menjen, — főleg, ha van az em bernek 
hum orérzéke. A fent idézett asszony
nak és anyának pedig, úgy látszik, hogy 
van, m ert a változások és törések lát

tára  sem dől össze vele a világ. Az a 
világ, amit ő alakíto tt ki szívében és 
otthonában, — bár a látszat szerint az 
új generáció, a tulajdon vére egy új 
és egészen más világot készül felépí
teni — legalábbis látszatra. A fiatalság 
m indig a m aga m ódján és ízlése szerint 
kívánja berendezni a maga világát. Ezt 
m inden generáció ú jra  és ú jra  m egpró
bálja, de egyik sem veszi figyelembe, 
hogy az ember a m aga erényeivel és 
hibáival meg bűneivel lényegében min
dig ugyanaz marad. M ár azért sincs, de 
nem is lehet lényegbevágó különbség 
az egyes generációk és azok világa 
között. A letűnő, az idősebb generáció 
tud ja  ezt, hiszen van valam ije, ami 
(még) nincs meg a fiatalságnak: az élet- 
tapasztalat és bölcsesség. M ár ezért is 
helyesebb, ha az idősebbek a fiatalság 
keresését, próbálkozásait nem utasítják  
el, nem akadályozzák meg féltékeny 
makacssággal, hanem  inkább m elléjük 
állnak és segítik őket jótanáccsal, bölcs 
irányítással. Ne botránkoztassa meg 
őket a fiatalok sokszor hajm eresztő 
életigénye és -stílusa. Ez csak az élet- 
tapasztalat és bölcsesség hiányára mu
ta t náluk.

Az idősebb generácó sok m indent 
m egtapasztalt már, sok m indenen át
m ent életében: két világháború, gazda
sági pangás és felvirágzás, szegénység 
és jólét, egészség és betegség, fiatalság 
és öregség. Ha más nem, mindez már 
elegendő ok kell legyen, hogy m egta
nítsa: mi marad, mit hagy meg az élet 
a fiatalság lendületéből és m ohóságá
ból? És saját életüket szemlélve talán 
eszükbe ju t az a bölcs közmondás is, 
hogy: «Nem eszik a kását olyan forrón, 
ahogyan megfőzik!®

De ez a belátás ne tétlenségre ösz
tönözze őket, hanem  éppen ellekezőleg: 
a segítő, az irányító  kéz kinyújtására. 
Az emberi világunk csak akkor lesz 
szép és egészséges, ha a fiatalság len
dületéhez az idősebbek hozzáadják 
élettapasztalatukat. Részükről ez lesz a 
legszebb jele  a bölcsességnek. Annak 
a bölcsességnek, am elynek kezdete — 
a zsoltáros szavai szerint — az Űr fé
lelmében van.

MEGYESI ANDRÁS

A MINDSZENTY-EMLÉKSZOBÁK
az idén május 10-től augusztus végéig  
megtekinthetők 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

MEMORANDUM 
az Emberi Jogok Védelmére 

Romániában

1. Románia nem zetiségi állam. Terü
letén 2,5 millió magyar, 350.000 német 
és cirka 1 millió egyéb nem zetiségű 
polgár él.

2. Az emberi jogokat védő nem zet
közi m egállapodások alkalm ával Romá
nia m inden egyezm ényt aláírt és a nem 
zetközi fórumokon m indenkoron szóban 
és írásban form ailag síkraszállt az ül
dözött és kizsákm ányolt népek és nép
csoportok védelm ében.

A jelenlegi állam elnök Caeucescu 
m inden alkalommal — bel- és külföldön 
egyaránt — kihangsúlyozta redszeré- 
nek dem okratikus jellegét.

3. A dem okrácia fogalmába szervesen 
beletartozik m inden egyes állam terü 
letén élő népi kisebbségek jogainak 
tiszteletben tartása.

4. Románia ünnepélyesen aláírta  a 
Helsinki-i konferencia okm ányait, a- 
melyben az elem entáris emberi jogok 
tiszteletben tartása  is szerepel.

Ezzel szemben tényként kell m egállapí
tanunk, hogy a jelenlegi román kor
m ány a H elsinkiben vállalt kötelezett
ségeit nem teljesítette.

5. A dem okratikus elvekkel teljesen 
ellenkező román parancsuralm i rend
szer az addig gyakorolt durva elnyomó 
politika helyett az erdélyi m agyarság 
szellemi és fizikai m egsem m isítését — 
a genocídiumot — tűzte ki célul.

Az Egyesült Nem zetek (UNO) geno
cídiummal foglalkozó bizottsága az a- 
lábbiakban határozta meg a genocídium 
elkövetését:

« . . .  történelm i vagy vallási emlék
m űvek megsem misítése vagy  azoknak 
más célokra való felhasználása. Törté
nelmi, m űvészeti vagy vallási értékkel 
rendelkező okmányok, tárgyak  és val
lási szertartáshoz tartozó eszközök meg
semm isítése vagy szétszórása . . . »  
(UNO E/447. okmány.)

A nemzeti kisebbségek asszimilációja 
az ún. «kultúrforradalom» jegyében fo
lyik. Ide tartozik a romániai m agyarság 
történelm ének és m últjának meghami
sítása és eltörlése . . .

A továbbiakban a vallás, az iskolák 
ellen elkövetett sérelm ekkel foglalko
zik a M emorandum. M ajd k itér a ma
gyarság szétszórására, gazdasági és 
egyéb érdekeiben való háttérbe szorí
tására stb. stb. . . .

(Helyszűke m iatt csak részleteiben 
ism ertetjük kedves O lvasóinkkal az 
Európai Bizottság az Emberi Jogok V é
delm ére Romániában által készített és 
német, francia és angol nyelven a jú 
nius hóban összeülő Belgrád-Helsinki 
konferencián résztvevő nem zetek ille
tékes bizottságához ju tta to tt M em oran
dumot.)
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Odysseus útján
Trója tízévi ostroma, m ajd elfogla

lása és feldúlása után, m ajdnem  három  
és félezer évvel ezelőtt, a győztes 
achájok visszatértek  hazájukba, Hellas 
földjére. A  vezérek egyike azonban, 
Odysseus, a «sziklás Ithaka» királya, 
csak tízévi tengeri bolyongás u tán  tu 
dott hazajutni szigetországába, ahol ne
je, Penelopé, húsz évig hűségesen várt 
reá,

Sokévi kalandozása során rengeteg 
viszontagságon m ent keresztül Odysse
us és hajósnépe. Erről számol be Ho
m érosza  világirodalom  első nagy epi
kus költője, a Kr. e. 8. században általa 
összefoglalt «Odysseia» című époszá- 
ban, a tró jai háborúról szóló «Ilias»- 
éposz folytatásában.

Homeros végigkíséri kalandos útján  
Odysseust Trójából való elindulásától 
hazatéréséig, elmondja, hogy hogyan 
ju to tt el a lotosevők, kyklopsok, lais- 
tringonok földjén, Kirke és Kalypso 
szigetén át Scheria szigetére, a mai 
Korfuba, ahol akkoriban Alkinoos, a 
phaiákok királya uralkodott. A hajó
törött Odysseust ott vette  pártfogásába 
a k irály  leánya, a szép N ausikaa s a 
derék phaiák k irály  onnan segítette őt 
haza, gazdagon m egajádékozva, ithakai 
hazájába.

Felsős gimnazista korom óta, azaz 
ötven éve nem múló vággyal ápolgat- 
tam magamban egy hajóút tervét a 
Jóni-tengeren, Korfutól Leukason át 
Kefaliniáig, azon a tengeren, amelyen 
egykor Odysseus hajó ja ringott vagy 
küzdött a viharral. Ezen a tavaszon 
végre m egvalósult a tervünk.

Fiúméból idultunk el egy jugoszláv 
luxushajón a dalm át szigetek között, 
mindig partközeiben, dél felé. Fiúméból 
Korfuig a rövid távolság ellenére a ha
jóút majdnem két napig tartott, m ert a 
szebb kikötővárosokban: Zárában, Spa- 
latóban és Raguzzában több óráig áll
tunk, hogy a turistáknak alkalm uk le
gyen a városok m űem lékeinek m egte
kintésére. Két éjszakát tö ltöttünk a 
hajón, kényelm es kabinok és pazar el
látás tette  teljessé az u tasok jó han
gulatát.

Harm adnap reggel érkeztünk Korfu
ba, a hom erosi Scheria-szigetre, A lki
noos k irály  egykori birodalmába. Ho- 
m erosra u talt hotelünk neve is: «Hotel 
Kalypso», emlékezésül a szép nimfára, 
akinél Odysseus kalandozása során hét 
évig vendégeskedett . . .  A város maga 
bizarrul-színes összképét nyú jtja  N yu
gat és Kelet találkozásának. Élénkfor
galmú, vonzó turistaközpont, ahol min
denki m egtalálja azt, amit keres. A 
korm ányzósági palota helyén állt a 
hagyom ány szerint Alkinoos k irály  pa
lotája.

A utóbusz-kirándulást tettünk  a szi
get nyugati partjára  is, ahol Paleo- 
kastritsa városka közelében lá ttuk  a 
tengerben azt a hatalm as sziklát, m elyet
— jó adag fantáziával — Odysseus kő
vé változtato tt hajó jának  tartanak. Ho
meros szerint ugyanis Poseidon tenger
isten bosszúból, amiért a phaiákok haza
ju tta tták  Odysseust, sziklává változtat
ta a hajóját. E lm erengtünk feleségem 
mel a ködbevesző m ithikus múlton, 
azután egyidőre elbúcsúztunk az antik 
világtól, m ert Korfuba visszatérve, más 
nagy élm ény várt reánk. Látogatást 
tettünk  ugyanis a várostól tíz kilom é
terre fekvő Achilleionban, Erzsébet 
osztrák császárné és m agyar királyné 
luxuskastélyában. Ferenc József trag i
kus sorsú feleségének a hős Achilles- 
ről elnevezett palotája 1892-ben épült 
és a királyné kedvelt nyaralóhelye volt, 
de mindössze csak hat évig, m ert a 
királyné 1898-ban Genfben orgyilkos 
tőr áldozata lett. H alála után Vilmos 
ném et császár vásárolta  meg a m agas
laton fekvő, gyönyörű parkkal körül
vett tündérkastély t s o tt pihente ki az 
uralkodás fáradalm ait az első világhá
borúig. Korfuba persze ném et hadihajó
val érkezett és mint m űkedvelő régész, 
sikeres ásatásokat is végeztetett. Ma az 
Achilleion görög állami tulajdon és 
em eletén előkelő játékkaszinót rendez
tek be, de földszintjének term ei és em e
leti nyitott oszlopcsarnoka nyitva van 
a turisták  előtt. A term ekben Erzsébet 
k irálynéra és Vilmos császárra vonat
kozó em lékek nyújtanak  látnivalókat 
a mindig nagyszám ú turistahadnak, a 
pompás nyito tt oszlopcsarnokban pedig 
antik szobrok m árványm ásolatai idézik 
vissza a klasszikus m últat. A díszudvar 
közepén Achilles három szoros élet- 
nagyságú bronzszobra áll. A kilátás 
egyfelől a távoli városra, másfelől a 
végtelen tengerre egyedülállóan nagy
szabású.

Bár utazásunkkal nincs közvetlen 
összefüggésben, meg kell emlékeznem 
a Habsburg-ház további három  tag já
nak tragikus sorsáról is, m ert gyakran 
és szívesen időztek Korfuban. Első volt 
köztük M iksa főherceg, Ferenc József 
császár-király testvéröccse, akit később, 
mint mexikói császárt, a forradalm árok 
végezték ki Q ueretaroban 1867-ben. 
Korfu m ásik rajongója, Ferenc József 
egyetlen fia, Rudolf trónörökös, 1889- 
ben M ayerlingben öngyilkossággal ve
te tt véget fiatal életének. Kilenc évvel 
később, 1898-ban anyja, Erzsébet k irá ly
né lett m erénylet áldozata. És já rt Kor
fuban Ferenc Ferdinánd trónörökös is, 
akinek életét feleségével együtt Sara- 
jevoban gyilkos revolvergolyó oltotta 
ki 1914-ben. Az A chilleion pompás 
park jának  hallgatag ciprusai és illato
zó bokrai felett m elankólia lebeg ma is.

Tengeri ú tunk Korfuban még nem 
ért véget. N éhánynapos ottlét u tán  is
m ét hajó ra  szálltunk és követtük O dys
seus ú tjá t dél felé. Elég körülm ényes 
hajóút u tán  k ikötöttünk Leukas-Levkas 
sziget hasonnevű kis fővárosában. Ho
telünk a kiváló ném et archeológusról, 
Dörpfeldről elnevezett főutcán volt, a 
szomszédos utca pedig Odysseus nevét 
viselte. M indezt csak azért említem 
meg, m ert Leukasban semmi egyéb nem 
em lékeztetett a hom erosi világra. W il- 
helm Dörpfeld (1853-1940) m unkatársa 
volt H einrich Schliem annak (1822- 
1890), Trója és M ykenae halhatatlan  
nevű feltárójának. Schliemann halála 
után tovább folytatta  a kutatóm ukát, 
m int az athéni Deutsches Archaeolo- 
gisches Institut igazgatója, s annak so
rán m egállapította, hogy nem a mai 
Ithaki-sziget, hanem  valójában Leukas 
volt O dysseus szülőhelye. Dörpfeld 
annyira m egszerette Leukast, hogy ott 
jelö lte  ki végső nyugvóhelyét is, mi
után házat vett és kis múzeumot ren 
dezett be a szigeten. 1940-ben halt meg, 
sírja  a kis N idrion városkában őrzi 
emlékét. Sírem lékénél mi is leróttuk 
kegyeletünket.

Leukas-Levkas szigete inkább csak 
érzelmi, mit vizuális élm ényt nyújt a 
m últat idéző m űtörténész-turistának. 
A mai hellén-utódok békésen élik ott 
nyugalm as napi életüket a városka 
ódon házaiban és a klasszikus em lékek 
helyett jobban érdekli őket a jelen, 
annak is főleg gasztronóm iai örömei. 
Mi a húsvéti ünnepeket tö ltöttük Lev- 
kasban és életünkben még annyi egész
ben sült bárányt nem láttunk, mint pár
papos o ttlétünk alatt . . .  A lakosság 
apraja-nagyja báránysültet evett az ün
nepnapokban, velünk együtt. Templom
ban is voltunk, persze orthodox görög
keleti templomban, és néztük a végnél
küli húsvéti szertartásokat. Sok görög
keleti pópa van a városban, fekete 
klepetusukban jellegzetes alakjai az 
utcáknak. Szakállasak, hosszú hajukat 
tarkójukon copfba fonják.

A szomszédos Ithaki sziget még ke
vesebb látnivalót nyújt. Külföldi tu ris
ták  alig látogatják. A rom antikus ha j
lam úak ellátogatnak a barlanghoz, ahol 
Homeros szerint Odysseus a phaiákok- 
tól kapott ajándékokat elrejtette, ami
kor hazatért sziklás országába. Schlie
mann H enrik itt is ásatott, de nem ta 
lálta nyom át Homeros világának. És 
m ivel a szomszédos Kefalinia-szigeten 
sincsenek antik  emlékek, elejtettük 
ottani látogatásunk tervét.

H angulatos em lékekkel és egy sor 
fényképfelvétellel telten  visszahajóz
tunk Korfuba és még egyszer végig
jártuk  a festői utcákat. A nnak ellenére, 
hogy Korfú nagyforgalm ú nemzetközi 
turistaközpont, a szállodai és étterm i 
árak  m eglepően alacsonyak. Bécshez 
viszonyítva feleannyiból lehet jól élni, 
m int az osztrák császárvárosban.
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Az emléktárból
Puskás bá ' — m ert há t így h ív ták  őt 

az egész környéken — jóm ódú paraszt- 
gazda volt. Reggeltől estig talpon volt 
és különösen ősszel, addig nem nyugo
dott, míg a burgonya mind egy szemig 
nem volt a verem ben, a gabona pedig 
a padláson. Az istállóban is rend volt, 
m ert hát Puskás bá' a huszároknál szol
gált, o tt tanulta  m eg a lóval való bá
nást. Legbüszkébb volt egy általa ké
szített ún. szajm oka nevű kolbászra, 
m elynek készítési m ódját nem szívesen 
árulta  el. V alóban nem is volt párja  
ennek a paprikaillatú, jóízű kolbásznak 
sem G yulán sem Csabán. Háza előtt egy 
öreg, terebélyes diófa állott, a la tta  kis 
pad és asztal. O tt gyűltek néhanapján 
össze a rokonok és barátok. Házához 
hosszú jegenyesor vezetett. Büszke is 
volt ezekre a szép fákra, úgy állnak 
glédában, — m ondotta — m int egyko
ron a huszárok haptákban, m ert m ikor 
ő szolgált, a vigyázzállást még hapták- 
nak hívták. A term észetrajz ezeket a 
fákat mint populus robusta ta rtja  nyil
ván, de ő csak úgy mondta, hogy po- 
pulusz robusz. Puskás b á ’ baráti kör
ben szeretett mesélni az első v ilághá
borúról, annak nagy csatáiról, többek 
között m ikor szakaszával m egfutam ított 
vagy száz muszkát, — m ert az oroszt 
akkoriban úgy hívták, hogy muszka. 
«Kíi voltunk a vörös ördögök, — mon
dotta — m ert piros nadrágban, panyó- 
kára  ve te tt m entében, csákóval roha-

H ajóra szálltunk és elindultunk visz- 
szafelé. Eleinte az egészen közeli, ko
mor és kopár albán part m ellett halad
tunk, ahol alig láttuk  nyom át emberi 
településnek, azután az A dria vizén 
hajóztunk tovább.

Harm adnap reggel érkeztünk Fiumé- 
be, az egykori m agyar kikötővárosba, 
ahol estig, vonatunk indulásáig elég 
időnk lévén, buszon kirándultunk az 
egykori budapestiek kedvelt üdülőhe
lyére, A bbazia-O patijába és a hozzá 
közeli, előkelőbb levegőjű Lovranába. 
Ott bem entünk a katolikus templomba, 
ahol az egyik színes ablak üvegfestm é
nyén a következő felírást láttuk: «In 
memóriám Theresia Sarkady». Elme
rengtünk: ugyan ki lehetett Sarkady 
Terézia honfitársnőnk, akinek nevét a 
lovranai óváros tem plom ának üvegfest
m énye örökítette  meg? . . .

Este lett, beszálltunk a Balkan- 
expressbe, egyideig még néztük a v il
lanyfényben úszó Abbazia és Lovrana 
tündéri panorám áját, azután a vonat el
kanyarodott a tengerparttól, belerohant 
az éjszakába, reggel pedig m egérkezett 
Bécsbe, Homeros világa után  a császár- 
város m odern kőrengetegébe.

BÍRÓ BÉLA

moztuk meg a m uszkákat, féltek is tő
lünk mint a tűztől». Puskás bá’ pontosan 
tudta, m ikor volt a lim anovai csata, a 
gorlicei áttörés. Szekrényében gondo
san őrizte vitézségi érm ét, egy a sza
kaszáról készült elsárgult fényképet és
— ami ritkaság — egykori bajuszkötő
jét, m ert há t nem is volt huszár, akinek 
nem volt szépen kifényesített, kipödört 
bajusza.

A háború végén Puskás bá' ezredét 
«átdobták» a nyugati frontra és ő an
gol fogságba került, onnan csak a há
ború befejezése után került haza.

Amikor a környéken voltam  ven
dégségben, többször átlovagoltam  vagy 
átkocsiztam  hozzá. Ilyenkor előkerült 
a jó kolbász meg egy kis homoki bor 
és botorkáltunk az első világháború em
lékei között. «Hát arra tetszik em lékez
ni, m ikor . . . »  Legtöbbnyire így indult 
meg a beszélgetés. Volt úgy, hogy néha 
e<jy_e<jy nótát is eldudolt, egy régi, 
korabeli dalt, m int például «Fújja a szél 
fújja . . . »  Búcsúzás előtt mindig be
néztünk az istállóba, megnézni, m eg
simogatni a szépen ápolt lovakat, te
heneket.

1944 őszén láttam  utoljára. Az oro
szok m ár valahol a Tiszánál álltak, de 
a Dunán innen még béke és rend ho
nolt. Csak a távoli országutakon vonu
ló végeláthatatlan  m enekültoszlopok 
árulták  el, hogy háború van, amely ma
holnap bennünket is elsodor. O lykor
olykor betévedt egy alföldi m enekült, 
aki elm esélte az oroszok által elköve
te tt borzalm akat. De nyom ában jö tt egy 
másik, aki arról tudott, hogy még a 
mise m egtartását sem akadályozták 
meg és hogy még a gróf is a helyén 
m aradhatott. Álomba hunyorgató ősz 
volt akkor. A nyárfák m ár hosszú ár
nyékot vetettek  a földre, ökörnyál 
úszott a levegőben, a fákról m ár lassan 
peregtek a levelek. Sokan a jobbmódú 
gazdák közül felpakoltak és roskadásig 
m egrakott kocsikkal m egindultak nyu
gat felé. Sokan azt sem tudták, hová, 
csak menni, m enekülni. A legtöbben 
azonban nem tudtak, nem akartak  meg
válni házuktól, földjüktől, szűkebb kis 
hazájuktól. Puskás bá’ is ezek közé ta r
tozott. «Elmenni?» — kérdezte -— «öreg 
vagyok én m ár ahhoz, aztán nem is 
tudnám, hová». Végignézett kis háza- 
táján, azt hiszem, egy könny is meg
csillant a szeme sarkában. Ahogy néz
tem arcát, am elybe sok ráncot szőtt a 
hosszú élet, ahogy hallgattam , eszembe 
ötlött Reményik Sándor felejthetetlen 
költem énye:
Eredj, ha tudsz,
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagyvilágban

Könnyebb lesz m ajd sorsod hordanod.

Jut-e nekem  egy nyugalm as sarok?
De addig, varjú  a száraz jegenyén 
Én itthon m aradok !

Egy ilyen őszi napon a m agyar lég
védelem  lelőtt egy am erikai repülő
gépet, a gép nem messze Puskás bá' 
házától zuhant egy szántóföldre. Néger 
piló tája  ejtőernyővel ért földet nem 
messze lezuhant gépétől. A környék 
lakossága riadtan futott a még füstölgő 
géproncshoz, de nem sokára körülfog
ták  az am erikai néger p ilótát is. Meg 
akarták  lincselni, csak egynéhány jó 
zanabb elem közbenjárására engedték 
át a helyszínen m egjelent karhatalom 
nak, am ely bevitte a városi katonai 
parancsnoksághoz. Előbb azonban 
«megtartották» szép kék hátizsákját és 
a benne lévő am erikai cigarettákat, 
húskonzerveket, kávét és más egyebet. 
Előkerült egy a szélben libegő nyom 
tatvány  is, am elyen valam ilyen angol
nyelvű szöveg álltott. «Le kék fordí
t a n i  — mondották. Eszükbe jutott, 
hogy Puskás bá' angol fogságban volt. 
M egkérdezték tőle, tud-e angolul. 
«Hogyne tudnék* — felelte tüstént, — 
«hisz éltem  köztük, beszéltem  tehát a 
nyelvüket is. Még az angol k irá ly t is 
láttam*. Unszolták rögtön, hogy mond
ja  el, m ilyen volt az angol király, hol 
látta. Puskás b á ’ folytatta: «Hát az úgy 
volt, hogy egy szép napon közölték 
velünk foglyokkal, hogy délben az an
gol k irály fog bennünket meginspiciál- 
ni, hozzuk m agunkat rendbe. Valóban, 
m iután felálltunk szépen glédába, ko
m oran lépked arcvonalunk előtt egy 
jóképű egyenruhás, — hát mondom, ez 
az angol király. Egynéhányunkat meg 
is szólított, m egkérdezte, hová valók 
vagyunk, hol estünk fogságba. M ikor 
hozzám ért, engem is megszólított: 
Kolkoje náció? — kérdezte. — Mondom 
neki, hogy venger. «Venger?» — kér
dezte az angol király, «hát akkor dob- 
re».

Puskás bá’ akkor m ár idős ember 
volt. A huszárság, m ajd később kis 
gazdasága, állatai, földje voltak életé
nek öröme és értelm e. M indent a lovas
ember szemszögéből szemlélt. U tálta a 
gépeket, m ondotta is, hogy meg fog 
büntetni bennünket a jó Isten, m ert 
elpártolunk az állattól.

M ikor az oroszok bejöttek, szép kis 
gazdaságát feldúlták, lovait elvitték. 
Később, m ár a m agyarok, «kulák»-nak 
bélyegezték, m egalázták és kényszerí
tették, hogy « ö n k é n t» lépjen be a 
TSZCS-be.

Ma, több mint 30 év után, még sok
szor a számban érzem jó kolbászának, 
a szajm ókának az ízét és gondolatban 
ott időzöm vele a nagy diófa pergő 
levelei alatt.

WIMPFFEN IVÁN
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H I R D E
MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő

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

Schweizerische Landesbibliothek 
U ngarische Abteilung 
H allw ylstr. 15.
3003 B e r n

« TÉTÉNY » 
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inh. O skar Bayer 
M ünchen 2. K reittm ayer Str. 26.

Tel. 196393 
Kapható még: H orváth János 

M ünchen 2. Tumblinger Str. 
beim  Schlachthof

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

Ü vegárut nem postázunk.

«200 Tolisuhintás» — Burg Kastl diák
ja ié rt 1977 — Kova László költő kö
tetenként 6.— DM-t utal át egy kastli 
diák tám ogatására. Így közel 200 kötet 
után  1 diák 5 havi ösztöndíjat kap. 
Felüljegyzéssel, a költő dedikációjá- 
val kerül könyvespolcára! M egrende
lés: Kova László, Blumenstrasse 27,

7 S tuttgart 1. W .Germany. 
Postscheckkonto: Stuttgart, 557 
74-700.

Kedves Honfitársak! M egnyílt M ünchen
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 M iklós

T É S E K
H A Z A I  H E N T E S Á R U

1 kg paprikás kolbász grillsütésre
vákuum csom agolásban DM 16.—
kg paprikás szárazkolbász 15.—
kg paprikás frissen füstölt
kolbász 13.—
kg rizses véreshurka 8.80
kg m ájashurka 8.80
kg vastag húsos szalonna 9.60
kg paprikás tokaszalonna 8.80
kg disznósajt 10.60
kg füstölt sonka 18.—
kg füstölt sertésborda 8.80
kg füstölt csülök 8.80
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 M ihály hentesm ester 
Peter-Rosegger-Str. 3 
D - 6710 Frankentahl
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 út . . .  » stb.
SSX 946 30 cm DM 22.— «GUGYERÁK» 
Bárdi György hum oros szám okat ad elő: 
Kerti törpe Export, G ugyerák m int 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 

Ú tikönyvet - Szótárakat - N yelv
könyvet!

Kérje díjtalan katalógusainkat!
M usica Hungarica, 8 M ünchen 40. 
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911

Sebő gépjárm űvezető iskola,
Hauptstr. 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 :
H irdetéseket csak a h irdetési díj be

küldése u tán  közlünk. Kisebb h irdeté
sek ára: 25 DM; házassági hirdetések: 
30 DM +  5 DM portóköltség, nagyobb 
hirdetések ára  40 DM vagy azon felül. 
A hirdetést a megfelelő d íjjal együtt az 
alábbi Címre kérjük:

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

O berföhringer Str. 40. 
Postscheckkonto: Kath. Ung. Seelsor
ge, Sonderkonto, Postscheckam t M ün
chen Nr. 606 50-803.

A Nyom da nem  fogad el hirdetést!

Diószeghy Tibor hites tolm ács 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

48 éves, 168 cm magas, vígkedélyű,
házias és aranyszívű unokahúgom  
szám ára keresem  hozzáillő, 55-60 év 
körüli, lehetőleg Svájcban élő úriem 
ber ism eretségét, házasságkötést re
m élve. «Öszi randevú® jeligére kérek 
választ az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 M ünchen 81, Oberföhringerstr. 40.

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

Luft János szállító cége
költözködési m unkát vállal. Ruha, stb. 
csomagolásához szükséges ládákat is 
kölcsönöz. Tel. 3145 870 
8 M ünchen 50, Johann Emmer Str. 5.

M agyar-ném et és német- m agyar fordí
tásokat

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

M egjelenik 1977 nyarán  «A gépjármű- 
vezető kiskátéja» az NSZK-ban Rupp 
László tollából. Tartalm a az, amit tud
nia kell a vezetői engedélyről, vizsga- 
kérdésekről, kocsivásárlásról, a gép
járm ű-biztosításról, a baleset követ
kezményeiről, a közúti forgalom bűn- 
cselekm ényeiről, kihágásokról, a d íj
köteles m egrovásról, a kártérítési igé
nyekről és a közlekedési rendeletről, 
számos más hasznos m elléklettel ellát
va. M egrendelhető Dr. Bodán KFT-nél, 
8 M ünchen 1. Postf. 162. Ára: 25 DM.

\
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METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor 

CH - 4141 Münchenstein, Teichweg 16
DM. sFr.

Dr. Sikota: H erend porcelán
m űvészete (Színes nagyalbum) 60.— 

A m agyar nyelv  történeti etimo
lógiai szótára I. II. III. 262.— 

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

Germanus Gyula: Kelet varázsa 9.— 
Gombrich: A m űvészet tö rténete  54.— 
M arosi: M agyar falusi tem plom ok 18.— 
Boros-Rapcsányi: V endégség

ben őseinknél 31.— 
Gars: A Szépművészeti múzeum

képei 40.—
V ilágtörténet képekben I. II.

(Nagyalbum) 134.—
M agyar festészet a 20. század

ban (Színes nagyalbum) 64.— 
Chronica Hungarorum  (Hasonmás 

kiadás) 70.— 
Zilahy Lajos: Valam it visz a víz 13.— 
M arguaret M itchel: Elfújta

a szél I. II. III. 24.—
Űj M agyar Lexikon I. - VII. 350.— 
A m agyar népm űvészet (Színes

nagyalbum) 130.—
M oldova: M andarin, a híres 

vagány 7.—
Kérje antiquar-, vagy újkiadású köny
vekről katalógusunkat, ingyen küldjük.

'H a»glem ezkatalógusunkban m egtalálja 
azt a nótát, vagy dalt, amit keres. 
Jelenleg a katalógusban szereplők rak
táron vannak!

Ausztráliában élő, 34 éves férfi, nőtlen,
rövidesen hosszabb európai szabadság
ra jön. Addig viszont szívesen levelez
ne és ism erkedne. M inden levélre v á 
laszolok. — J. Simoné P.O.Box 354, 
Nhulunbuy, N.T. 5797, A ustralia

Olcsó autóbiztosítás, magas prémium
visszafizetés: 1976 30% -ig. M inden 
biztosítási ügyben ingyen felvilágosí
tás: ném et nyelven m inden nap és hét 
végén, m agyar nyelven kedden 18-21 
óráig. Tel. M ünchen 089-465 120.

Képkiállítás nyílt eladással egybekötve
kiem elkedő m agyar és ném et festők 
alkotásaiból. A kiállítás bárm ikor meg
tekinthető. K érjük az érdeklődőket, 
hogy szándékukat szíveskedjenek elő
re bejelenteni. Cím:
Ausstellung, 8 München 40. Nadi- 
Str. 133. Tel. 089/351 84 61. Honfitár
saknak 20 °/o engedmény! — K épkere
tezést is vállalunk.

Egyedülálló, rendezett körülmények
közt élő, nemesgondolkodású, term é
szetszerető és kölcsönös őszinteségre 
vágyó nő társa t keres 52-62 év között, 
«örökzöld» jeligére kér választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

«Társkeresők Iapja»; szeptem bertől új 
m egjelenési form ája lesz: arcképes 
(fotós) lap, és m agyarokon kívül fran
cia és ném et tagokat is felvesz. Lénye
gesen nagyobb adattár mint eddig! Aki 
erkölcsös célzattal ism erkedni akar 
(egyházi házasság!), jelentkezzen mi
előbb. Évi előfizetési díj évi 100 DM. 
M ár m ost küldje el egyéni szövegét; 
az eddigi szám okat (jún. 1.-t is!) m eg
küldöm. — Fotó-negatívot legkésőbb 
augusztus 31-ig küldjön. Elvált szemé
lyek újraházasodását e lap nem segíti 
elő! Címem: Kubinyi - 5 Köln 1. Blu- 
m enthalstr. 79. W estgerm any.

Kétszobás öröklakás Budán eladó.
A jánlatokat «Becsületesség» jeligére 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, O berföhringerstr. 40.

VI. Pál pápa április végén hivatalos 
látogatáson fogadta az anglikán egyház 
prímását, Dr. Donald Coggan canter- 
bury érseket. A  Sixtusi kápolnában 
ökumenikus istentiszteletre került sor. 
Az anglikán prímás ellátogatott a Szent 
Péter bazilikába is, ahol imába merülve 
időzött XXIII. János pápa sírjánál. Ró
mai látogatását befejezve I. Dimitrios 
pátriárkához, Isztambulba utazott to
vább.

Japánban  — a Fides hírügynökség 
legutóbbi jelentése szerint — 370 ezer 
katolikus él, 16 egyházm egyében. A 
bennszülött papok száma 820, a külföldi 
m isszionáriusoké 1103. Két szem inári
umban 76 hallgató, közülük 41 tanul 
teológiát. Az egyházm egyékben műkö
dő papok átlag-életkora 51 év körül 
van. A  japán  születésű szerzetesnők 
száma 6 ezer, a külföldieké már csak 
mindössze 400.

Litvániában, Königsberg egész kör
zetében nincs egyetlen katolikus, orto
dox, vagy protestáns templom nyitva, 
vagy használatban. A legközelebbi is 
100 km-nyi távolságra van. A háború
ban súlyosan megsérült templomok kö
zül az utolsót 1976-ban robbantották 
fel.

A  S Z I V
Katolikus világnézeti tájékoztató 

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

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

N É P I  T Á N C O K  
A Zürichi Magyar Táncegyüttes szere
tettel várja  a népi táncok után érdek
lődőket m inden pénteken 20.00 órakor 
a w ipkingeni Freizeitlage-ban tarto tt 
próbáin. — Pontos cím:
8037 Zürich, Am pérestr. 4.

AZ ÉLET KÖNYVÉBŐL

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 
RÉSZESÜLTEK

Németországban:
Bóbán Viola, Bóbán László és Varnusz 

Erzsébet leánya, 1977 máj. 8. M ünchen 
N agyenyedi Sandra, N. Zoltán és Alkay 
Katalin leánya, 1977 m ájus 15-én, 
M ünchenben 

Deák-Bárdos Bettina Silvia, Deák-Bár
dos Ede és V ajas M ária leánya, 1977 
máj. 19-én, M ünchenben 

M agyar Róbert M árton, M. János és 
Bodoni Éva fia, 1977 m ájus 19-én, 
M ünchenben 

Bosnyák A ttila Péter, B. László és Kern 
V eronika fia, 1977 máj. 19. M ünchen

E L S Ö Á L D O Z Á S

Svájcban:
Boisier-Bánlaky Stephane 
M észáros Zsolt 
M észáros M ercedes 
Nagy József 
Szegedi M argit 
ünnepélyes keretek  közt fogadták elő

ször szívükbe az Űr Jézust a Lausanne-i 
Servan-kápolnában 1977 május 29-én, 
pünkösdvasárnap.

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 
Németországban:
M isura János, 32 éves, 1977 márc. 29., 

Kölnben

Svájcban:
Kecskés Tihamér, 45 éves, 1977 ápr. 30. 

Bonvillars-ban (VD)

t  id. Gyárfás András

életének 83., boldog házasságának 
57. évében, 1977 ápr. 13-án, d.u. 2 óra
kor, türelem m el v iselt nagy szenvedés 
után, csendesen elhunyt Csíkszeredán.

Hosszú élete példaadás volt a be
csülettel és örömmel végzett munkára. 
Erőforrása az Istenbe vetett hit és imád
ság volt. Népes hívő családja körében 
érezte jól magát. M ost előrement, hogy 
szálláskészítőjük legyen az örök hazá
ban.

Az elhunytban Dr. A ndrás Imre SJ 
édesaty ját gyászolja.

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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Rövid
Nova Huta-n, Krakkó közelében, a 

lengyel nehézipar központjában több 
mint 50 ezer hívő jelenlétében szentelte 
fel a hívek áldozatkészségével épült 
első tem plom ot W ojtyla kardinális. 
Amint ünnepi beszédében kiem elte, tö r
ténelm i pillanat volt ez m inden lengyel 
szám ára is, m ert a több, mint százezer 
lelket számláló iparváros nem Isten 
nélküli város többé.

Salzgitterben tarto tta  nem rég három 
napos találkozóját a COVENIAT néven 
ism ert rádió-am atőrök köre, am elynek 
tagjai lelkészek, hitoktatók, katolikus 
és evangélikus egyházi alkalmazottak. 
A 20 évvel ezelőtt alakult körnek jelen
leg 101 tagja van és rövidhullám ú talá l
kozójukat az éterben m inden kedden és 
vasárnap 22 órakor tartják , a 80 m éte
res hullámsávon. Találkozóikon kele t
német, osztrák, svéd, dán, holland és 
svájci rádióam atőrök is résztvesznek.

Az Egyesült Államok katolikus saj
tóegyesületének díját, a Szalézi Szent 
Ferenc-díjat a chikagói egyházm egyei 
lap főszerkesztőjének, Ed W all-nak ítél
ték  oda. W all 1972-76. között az emeri- 
kai katolikus hírszolgálati iroda, a NC- 
News Service főszerkesztője volt.

A Fülöp-szigetek 46 egyetem e közül 
mindössze hét állami, a többit az egy
házak és p rivát alapítványok, intéz
m ények tartják  fenn. A katolikus felső- 
oktatási intézm ények száma 12, az 
evagélikus egyház kezén pedig két 
egyetem  van.

Az olasz szerzetesnők száma az 1974. 
évi összesített adatok szerint közel 153 
ezer. Közülük több, mint 10 ezer misszi
ókban dolgozik.

Conway bíboros, Írország prím ása 
64 éves korában arm aghi székhelyén 
elhunyt. Belfastban született egy kilenc- 
gyerm ekes családban, am elynek legidő
sebb tag ja  volt. Tudom ányos és szónoki 
tehetsége m ellett írói képességei is is
m ertté tették. Legtöbbet azonban az 
ifjúság problém ái foglalkoztatták, m ert 
szerinte azok elsősorban nem anyagi, 
hanem  lelki-szellemi igényeik kielégí
tését várják  a m odern társadalom tól, és 
az egyháztól is.

Az Afrikai katolikus évkönyv ada
tai szerint e földrész 54 országában élő 
m integy 400 millió lakos közül kb. 47 
millió katolikus. A  lelkipásztori m unkát 
több, mint 16 ezer pap, közel 6 ezer szer
zetes testvér, továbbá 34 ezer szerzetes 
nővér lá tja  el. Az afrikai katolikusok 
száma az utóbbi 20 év ala tt több, mint 
kétszeresére, 20 millióról 47 m illióra 
em elkedett.

Sziénában eddig ism eretlen Dome- 
nico (1457-1506) freskóra bukkantak, 
restaurálási m unkák közben a S. M aria

hírek
kórházban. A remekmű egy Piétát áb
rázol. A freskón a művész kézjegye és 
az évszám, 1492 látható. Domenico leg
ism ertebb alkotását, a Pásztorok imá- 
dásá-t a nagyhírű sziénai képtárban 
őrzik.

Kremsm ünster osztrák bencés apát
ság az idén ünnepli fennállásának 1200 
éves évfordulóját. A lapítója III. Tasziló 
bajor herceg volt. A kolostorban még 
ma is 90 bencés szerzetes él és a kör
nyék 26 plébániáját is ellátja. A kolos
torban lévő gimnáziumban pedig 230 di
ákot oktatnak-nevelnek. Az évforduló 
alkalm ából kiállításokon ism erkedhet 
meg a közönség a nagym últú apátság 
történetével, am elynek külön érdekes
sége a csillagvizsgáló intézet.

Tajwan szigetén, Kaohsiung püspöki 
székhelyen egyetem i hallgatók és diá
kok részére kulturális és szociális köz
pont nyílt. A X avier Cultural Center-t 
jezsuita és steyli missziós atyák  közö
sen látják  m ajd el. Létrehozásához a 
kölni egyházm egye százezer, — a Mi- 
sereor pedig három százezer m árkával 
járu lt hozzá.

A lengyel püspöki kar m em orandu
mot intézett a kormányhoz, am elyben 
a születések szám ának csökkenése mi
atti aggodalm át fejezi ki. Felhívja a 
hatóságokat, számolja fel a születés
csökkenések okait, tegyen többet a 
családokért. Főleg a lakáshelyzet jav í
tásáért. Lengyelországban több, mint 
egymillió lakás hiányzik és sokkal ke
vesebb épül, m int am ennyi házasságot 
kötnek. 1975-ben 39 ezer új lakás épült, 
házasságot viszont 97 ezren kötöttek.

A libanoni polgárháború nem vég
leges adatai szerint a halottak  száma 
40 ezer, — a sebesülteké 900 ezer, — 
300 ezer vált hajléktalanná, 95 telepü
lést teljesen lerom boltak, s 80-100 ezer
re tehető az elpusztult lakások száma.

Bajorország részére 60 évvel ezelőtt 
engedélyezte XV. Benedek pápa a «Pat- 
rona Bavariae» ünnepét, am elyet azóta 
május 14-én ünnepelnek, s am ely az ősi 
bajor M ária-tisztelet hagyom ányait ko
ronázta meg. Az év fo rdu ló  ünepségeit 
A ltötting búcsújáróhelyen tarto tták , a- 
m ely ugyancsak jubileum ot ü lt az idén, 
1100 éve ism ert és kedvelt búcsújáró- 
hely. Tízezernél több zarándok, a bajor 
közélet és egyházi élet neves szem élyi
ségei voltak  jelen  a könyörgő és hála
adó istentiszteleteken.

Az ausztriai H erzogenburg osztrák 
kolostorban nagyszabású ikonkiállítás 
nyílt, amely október 30-ig tart nyitva.

v
Az Életünkben m egjelent 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.
A z előfizetési díjat, m ely  
1975 január 1-től 
14.— svájci frank,
vagy annak megfelelő más 
valuta, az illetékes m agyar 
lelkészeknek fizessük be.
Csak onnan forduljunk  
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy valam i oknál fogva 
nem terjesztője a lapnak.
Európán k ívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
Az 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!


