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h a lá lá r aHabemus Papami
A  111 bíboros már a negyedik vá

lasztási menetben nagy többséggel Szent 
Péter utódját, a Katolikus Világegyház 
fejévé megválasztotta Velence pátriár
káját — ALB ÍN Ó  LU C IA N I bíborost.

I. János-Pál-néven
szeptember 3-án foglalta el ünnepélye
sen Szent Péter trónját.

Született Észak-Olaszországban, 1912 
október 17-én, Forno di Cunale nevű 
faluban, Belluno mellett, szegény kőmű
ves családban. Apja külföldön, Svájc
ban és Németországban kényszerült 
munkát keresni. Albino, a szegény diák, 
iskoláit a szerény Feltre-i szeminárium
ban végezte, később a szintén csak pro
vinciális Belluno-ban. I tt  is szentelték 
pappá 1935-ben. Második elődje,XXIII. 
János pápa, aki szintén Velencei Pát
riárka volt, fedezte fel a szegénysorsú 
Albino Lucianit és szentelte püspökké. 
VI. Pál pápa nevezte ki bíborossá. A  
Velencei papság és nép különös ragasz
kodása érsekéhez, emelte Velence pátri
árkája méltóságára.

Ehhez még azt kell hozzáfűznünk: 
Nem volt a „favoritok” listáján. Ezért 
megválasztása a legnagyobb meglepetés 
volt saját maga számára és a 782 kü
lön sajtótudósító számára. Róma népe 
még csak az Albino nevet hallotta az 
eredményt kihirdető Periele Felici bí
boros ajkáról, máris ujjongó tapsvihar
ban tört ki, mert csak egy Albino volt: 
Luciani, Velence pátriárkája. És ez elé* 
volt az örömmámorhoz. . .  — Vox 
populi vox Dei = a nép szava az Is
ten szava. — Ügy látszik ennél a vá
lasztásnál több szerepe volt a Szentlé
lek Úristen megvilágosító erejének, mint 
emberi számításnak és diplomáciának.

Milyen lesz az új pápa?
Velencei pátriárka korában az 1976- 

os parlamenti választások előtt azt írta 
velencei híveinek: „Egy katolikus sem
mi körülmények közt nem szavazhat a 
Kommunista pártra, vagy olyan szocia
lista pártra, mely a kengyeltartójuk.” 
Mikor az utolsó menetben hatalmas 
többséget kapott, a tény súlya alatt azt 
mondotta bíboros társainak: „Az Úr 
bocsássa meg Önöknek, amit megválasz
tásommal ellenem vétettek.”

Amikor megválasztása után vasárnap 
a Szentpéter erkélyén megjelent a 
200.000 főnyi tömeg előtt és zengő ba
riton hangján első „urbi et orbi” áldá
sát adta, egyúttal mély meglepetését fe
jezte ki afölött, hogy éppen ő lett k i
szemelve Krisztus 264. Helytartójának, 
szerényen hozzáfűzve: „Sem X X I i l .  
János pápa szíve-bölcsességét nem bí
rom, sem VI. Pál nagy képzettsége 
nincs meg nálam . . . ” — Aztán többek 
közt: „Gondolataim ebben az órában 
a szenvedőknél járnak: a foglyoknál, 
a száműzetésben élőknél, az elitélteknél, 
a munkanélkülieknél. . . ” — Albino Lu
ciani, a svájci és német „Gastarbeiter” 
fia, jól tudja, mit takarnak ezek a 
szavak.

Adja Isten, hogy I. János-Pál pápa 
több békét és enyhülést hozhasson ebbe 
a háborgó világba! HF

VI. P á l
15-évi pápaság után, 81-ik életévében, 

1978. augusztus 6-án, Urunk Színeválto
zása napján, este 8.40-kor hunyt el Gio- 
vanni Batt. Montini, az „ellentmondá
sok" pápája. Gyengélkedéséről évek óta 
keringtek hírek, halála mégis váratlanul 
érte a világot.

Rendkívül tevékeny tizenötéves pápa
ságát már életében ellentétesen Ítélték 
meg. A konzervatívoknak túlságosan 
haladó volt, a progressziveknek nem 
elég következetes az újításokban és

túlságosan habozó. Franciás szellemnek 
és franciabarátnak tartották, annak el
lenére, hogy újításai éppen francia kon
zervatív körökben (Lefébvre) váltottak 
ki nagy ellenkezést.

Politikus pápa volt; sokak szerint 
baloldali szimpátiával. Már milánói ér
sek korában „Vörös Montini"-nak ne
vezték. — Elődje, XXIII. János pápa, 
szeretetreméltóságával vélte kibékiteni 
egymással a két táborra szakadt vilá
got, VI. Pál elődje egyéni varázsa nél
kül, szakítva a Szentszék hagyományos 
tartózkodásával, tárta ki szélesen a 
Vatikán kapuit, járta a világot, hogy 
engeszteljen, békítsen, egyesítsen ott, 
ahol évezredes vallási és történelmi el
lentétek tátongtak. Síkra szállt az elnyo
mottak, a szegények jogaiért ott is, ahol

p á p a
a szélső baloldal felforgató céljai érde
kébe próbálta befogni a szegénységet 
és a társadalmi ellentéteket. (Itália, 
Délamerika, Palesztinái kérdés stb.) — 
Szinte makacsul hitt abban, hogy ki
nyújtott jobbja őszinteségre és megér
tésre talál az Egyház és minden vallás 
ellenségeinél is. Élete végén éppen 
ezen a ponton kellett csalódnia.

*
Bennünk magyarokban, otthon és ide- 

kint, VI. Pál pápának 1974 február 5-

én, Mindszenty kirakatperének éppen a 
25. évfordulóján hozott azon intézkedé
se ejtett szinte gyógyíthatatlan sebet, a- 
mellyel ősz hercegprímásunkat meg
fosztotta esztergomi érseki székétől. 
Nem kételkedünk abban, hogy a pápa 
szubjektive a legjobbat akarta; legke
vésbé Mindszenty kételkedett ebben. De 
mindnyájan éreztük, hogy a legfőbb 
egyházi Tekintély részéről jóvátehetet
len lépés történt éppen az Egyház leghű
ségesebb fiával szemben. . .  Az Űr tud
ja, miért engedte meg ezt — az ítélet is 
az ö v é . — Mindszenty nagy lelke, Egy
ház- és Hazaszeretete ezekben a válsá
gos órákban nőtt emberfelettivé.

Nem vétünk a két halott emléke el
len, ha az Emlékiratokból magát Mind- 
szentyt idézzük:

„Tisztelettel tudomására hoztam a 
Szentatyának, hogy a jelenlegi magyar 
egyházi állapotok közt érseki székem
ről nem mondhatok l e . . .  Félek attól, 
írtam, hogy lemondásommal a legma
gasabb magyar egyházi állásnak, az Ál
lami Egyházügyi Hivatal hozzájárulásá
val történő betöltését tenném lehetővé, 
amivel magam is elsősegíteném a mai 
katasztrófális egyházi berendezés törvé- 
nyesítését."

Amikor a pápa mégis hajlíthatatlan 
maradt, adta ki híres nyilatkozatát:

„Mindszenty bíboros nem mondott le 
sem esztergomi érseki székéről, sem 
prímási méltóságáról. A döntés kizáró
lag a Szentszék határozata. A bíboros 
ez ügyben tanúsított magatartását, hosz- 
szas megfontolás és lelkiismeretes mér
legelés után, a következőkkel indo
kolja:

1. Magyarország és a magyarországi 
katolikus egyház nem szabad.

2. Az egyházmegyék kormányzása a 
kommunista rezsim által felépített és el
lenőrzött egyházi közigazgatás kezében 
van.

3. Egyetlen magyar érseknek, me
gyéspüspöknek, illetve apostoli kor
mányzónak sincs módjában az említett 
egyházi közigazgatás összetételén, il
letve működésén bármit is változtatni.

4. A rendszer dönt abban a kérdésben 
is, hogy ki milyen egyházi állásba ke
rülhet és abban meddig maradhat. A 
íezsim dönti el, hogy kit szenteljenek 
pappá a püspökök és kit nem. Az al
kotmányban biztosított lelkiismereti és 
vallásszabadságot a rendszer a gyakor
latban elnyomja. Az iskolai hitoktatást 
a városokból és a nagyobb helységekből 
már száműzték. Folyamatban van a fa
lusi iskolákban a még tengődő hitokta
tás elsorvasztása. Az ifjúságot a szülők 
akarata ellenére kizárólag ateista szel
lemben nevelik. Vallásos emberekkel 
szemben az alkalmazott diszkrimináció 
mindinkább érvén yesü l...

5. Új püspökök illetve apostoli kor
mányzók kinevezése a lenti sérelmek 
orvoslása nélkül nem oldja meg a ma
gyar egyház problémáit. Békepapok 
fontos egyházi állásokba való emelése 
pedig megrendíti az egyházhü papok és 
hívek bizalmát a legfőbb egyházi veze
tésben.

Ilyen körülmények között Mindszenty 
József bíboros nem mondhatott le."

*

Azt hisszük, hogy ha Mindszentynek 
ma, több mint négy év leforgása után, 
kellene nyilatkoznia, annak ellenére, 
hogy otthon illetékes helyen állandóan 
hangoztatják a „jóviszonyt'* Egyház és 
Állam között, a fönti nyilatkozathoz 
semmit nem kellene hozzátenni vagy  
abból elvenni.

A „NAGY DRÁMA" FŐSZEREPLŐI
A z 1971 őszén tartott püspöki szinóduson Mindszenty bíboros és VI. Pál pápa, 

mögöttük Zágon József prelátus, „a közvetítő”



PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP

„Az egyházon kívül nincs üdvösség 41

Ezen axióma története

A katolikus egyháznak e sarkigazsá
gát sokam félreértik és ezért támadják 
is. Pedig hasonló tétedre találunk már 
Sz. Cipnáimái (253), aki különben igen 
rigorisca módion értelmezi. Sz. Ágoston 
(430) azt vallja, hogy sankisem üdvö
zölhet, h a  nem tartozik Krisztushoz és 
senkisem tartozik Krisztushoz, ha  nem 
tagja az Egyháznak. Ugyanezt a gon
dolatot fejezi ki a 4. lateráni (1215) és 
a ilotrenci zsinat (1442). IX. Piusz pápa 
szó szerint a következőket mondja: „Jól 
ismert az a  katolikus dogma, hogy sen
ki a katolikus .egyházon kívül nem üd- 
vözülhet" (1863). XII. Piusz pedig a 
„Humani Generis" kezdetű ancikiiká- 
jában (1950) nemcsak elfogadja az em
lített tétéit, hanem azt is hangsúlyozza, 
hogy Krisztus misztikus teste a katoli
kus egyházzal azonos.

Nem tagadható, hogy az egyház tör
ténelme loiiyaimán voltak odyanok, a- 
kik .az idézett tételt rigorista módon ér
telmezték. Ez azonban solhasem volt az 
egyháznak egyetemes és hivatalos ta
nítása. A katolikus .egyház mindig azt 
vallotta, hogy :az Ószövetség szentjei 
is igazu'llhattak és hogy minden jóhi
szemű ember, aki Istent őszinte szívvel 
keresi, üdvözülhet. Még maga IX. Piusz 
pápa is, aki encikliikájában ugyancsak 
kiemeli a római egyházhoz való tarto
zás szükségességét, mégis elismeri, 
hogy mindazok, .akik hibájukon kívül 
nem ismerik a katolikus egyházat, de 
a természet törvénye szerint élnek és 
hajlandók Istennek engedelmeskedni, 
Isten kegyelmét elnyerhetik és így üd- 
vözülhetnek is.

Az üdvösség kellékei: 
Krisztushoz és egyházához való tartozás

Sz. Pál szerint Isten „azt akarja, hogy 
minden ember üdvözüljön és eljusson 
az igazság ismeretére. Hiszen egy az 
Isten s egy a közvetítő Isten és ember 
között: az ember Krisztus Jézus" (lTim 
2,4-5). Sz. Péter pedig a főtanács előtt 
Jézusba vetett h itét e  szavakkal vallja 
meg: „Nincs üdvösség senki másban. 
M ert nem adatott más név az ég alatt 
az embereknek, amelyben üdvözülniók 
lehetne (ApCsel 4, 12). A Krisztushoz 
való tartozás tehát elengedethetetlen 
kelléke az üdvösségnek. Még az Ószö
vetség igazai is csak az eljövendő 
M egváltóba vetett hitük révén üdvö- 
zülhettek és így van az minden em ber
rel. M ásrészt az is biztos, hogy Krisz
tus Urunk egyházát 'azért alapította,' 
hogy az Ő igazságát hirdesse és 'az idők 
végéig üdvözítő m unkáját folytassa (v. 
ö. Mt 28,20), sőt önmagát mintegy a- 
postolaival (azonosította, ■ amikor azt 
mondta: „Aki titeket hallgat, engem 
hallgat, aki titeket megvet, engem vet 
meg; aki pedig engem megvet, azt ve
ti meg, aki küldött engem" (Lk 10,16). 
Tehát nemcsiak a Krisztushoz, hanem az 
általa alapított egyházhoz való tartozás 
is feltétele az üdvösségnek.

Az egyházhoz való tartozás 
különböző fokozatai

Tekintve, hogy Krisztus csak egy 
egyházat 'alapított, érthető, hogy a k a
tolikus anyaszentegyház önmagát tekin
ti Krisztus igaz egyházának és azt az 
elvet vallja, hogy a  hozzá való tarto
zás az üdvösség kelléke. Csakhogy az 
egyházhoz különböző módon tartozha
tunk. Ügy hogy felismerjük, hogy a  ka
tolikus egyiház Krisztus Igaz egyháza 
és ennek következtében 'annak jogi és 
társadalmi keretébe lépünk, vagy úgy,

hogy hibánkon kívül ezt nem ismer
jük fel, de készek vagyunk Istennek en
gedelmeskedni, lamennyiben .akarata tu
domásunkra jut. Ebben iaz utóbbi ese t
ben valahogyan máris hozzátartozunk 
a katolikus egyházihoz. Sz. Bellarmin 
Róbert (1621) ezt az igazságot az egy
ház testének és lelkének a  fogalmával, 
ill. képével próbálta megvilágítani: az 
egyház testéhez tartoznának mindazok, 
akik jogilag és társadalmilag a katoli
kus egyház tagjiai, csak a  leikéhez ta r
toznának azok, akik Istent őszinte szív
vel keresik és akaratát teljesítik, bár 
nem lépnek be az egyház kebelébe. 
Üjabbam ezt a képet a teológusok ismét 
elvetik, m ert nem lehet a testet és lel
ket ilyen élesen szembehelyeznünk, 
hisz a lélek nincsen a  testen kívül, csak 
a testet élteti. Manapság tehát inkább 
azt mondjuk, hogy vannak, akik hozzá- 
tairtoznak az egyház látható testéhez, s 
vannak olyanok, .akik noha külsőleg 
nem csatlakoznak hozzá, mégis feléje 
irányulnak és ezáltal lélekben máris 
valamikép hozzátartoznak.

Az egyház jelenlegi leifogása a többi 
keresztényről és egyházról

Újabban a  teológusok az egyházhoz 
való tartozandóság szükségességét, ill.

annak módozatait két okból fokozottabb 
nyiltszívüséggel ítélik meg. Egyrészt 
jobban ismerjük a vallásos ember 
pszichológiáját, azaz a  h itet nemcsak 
dogmatikailag, hanem lélektanilag is 
értékeljük ki. Régente .azt hitték, hogy 
mindazok, akik ismerik a katolikus 
egyházat és nem hajlandók külsőleg is 
tagjai sorába állni, máris megtagadják 
Krisztus igaz egyházát, sőt magát Krisz
tust is. Manapság tudjuk, hogy a  ka
tolikus egyház ismerete még nem azo
nos azzal a felismeréssel, hogy a  katoli
kus egyház Krisztus igaz egyháza. Már 
pedig a lelkiismereti kötelesség, hogy 
valaki a katolikus egyház tagjává le
gyen csak akkor áll fenn, ha valaki 
felismerte, hogy a katolikus egyház 
Krisztus igaz egyháza. Még ha valaki 
katolikusok közt él is, -előfordulhat, 
hogy akár előítéletei folytán, melyeket 
saját egyházának köszönhet, akár a 
katolikusok hibái miatt, épp ezt a tényt 
nem tudja felismerni. Az ilyen, ha ő- 
szimtén keresi az igazságot és Istent, és 
kész mindent megtenni a felismert igaz
ság szerint, lélekben bár csak tökélet
lenül máris csaitlakozik a  katolikus egy
házhoz.

A másik felismerést főképpen a 2. 
vatikáni zsinatnak köszönhetjük. Ré

gente elismertük, hogy egyes protes
tánsok lélekben az egyházhoz tartoz
hatnak, de nem láttuk eléggé, hogy sa
já t egyházaik is m egtartattak valamit a 
Krisztus rendelte kegyelmi eszközökből: 
egy Istent imádnak, Krisztust megváltó
ként tisztelik, imádkoznak, szentírást 
olvasnak, megkeresztelkednek stb. Ha 
levágott ágakként le is váltak attó l a 
törzstől, amely az anyaszentegyház, 
mégsem száradtak ki teljesen, a katoli
kus egyház ereje még részben élteti 
őket. Természetesen csak tökéletlen 
módon élnek lelki közösségben a kato
likus egyházzal. Ezért tartja m agát a 
katolikus egyház továbbra is Krisztus 
egyedüli egyházának. Nem mintha a 
többiekben Krisztus kegyelme nem mű
ködhetne, hanem m ert egyedül a kato
likus egyház rendelkezik <az Istentől 
kinyilatkoztatott igazságok és a  Krisz
tus rendelte kegyelmi eszközök teljes
ségével. Ezeket a gondolatokat fejti .ki 
a 2. vatikáni zsinatnak az ökum eniz- 
musra vonatkozó határozata: „A tőlünk 
különvált egyházak és községek, ámbár 
hitünk szerint fogyatkozásiban szenved
nek, az üdvösség misztériumát illetően 
nincsenek megfosztva jelentőségüktől 
és súlyuktól. Krisztus Lelke ugyanis 
nem vonakodik felhasználni őket az 
üdvösség eszközéül. Hatékonyságuk 
éppen a kegyelemnek és igazságnak 
abból a teljesséből ered, amely a kato
likus egyházra van bízva" (3).

Ne ítélkezz testvérem...!
„Ahogyan szaporodik száműzetésünk 

éveinek száma, annál félelmetesebbek az 
éjszakák, amelyeken felriadva már a 
csillagokat sem látjuk, .s még messzibb
nek, elérhetetlenebbnek tetszik a hol
nap. Ne feledkezzetek bele, kérlek, so
ha a fekete csüggedésbe.

A csüggedéssel pedig a türelmetlenség 
jár kézen fogva, a türelmetlenségnek 
pedig ikertestvére az elhamarkodott 
ítélet.

Ne ítélkezzünk egymás felett, sem a 
bennünket befogadó idegenek felett, a- 
tyámfiai. E sárgolyó amúgy sem több, 
mint ideiglenes átutazásunk színhelye; 
idegenek vagyunk, ahányan csak va
gyunk rajta. Hogyan ítélheti el hát 
egyik idegen a másikat?

Ne lázadozzatok a korlátok ellen, a- 
mely életeteket idegenben körülveszik. 
Ne legyetek abban a hiszemiben, hogy e 
korlátok csak abban az országban emel
tettek, ahol éppen ti találtatok menedé
ket; s kérdezzétek meg önmagatokat, 
nem szenvednek-e mások is a ti koriá- 
taitok között, amelyeket ti emeltetek 
mások számára, anélkül, hogy tudnátok 
róla?

Eszetekbe jönnek-e néha, csillagtalan 
éjszakákon, azok a korlátok, amelyek 
közül elmenekültetek? Packáznak vele
tek a hivatalok? Emlékezzetek csak, mit 
tettek veletek otthon. Ha csupán pac
káztak volna, elhagytátok volna-e, va
laha is, szülőföldünket?

Ne ítélkezz testvérem, testvérünk fö
lött, aki szokásaiban, de talán nyelvé
ben is olyan idegen már, mintha nem
csak évtizedek, hanem évszázadok óta 
élne idegenben. Gondold végig, hátha 
még több határon tántorgott át nálad 
is, hátha abból az országból választott 
élettársat, amelyben a legmagányosabb
nak érezte magát?

Ne ródd fel kis hűtlenségeit, de még 
a nagyokat sem; ne félj, nem vész el 
miatta az ország.

Mivel e földön jónak lenni oly
nehéz —

erényeid elhagynak mint az ifjúság,

de bűneid utánad jönnek, mint a
hű kutyák

s ha netán elfáradva az utón leülsz, 
mind köribéd telepszik és arcodba

néz
nyugodtan, mintha mondanák:

„Nem menekülsz!” —

Testvérem pedig, aki magányosan 
élsz, ne Ítélkezz saját magad felett sem. 
Légy kegyes önmagadhoz is, hiszen te is 
a mindenség szülötte vagy, akár a fák 
és a csillagok. Miért gondolod, hogy

ami fáj, az nem fájna otthon is, ismerős 
fák és igazi csillagok alatt? Mások elől 
elmenekülhettél, ám magad elől amúgy 
sem tudsz; köss hát békét magaddal, 
mert csak ez az út vezet Téged az Úr 
békéjéhez.”

*
Szemelvény Vándor Györgyi „Pál le

vele "az*Eű’rópab"éTíeíhéz” c. konyveBol!
Az inspirációt a szerző Szt. Pálból 

vette, de írói lényén átszűrve és egyé
ni sorsokra alkalmazva művészi, vilá
gos formában közvetíti.

M egjelent az Európai Protestáns Ma
gyar Szabadegyetem (Bern) kiadásában.

Vaduz vagy Máriazell?
A Bécsi Magyar Híradóban jelent meg 

az alábbi közlemény, amely az Életünk 
olvasóit is bizonyára érdekli.

Bíró Béla hozzászólásokat kért leg
utóbbi, a Magyar Híradóban megjelent 
cikkéhez, amelyben támadja Harangozó 
Ferencet, a Burg-Kastli gimnázium ér
demdús igazgatóját, a Mindszenty ala
pítvány tagját, az „Életünk” felelős 
szerkesztőjét.

Miért haragszik annyira Harangozóra 
és általában a papokra?

Miért írja gúnyosan az Életünk-ről, 
hogy a „katolikus papok lapja", holott 
őneki kell legjobban tudni, hogy az 
európai magyar katolikusok lapja, aho
vá korábban minden számba cikket írt.

Bíró Béla elfelejti, hogy Mindszenty 
József nem Vaduzban, hanem Maria- 
zell-ben kívánt megpihenni, azt is el
felejti, hogy nem Vaduzban, hanem 
Máriazellben emeltek emlékkápolnát 
tiszteletére és azt is elfelejti, hogy a 
máriazelli templomot Nagy Lajos ma
gyar király alapította, Vaduzban pedig 
nincsen semmiféle magyar történelmi 
emlék. A prímás sohasem fordult meg 
Vaduz falai között, kölcsönösen semmi 
közük "sincs egymáshoz. „Nemzeti za
rándokhely" hogyan lehetne Vaduz?

A cikkíró elfogultságában odáig 
mtgy, hogy kétségbe vonja Máriazell 
jelentőségét, elfelejti, hogy Máriazell 
búcsújáróhely, (Vaduzra ezt nem tudja

ráfogni) és az egyház szerint évente 
mintegy 1 millió zarándok fordul meg a 
szent helyen.

Semmiképpen sem lehet tehát Vaduzt 
összehasonlítani Máriazellel. A „hall
gató többség” megszólalt az ezernél 
több aláírással, amellyel az áthelyezést 
kérte az „Alapítványtól." Egyik cikké
ben „homályos célú" áthelyezésről be
szél, ámbár nem az áthelyezés, hanem 
az a sajtóhadjárat homályos célú, a- 
melyet a szerző indított.

A grázi püspök, a kremsi főapát, és 
a Mindszenty Alapítvány már régen 
megegyeztek. Tudta ezt Bíró Béla is, 
azért lépett le idejében, nem várva be 
a csomagolást.

Megértjük egyéni fájdalmát, hogy 
nem sikerült tervét megvalósítani, és Va
duzban letelepedni, de egyéni érdekek 
miatt nem lehet a Mindszenty múzeu
mot Vaduzba száműzni. Alkalmatlanabb 
helyet keresve sem lehetett volna talál
ni Európában.

Végül mégegyet: a cikkíró úgy tün
teti fel a személyét, mintha ő volna hi
vatva a megboldogult hercegprímás em
lékét megvédeni. Talán a papokkal 
szemben?

Felesleges szélmalomharc az egész, 
nem egyéb mint zavartkeltés, félreveze
tése az olvasónak.

Tisztelettel: Egy olvasójuk



E X O D U S A vallási helyzet 
MagyarországonMózes öt könyve közül a másodikat 

nevezzük így. A  szó maga görögből 
származik, de az idők folyamán ellati- 
nosodott, — értelme: kivonulás, kiván
dorlás. A z előbb említett könyv Izrael 
kivonulását, menekülését mondja el Is
ten oltalmazó vezetése alatt Egyiptom  
földjéről. Amióta ezen a címen filmet 
forgattak, a modern nyelvhasználat át
vette e szót és különösen ünnepélyes, 
vagy tüntető célzatú kivonulást ért raj
ta. E cikkben is ilyesmiről lesz szó, 
ezért is kapta az „Exodus” címet.

Történetünk (egyik) hőse az egész vi
lágon ismert és nagyra becsült filmren
dező és színész, Peter Ustinov. Ő volt 
a vezetője annak a csoportnak, amely 
az „Ashanti” c. film  forgatása közben 
egyik napról a másikra azt követelte, 
hogy sürgősen helyezzék el őket egy má
sik szállodában. Társai voltak: Michael 
Caine, Rex Harrison és Telly Savallas 
(áliász: Kojak). De miért is követeltek 
ezek más szállást maguknak? Utcai lár
ma zavarta volna álmukat? Vagy épít
kezés folyt a közelben? Esetleg a szál
lodai ággyal nem voltak megelégedve?
— Nem, a szállodát is, meg a kiszol
gálást is teljesen rendben találták. A  
követelt (és végre is hajtott) átköltözés 
oka egészen más volt. Ezek az „urak” 
nem voltak hajlandók egy fedél alatt 
étkezni és lakni azokkal az emberekkel, 
akikkel egész nap együtt dolgoztak. A  
filmtársaság ugyanis egy szállodában he
lyezte el a filmszínészeket a statiszták
kal és a technikai személyzettel.

A z emberben megvan a hajlandóság, 
hogy az ügyet egyszerűen filmsztárok 
szeszélyeként könyvelje el. De itt nem
csak erről van szó. Peter Ustinov 
ugyanis az Egyesült Nemzetek gyermek
segítő szervezetének (UNICEF) egyik 
irányító egyénisége; szerte a világon

SZT. ISTVÁN ÜNNEP SCHEYERNBEN

A bajorországi magyarok 'augusztus
20-án Szent István Király ünnepét a
Scheyem-i bencés iaipátság templomá
ban ülték meg. A hívek nagy száma (cca 
250) szépen m egtöltötte az új színek
ben ragyogó rokokó templomot. A 
szentmisét Dr. Eperjes Ernő, müncheni 
lelkész tartotta. Beszédében kiemelte 
Szent István király jövőibe mutató mun
káját, kihangsúlyozta azt is, hogy a 
Szent Korona hazatérése után továbbra 
is a történelemben tapasztalt viharos 
sorsát járja  mindaddig, míg a magyar 
korm ányzat intézkedéseit át nem já r
ják  Szent Istvánnak fiához, Imire h er
ceghez intézett „Intelmei"; röviden, 
mélységes h it -az Istenben s meg nem 
különböztető jóság, szeretet, együttér
zés minden m agyar felé.

A Scheyern-i kolostor a bajor W ittels- 
bach-hercegek egykori családi vára volt. 
A fejedelmi kápolnában régi képeken 
ma is látható, amint István Bamberg- 
ben feleségül kéri Gizellát bátyjától, 
Henrik hercegtől, a másikon Scheyern- 
be lovagolnak, laihoi Szent Adalbert prá
gai érsek megeskette őket.

A magyar emlékek megtekintése 
után a népes zarándoksereg a  kolostor 
vendéglőjében közös ebéden vett részt, 
jó hangulatban társalogva gyönyörkö
dött a szép környezetben, majd késő 
délután vidáman folytatta ú tját haza
felé két autóbuszon és magánautókon.

szórakoztató hangversenyeket szervez az 
egyesület javára, mégpedig nagy siker
rel és eredménnyel; ezen kívül pedig 
erősen hallatja hangját, amikor síkra kell 
szállni az emberi jogok érdekében. Ez 
a fellépés és kiállás nagyon is tisztelet
reméltó. Mégis meg kell jegyeznünk, 
hogy nem elég az emberséges érzést csak 
a nyilvánosság előtt és számára képvi
selni, hanem elsősorban a magánéletben 
kell megvalósítani. Éppen, hogy a sza
vak hitelt érdemeljenek és ne csak sza
vak maradjanak. Ez az exodus nem 
tükröz valami mély és igaz emberi ér
zéseket.

Hogyan lehet összeegyeztetni mind
ezt azokkal a követelésekkel, melyeket 
Peter Ustinov neve és egyénisége sú
lyával képvisel a T V  fényszóróinak 
sugárzásában, erre csak ő tudna választ 
adni. A z  emberségesség nem a követe
léseknél kezdődik, hanem a szomszé
doknál, a felebarátoknál. Ők a próba
kövei és mértékei az emberséges érzü
letnek és magatartásnak. A  keresztény 
emberének is. Ezért írja, majdnem 
nyersen János apostol: „Ha valaki azt 
állítja, hogy: 5Szeretem az Istent’ — 
de testvérét gyűlöli, hazudik. Mert aki 
nem szereti testvérét, akit lát, nem sze
retheti Istent sem, akit nem lát. Ezt a 
parancsot kaptuk tőle: A ki az Istent 
szereti, szeresse testvérét is!” ( I  Jn 4,20) 

Megyesi András

m .
Firenze képei, holland virágok, 
zöld tengerek halk, álmos loccsanása, 
ajultató gyönyörűségek,
Páris tüze, Velence csillogása, — 
még lekemet is lehúnyom, 
bezárom, hogy ne lássa.
Ha atomokra bomlik is 
miattuk minden sejtem, 
ha arcom kékre torzul is, 
mind, mind elfelejtem.
Hajam csapzottra borzolom, 
mint gubancos csepüt és szürke kócot, 
és gőggel viselem  
fajtám egyenruháját: 
a foltozott darócot!
Mert annak fia vagyok én,
ki a küszöbre téve
a külső sötétségre vettetett,
kit vernek ezer éve,
kit nem fogad magába soha a béke réve.

Bolyongásom pusztáin
a végtelen nagy éjen
csak az ő szíve fénylik,
ő a rögeszmém, végső szenvedélyem,
ráfonódom, rajta kúszom
fölfelé, mint szőlőkarón a kacs.
Mogorva lettem,
kemény, sötét és szótlan és makacs. 
Vér csurgott rám és nem tudom lemosni. 
Jajt hallottam és nem tudom feledni.
A holtakat nem tudom eltemetni.
Egy eszelős dal lett az útitársam, 
rekedt dal, nem zenél, 
csak hörög mint a szél, 
zúg mint vihartól ráncigáit fák 
Babylon vizeinél:

Kedves Szerkesztő Űr, 
mellékelem az International Herald 
Tribuneben megjelent levelemnek má
solatát. Magyar fordítása így hangzik:

INTERNATIONAL

HeralbísaSEs §ftiímtie
P u b lish e d  w lth  T h e  N ew  Y o rk  T im es an d  T he W a sh in g to n  P o s t

P aye 6 M onday, Ma> 29. 1978

R eliííion  in H un g ary  ! i c |osed t o t h e  C a tho lic  C hurch .
®  o  J. T he  rad io?  T h e  régim é b ro ad e asis

In  M r. M urray  Seeger’s arlicle  every year ab o u t 23.000 hours. T he
" E a s t Bioc's B arrie rs  on  Religion C a tho lic  C hu rch . in the  sp irit of 
E asing”  (JH T  M a y  13). the  po r- “d e ten te ,”  is a llow ed to  b ro ad e ast 
tio n s rega rd ing  H u n g ary  need com - in  a year 26 hou rs: Sunday  m om -
m en t. ing from  7 to  7 :30  a.m .. a góod tim e 

M r. Seeger p o in ts  ou t th a i the  re- to  sleep b ú t n ő t to  lis ten  to  the
la tio n s  betw een  the  V atican  and  radio.
B udapes t a re  b e tte r . nam ely. th e  T h e  H u n g ár iá n  C om rm m ist rc-
H ur.ga rian  gove rn m e n t's  approval gime uses fó r teach ing  M arx ism - 
o f  th e  a rchb ishop  a n d  o th e r  b ishop  L enin ism  visual a ids as co lored  
ap p o in tm e n ts: th e  re iu m  from  the  slides. T h e  H u n g ár iá n  C a tho lic
U n ite d  S tates o f  the  crow n of St. C hurch  is  u n a b le  to  use  these  
Siephen  to  H u n g ary : th e  visit o f  m eans because-in  H ungary  thev  do  
ch ie f ^ t e  ’ K a d a r  ' “ Vali- •’r>i prr '<  th e - ' - r  th* ch u r'1” al-

Az International Herald Tribüné 
1978 május 13-i számában Mr. Seeger 
Murray egy hosszabb cikket ír a kelet
európai országokban lévő vallási hely
zetről. Ennek a cikknek magyarországi 
vonatkozása kiegészítésre szorul.

Mr. Seeger hangsúlyozza, hogy a Va
tikán és Budapest kapcsolata javult, 
nevezetesen a magyarországi kormány 
jóváhagyta a katolikus püspökök kine
vezését; a Szent Korona visszakerült 
Magyarországra; Kádár János 1977 jú
liusában a Vatikánba látogatott; Billy 
Graham Magyarországon járt stb.

Ezek valóban jól hangzanak, de ez 
az a módszer, amivel a kommunista

IV.
Mit nekem most a Dante terzinái, 
s hogy Goethe lelke mit, hogyan fogant,
mikor tetszhalott véreimre 
hull már a rög és dübörög a hant, 
mikor a bús kor harsonája 
falakat dönt és lelket ingat, 
mikor felejtett ősi szóra 
kell megtanítni fiainkat, 
mikor rémít a falvak csendje, 
s elönt a semmi árja minket, 
és szülni kell és nemzeni, 
s magunk képére kalapálni 
ványadt gyermekeinket!
Mit bánom én a történelmet, 
s hogy egykoron mi volt!
Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő, 
mikor anyád sikolt?

Európa, én nagy mesterem, 
lám csak, mivé lett fogadott fiad: 
mily korcsbeszédű, hitvány, 
elvetemült és tagadó tanítvány . . .  
Addig paskolta áztatott kötél, 
míg megszökött és elriadt.
Fáj a földnek és fáj a napnak, 
s a mindenségnek fáj dalom, 
de aki nem volt még magyar, 
nem tudja, mi a fájdalom!
Vallom, hogy minden fegyver jogtalan, 
a szelíd Isten könnyezett 
s úgy tanította ezt, 
ám annak kezében, kit fegyver szo

rongat,
a fegyver megdicsőül és ragyogni kezd. 
Ezért nem is hányódom már magamban. 
Vallom, hogy igazam nincs, 
és mégis igazam van, 
és mától fogva énnekem 
örökre ez az énekem:

kormány oly sikeresen megtéveszti a 
Nyugatot, még egy újságírót is.

Nézzük a tényeket:
A magyar kommunista párt hivatalos 

szócsöve, a „Társadalmi Szemle” de
cemberi számában írják:

„A kommunista párt ideológiája épp 
az ellenkezője a vallásos ideológiának, 
ezért ez egy ideológiai háború”.

Magyarországon ez valóban egy há
ború, de a Katolikus Egyház védtelen.

Néhány adat:
A Bécsben kiadott „Sociology of Re

ligion” szerint a Katolikus Egyháznak 
a háború előtt 20 nyomdája volt és é- 
vente kb. 200 könyvet adtak ki. Jelen
leg két nyomdája van, évente 15-20 
könyvet adnak ki, kis példányszámmal.

Ezzel szemben a kommunista rezsim 
1977-ben 7.730 könyvet adott ki, 74 
millió példányszámmal.

A vallásoktatás terén a magyar kom
munisták rendkívül ravaszon akadá
lyozzák meg a hitoktatást és minden 
évben több és több akadályt gördítenek 
az ifjúság lelkigondozása elé. 1950-ben 
még 80 °/o-a a katolikus diákoknak val
lásoktatásra járt, ma 6-7 %-a, ezek is 
többnyire vidéken. Városokban a val
lásoktatás szinte eltűnt.

Az ifjúság tanításának és tájékoztatá
sának legjobb eszköze a rádió és a tele
vízió. Magyarországon a televízió a 
Katolikus Egyháznak zárt kapu. A rá
dióban pedig, amíg a rendszer évi
23.000 órát sugároz, az Egyháznak évi 
26 óra jut. Ez is vasárnap reggel
7— XA  8-ig, ami jó idő aludni, de nem 
rádiót hallgatni.

A kommunista rendszer hatásosan 
használja a nevelés eszközéül a színes 
vetített állóképeket. A Katolikus Egy
háznak ezt Magyarországon nem állít
ják elő. Ez lenne a kisebb baj, mert 
külföldről ingyen kapnák. Ezt azon
ban a „Helsinki Okmány szellemében” 
nem engedik meg.

Az igaz, hogy a rendszer hozzájárult 
a püspökök kinevezéséhez, de ugyan
akkor az ifjúság vallásoktatását minden 
eszközzel meggátolja.

Jelenleg a vallási élet létezése Ma
gyarországon veszélyben van.

Nem kétséges, hogy a mostani rend
szer nem olyan brutális, mint a Sztálin 
uralma alatt, de eredeti céljukat nem 
adták fel: az Egyház működését meg
fojtani.

A különbség csak az, hogy ezt most 
oly ügyesen végzik, hogy a kommunis
ta propagandát a Nyugat lenyeli és 
közben nem veszi észre a tényeket, mint 
azt Mr. Seeger cikke is bizonyítja.

Varga László
EsporJias, Malloroa, Spanyolország

M e g  j e l e n t :

„BÖRTÖN VILÁG 
MAGYARORSZÁGON 1945— 56"

A könyv részletesen foglalkozik a 
Rákosi-terror tizenegy esztendejével, a 
a börtönök és intem álótáborok életével, 
az ÁVH és a KatPol, a  bíróságok 
működésével. Felsorolja az eddig titok
ban tarto tt ellenállási pereket s a már
tírhalált halt m agyarok neveit és ada
tait.

A könyv ára fűzve 10.—, kötve 12.- 
US $. Postai kezelési díj fejében 1.— §, 
légipostaszállítás esetében 3.50 $ hoz
zászámítandó.

Megrendelhető a szerzőnél: István 
Fehérváry, 1905 Conejo Drive, Santa 
Fe, N. Mex. 87501. U.S.A.

Epévé változzék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
nyelvemen izzó vasszeget üssenek át,
mikor nem téged emleget!
húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!

DSIDA JENŐ (1907—1938):

PSALMUS HUNGARICUS



CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ:

Gizella magyar királyné emlékezete
1808-BAN ÉRT VÉGET

a niedem burgi bencés női apátság ezer
éves története: ez a kolostor is áldo
zatul esett a napóleoni idők szekulari
záló szeillamének. Ekkor hagyja el az 
utolsó apáca a megszentelt helyet és 
vonul vissza a világba. Az elhagyott 
épületbe a rendőrség, nyugdijügyi hi
vatal, söríőző üzem, tébolyda, majd egy 
süketnéma intézet költözik. A tisztelet
reméltó falak közé azonban 1836-ban 
ismét visszatér a kolostori élet. A te r
jedelmes, de elhanyagolt épületcsoport
tal végül is Riccabona J. Károly passaui 
püspök (+  1839) életrevaló terve va
lósul meg, aki azt királyi engedéllyel 
az év okt. 8-án adja át az angolkisasz- 
szonyok rendjének leányoktatás és ne
velés céljaira. A házban még meghú
zódó két, elaggott bencés apácával 
együtt ők veszik át a Gizella-sír tisz
teletének és gondozásának nemes ha
gyományát, amely azt is jelentette, hogy 
a bencés nővérek példájára Gizelláról 
mindig, mint „Őfenségéről" szóltak.

1836 végén az ő házikrónikájuk fáj
dalommal jegyzi meg: „ahhoz, hogy 
Gizella életszentsége hírének érvényt 
szerezhessenek, hiányoznak a szüksé
ges eszközök, főképp az életére és mű
ködésére vonatkozó hiteles okmányok". 
Ezek ugyanis az 1662 és 1680 években 
a város tüzkatasztrófája alkalmával a 
kolostor egyéb értékeivel együtt el
pusztultak. Mégis a tiszteletet igazoló 
évszázados hagyomány alapján hazánk
ban és a niedernburgi kolostorban Gi
zellát, mint boldogot ismerték és em
léknapját máj. 7-én ünnepelték.

A PASSAUI ÜJABBKORI TISZTELET

föllendülése összefügg a sír 1908-i fel
tárásával, annak tudományos vizsgála
tával, majd pedig szent István kirá
lyunk halálának 1938-ban ünnepelt 
900 éves jubileumával. Az angolkis
asszonyok zárdakrónikája ismételten 
tudósít olyan zarándokcsoportokról, a- 
melyek Gizella sírjánál kívántak imád
kozni önmagukért és hazájukért.

1927 júliusában budapesti cserkészek
a magyar koronával, címerrel s felírás
sal díszített ezüstkoszorút helyeztek a 
sírra. A külföldön élő német anyanyel
vű, magyar állampolgárok Missziója 
1938 augusztusában Passauban tartotta 
évi konferenciáját, amely a boldog Gi
zella sírjának tömeges látogatását is e- 
redményezte. 1938 aug. 27-én a N é
metországban tett államfői látogatása 
után hazatérő Horthy Miklós kormányzó 
Passau városán utazott át. A követke
ző napon egy magasrangú magyar ka
tonatiszt 70 sötétpiros rózsát vitt a sír
ra. Megbízható hírek szerint a kor
mányzó és neje voltak a rózsacsokor 
küldői. Az akkori berlini magyar követ, 
Sztójay Döme még a háborús esemé
nyek közben, 1943 szeptemberében tett 
látogatást a passaui sírnál.

A második világháború idején és az 
azt követő években főképp a magyai 
katonakórházak lekészei, tisztjei és a se
besültek, majd a hadifogságból vissza
térők és az emigráns magyarok ezrei 
keresték föl első királynéjuk sírját és 
kérték közbenjárását a nemzet jobb jö
vőjéért. Évekig a zárda Parz-kápolnája 
volt a színhelye a város és környéke 
katolikus m agyarjai számára tarto tt is
tentiszteleteknek. És a síron mindig 
friss virág vagy koszorú nemzetiszínű 
sza lag o k k a l... A látogatókönyvek be
jegyzései államférfiak (Heinrich Lübke

ném et államelnök, Konrad Adena.uer 
kancellár), püspökök, papok, szerzete
sek és szerzetesnők, művészek, tanárok, 
katonatisztek, diákok, földművesek, ipa
rosok, stb. neveit tüntetik föl; minden 
kontinens, majd minden 'európai ország 
képviselve van köztük. A magyarok 
számára különösen becses a megszen
telt hely: első királynéjuk sorsában 

-jelképet látnak, hiszen a szent asszony 
is, ők is politikai erőszaknak tértek ki 
és így a sír elűzötteknek és menekül
teknek ogy darab hazát is jelent.

1976 MÁJUS 7. GIZELLA-ÜNNEPSÉG 
PASSAUBAN

írásunk elején (Életünk 1977 május
1.) jeleztük, hogy -a passaui püspöki ha
tóság kérésére a római Istentiszteleti 
Kongregáció 1975 júl. 11-i döntésével a 
passaui egyházmegye számára engedé
lyezte a bold. Gizella tiszteletére és 
ünnepére (máj. 7.) szerkesztett új mi
seszöveget. A következő év május 7-én 
bensőséges egyházi ünnepség keretében 
hangzott fel .elsőízben Niedemburg ko
lostorának ősi falai között a Rómától 
jóváhagyott miseszöveg dicsérete b. 
Gizelláról. Ehhez csatlakozott az egy
házmegye valamennyi templomában az 
ünnepi megemlékezés a szent magyar 
királynéról és apátinőről. Természetsze
rűen Passau volt az ünnepség köz
pontja.

Az ünnep előestéjén, 1976 május 6-án, 
csütörtökön a koüostortemplom harang
jai májusi áhítatra hívták az első ma
gyar királyné és apátnő tisztelőit, akik 
dr. Hoímann Antal passaui püspök ve
zetésével előbb a M indenszentek' Ki
rálynéja tiszteletének nyilvánításában 
vettek részt. Az ezt követő Gizella-ein- 
lékezés lényegét a sír ünnepélyes meg
koszorúzása jelentette, amelyet a vá
ros főpolgármestere, dr. Briehta Emil 
végzett. A zenei részben a Gizelila-isko- 
ilák kórusai és a 6. osztályok ének- 
együttese Mozart mély áhítatú Ave ve- 
rum corpus-a, majd Aroadelt ismert Ave 
M aria-ja előadásával szerepeltek.

Az ünnep napján, május 7-én a püs
pökhelyettes az iskolák hittanáraival 
együtt konoelebrációs szentmisét mu
tatott be, amelynek keretében Mozart 
Missa brevis in D-dur c. szerzeményét 
adták elő. A szentmise egyes részeit 
gregorián-kórus énekelte „Boldog Gi
zella, a magyarok királynéja és passaui 
apátnő tiszteletére.".

Ugyancsak az ünnepnap délelőttjén 
került sor az intézet Mária-csarnokában 
rendezett ünnepségre, amelyre a ren
dezőség meghívta Passau és környéké
nek m agyarságát is. A műsor elején 
egy magyar diáklány, Bajó Ágnes ma
gyar nyelven üdvözölte az ünneplő kö
zönséget és szavait németül is tolmá
csolták. Az iskola zenekara Joh. Zách 
egyik szimfóniáját adta elő, amelyet a 
m egjelent magyar csoport nagy megle
petésére — két bajor diáklány-kórus 
előadásában — négy magyair népdal 
követett: Erdő, erdő — M egrakják a tü
zet, — Hej, Dunáról fúj a szél, — A 
szántói híres — voltak a kedveshangu
latú dalok, amelyeket nagy igyekezet
tel és lekesen adtak elő a figyelmes 
Gizella-növendékek. A magyar király
né történeti szerepét szent férje olda
lán, a kér. anya hivatástudatát szent fia, 
Imre nevelésében, a templomok felsze
relésében és művészi ékesítésében, a 
pogány magyarok megtérítése apostoli 
feladatát, majd a passaui tisztelet tör

ténetét ismertette ünnepi előadásában, 
dr. Leidl Ágoston, a püspöki Hittudo
m ányi Főiskola történész-professzora.

*
A bold. Gizella liturgikus tiszteletére

vonatkozó római döntés és az ennek 
kapcsán Passauban rendezett magas- 
színvonalú ünnepségek ismét felhívták 
a figyelmet az első magyar királyné 
személyére és Passauban őrzött sírjára. 
A vele kapcsolatos külföldi és hazai 
kutatóm unka minden eddigi sikere el
lenére még a legfontosabb életrajzi ada
tokra vonatkozóan sem m eríthetett köz
vetlen történeti forrásokból és felhasz
nálni vollt kénytelen a kritikailag ellen
őrzött hagyomány történeti bizonyíté
kait, amelyek a szentek életrajzkuta
tásának (hagiográfia) ugyancsak nem 
megvetendő forrása. Mégis az a véle
ményünk, hogy a kérdésben több vilá-

Gondolom, csodálkozol: hogy kerül 
a virágok közé a „közönséges” lóhere, 
amely számodra csak amolyan gyom
növény s ha nem, akkor takarmány fé
leség (bár az sem szégyen, nem s z é p -  
nek, ám h a s z n o s  - nak lenni, mint 
a bíborhere). Pedig micsoda színpompás 
tabló elevenedne meg, ha csak legköze
lebbi „testvéreivel” látnád együtt! Itt 
van pl. a csodás here, a bordószínű bér
ei here, a sárga zörgő here, a mézillatú 
fehér here, a barna árnyalatú (ritka vi
rágszín!) sugárhere, vagy éppen a zöl
desfehér színű, hosszúkás nagyvirágú 
magyar here: T r i f o l i u m  p a n -  
r. o n i c u m . Micsoda megénekel
ni való tarka mezei bokréta! A  szín
skála mennyi árnyalata (a kéket kivé
ve) van képviselve!

Említsünk meg néhányat a lóhere 
szépnevű „unokatestvérei” közül is, — 
ízelítőül csak népi virágneveink szép
ségéből. íme: tarka koronafürt, sárke- 
rep, zászlós csüdfű, kevély rekettye, a 
lila vitézbükköny, a fürtös zanót, arany
eső, tövises gilice, a piros virágú homo
ki baltacím. Mindegyikük közös tulaj
donsága az öt sziromlevélből álló, jel
legzetes formájú „csónakos-virág”. Va
laha mint p i l l a n g ó s  - virágot 
tanultuk természetrajzból: a két alsó 
összenőtt sziromlevél a „csónak”, a két 
oldalsó az „evező”, s a fölfelé álló fel
ső a „vitorla” (A német gyerekek kis
sé másként tudják: a két szabadon álló 
oldalsó sziromlevél nekik a „vitorla”, a 
felső pedig a „zászló”).

A  lóhere t ö r t é n e l m i  m u l t -  
j a a kereszténység első századaiba 
vezet minket. Még Szent Patrik, az írek 
térítő-apostolával történt, hogy miu
tán — a legenda szerint — hasztalan 
magyarázta a Szentháromság misztériu
mát, hallgatósága, a nép sehogysem ér
tette, míg végül a térítő szent felvett 
egy lóhere-levelet s azon mutatta be: 
hogyan lehet valami három és mégis 
egy. Ennek emlékére állt lóhere-levél 
Írország régi címerében, s ugyancsak 
Szent Patrik legendája nyomán lett a 
középkori füveskönyvekben a neve: 
H  e r b a t r i n i t a t i s ,  azaz „há
romság füve”, a keresztény szimboliká
ban pedig a Szentháromság egyik leg
első jelképe. így természetes, hogy régi 
képeken gyakran előfordul, pl. a kassai 
főoltár (15. sz.) „jézus az Olajfák he
gyén” képén. A  jelenetet az ismeretlen 
magyar festő gyümölcsös kertbe helyez-

gosságot a régen letűnt korviszonyokba 
csak újabb, megbízható forrásleleletek 
és a történeti kutatás modern módszerei 
hozhatnak.

Bajorok és magyarok érdeklődése 
tehát újból Passau 1240 éves ősi ko
lostorára irányult, amely m éteres fa
laival, régi keresztfolyosójával, mint 
valami Isten vára, a természetfölöttiség 
légkörét leheli. A tiszteletreméltó falak 
között élt 2500 bencésapáoa és a több, 
mint 400 angolkisasszony sok évszáza
dos imás áldozata, m unkája és szenve
dése nemcsak a kövek beszédében ele
venedik meg, de a ház szellemében is 
ihletően hat zarándokokra és a most 
felnövekvő ifjúságra egyairánt. A Gi
zella-sír gondozói pedig — mint mon
dották — büszkék arra, hogy a magya
rok első szent királynéjának és az egy
kori apátnőnek hamvait őrizhetik.

te s a fák alatti növények közt a gyer
mekláncfű mellett jól felismerhető a fe
hér here és a lóhere: T r i f o l i u m  
p r a t e n s e .  (Megjegyzem, akkor még 
sem a gyermekláncfű, sem a pitypang 
elnevezést nem ismerték, az első magyar 
füvészkönyvek „salátának” tartották és 
„vadkék” néven említik.) A z  esztergo
mi Keresztény Múzeumban lévő „Krisz
tus az Olajfák hegyén” c. festményen, 
a magyar M. S. mester remekművén 
(1506) az alvó apostol lábánál látható 
sok lóhere, a jobb alsó sarokban pedig 
földieper-bokor. A  képek előterében 
egymagában álló lóhere mindig a Szent- 
háromság megváltását jelenti. Madon
na-képeken szokásba ment később egyéb 
háromlevelű növényeket is Szenthárom- 
ság-szimbolumként szerepeltetni. Dü
rer: „Mária sok állattal” c. rajzán (a 
bécsi Albertinában) a Szűzanya ölében 
a kis Jézus földieper-levelet tart a ke
zében.

Tanult a lóherétől a g ó t i k a  is! 
A körbe belerajzolt három ívből álló ún. 
„lóherelevél-díszítményt” kőből farag
va sűrűn alkalmazta a gótikus építőmű
vészet. Sőt a mór-építészet jellegzetes 
ívképzését is régen „lóherealakú ív ”- 
nek nevezték.

A mondottakból nyilván kiderült, 
hogy a lóhere kitüntető jellegzetessége, 
amiért büszke címer-növény s a Szent- 
háromság jelképe lett: h á r m a s  le
vele. Mintha három szív a csúcsával 
eggyé forrott volna (kivált a fehér he
rénél). Nem véletlen hát, hogy a szám
talan háromlevelű növény közül miért 
épp a herefajták kapták Linnétől a 
„Trifolium” családnevet (Nagy betűvel 
illik írni, mint minden személynevet).

És a n é g y l e v e l ű  lóhere?!
— Önmagában is ellentmondás: négy
levelű „trifolium”. Torz, beteg képződ
mény ez, de a növényvilágban is elő
fordulnak — bár ritkábban mint a mi
enkben — rendellenességek. Éppen rit
ka volta miatt tartották róla már a kö
zépkor babonás hölgyei, hogy szerencsét 
hoz. Ezért divat ártatlan szórakozásként 
a négylevelű lóhere keresése, könyvben, 
még imakönyvben is lepréselve őrizni. A  
„szerencse” egyik közönséges jelképe, s 
mint ilyen, mindenféle formában alkal
mazott díszítő motívum. A z élelmes 
Üzlet, a sorsjegyárusító ipar már szin
te kisajátította magának, a kertészet pe
dig „futószalagon” neveli. De ezzel el 
is vesztette amiért annyira keresték: a 
ritkaságát.

SZAMOSI JÓZSEF:

A háromlevelű lóhere



Szegedi requiem
Elmélkedő séta a mai Szegeden

I I .  A K á lv á r ia  té r
A Kálvária utca, mely Szeged gyö

nyörű rádiuszainak egyike volt, ma 
Tolbuchin marsall nevét viseli házsorai 
falán. A Kálvária nevet a tértől kap
ta, ahonnan kiindult, hogy széles hi
dat képezzen Móra- és a Belváros kö
zött. Bódító vadgesztenye sora olyan 
volt a tavaszi virágzás idején, mint egy 
árnyékot adó lombalagút, mely mesévé 
szépíti a rideg vakolást. Ezeken a járdá
kon rohantam a villamost lekésve a tá
voli gimnáziumba, vagy bandukoltam 
délutánonként nagyokat rugdalva a le
hullott vadgesztenyékbe. Nagy büszke
ség volt számomra ilyenkor, ha a rend
szeres sétáit végző Hamvas püspök úr 
társaságába szegődhettem, ki diákcsíny- 
jeink után is melegen érdeklődött. Az 
úttest hajdani bazaltkockáit ma modern 
útburkolat cserélte fel, a régi hullámzó 
villamospálya is gumiágyban pihen, 
hogy tompított zajával föl ne ébressze 
a lelkiismeretet. — Mit tettetek velem!
— kiáltaná, -ha panaszkodni tudna. Ho
vá lettek fáim, az árnyék, az illat!? — 
És ettől a barbárságtól, e napsütötte 
katlanná vált folyosón ökölbe szorul a 
kéz. E nemes városrendezési tett után 
műkővirágtartókat hurcolt a rémület a 
járdaszegélyekre, hogy gyorsan kiszá
radó virágszirmaival méginkább nyo
masztó szarkofág-hangulatot teremtsen.

Lankadtan érünk a Kálvária térre, 
melynek látványa már csöppet sem meg
lepő. Ma Úttörő térnek hívják, az Út
törő ház miatt, melyben a zsibongó 
gyermeksereg mitsem tud arról, hogy 
hajdan apáik talán ugyanitt hancúroz- 
tak, izgatottan készültek szerepeikre. 
Igen, mert ez a ház, szakköreivel, szín
háztermével, nem az új társadalom ter
méke, — a kisajátított Katolikus Ház.

A Kálvária-tér „grund” lett. Sivár 
gyepszőnyege, kiirtott fái a múltról 
semmit sem tanúskodnak. H a ez volt a 
cél: teljes a siker. A tér valaha úgy ösz- 
szefüggöttt a vallásos élettel, a plébá
niával, mint molekulákban az atomok. 
Jelképe volt Móravárosnak, hisz együtt 
születtek. Hosszanti irányban terült cl, 
kelet-nyugat között. Déli oldalán, a ki
térő csattogó váltóinál, csilingelő villa
mosok „zavarták” a nagy városi bér
ház nyugalmát, melyet a Katolikus H áz
tól keskeny, akkor még névtelen utca 
választott el. A bérház földszintjén van 
ma is a plébánia, de a társadalmi élet
ben bénaságra kárhoztatva. Tőle nyu
gatra, a Korda-sor sarkán, a „templom- 
kert”4>en áll Móraváros modernvonalú 
temploma. A tér északi szegélyére az 
Ipariskola szép épülete telepedett úgy, 
hogy azért helyet adjon a sok kertes m a
gánháznak. A tér mintája volt a „szép”- 
nek. Élősövény övezete, amelyet fakor
látos kijárók szakítottak meg, labirintu
saikkal óva a csikótermészetű kölykö- 
ket a villamos és útmenti forgalom ve
szedelmeitől. Puha gyepszőnyegét tarka 
cserjék, bokrok díszítették, luc és ezüst
fenyőkkel váltakozva, hogy gyönyör
ködtessenek a zöld minden árnyalatá
ban. Kanyargós útjainak szürke salak
ján nyugalom honolt, melyeken olykor
olykor rendőrtől tartó szemeink villo
gásai között száguldó kerékpárjaink ka
vartak porfelleget.

A nyárfák a főút két oldalán úgy so
rakoztak, mint lábhoz tett fegyverrel 
őrtálló katonák, vigyázva a sorukba é- 
pített „stációk”-ra. Krisztus Urunk kín

szenvedéseinek bronzbaöntött dombor- 
művei előtt, az ezüstösen csillogó, reme
gő levelek árnyékában gyakorta láttunk 
imádkozó embereket. A nyárfasétány, 
a „Kálvária” nyugati végében, kis 
dombtetőn pihent a kápolna, a bécsi 
Karlskirche kicsinyített masa. Díszesen 
kovácsolt rácsain esténként áttörtek a 
lenyugvó nap lilásvörösben játszó suga
rai, romantikus hátteret adva a témát 
soha meg nem unó fotográfusoknak. Mó
raváros fejlődésével, a mórai hitélet

megújhodásával a kápolna kicsinynek 
bizonyult. Halász Pál plébános, az egy
kori Pál atya nevéhez fűződik az új 
templom, a plébánia és a Katolikus Ház 
alapítása. A kápolnának is jutott sze
rep. A Nagyhét mindig benépesítette a 
Kálváriát. A feltámadási körmenet után 
ennek a szép kis építménynek az er
kélyéről hangzottak el a téren ünneplő 
tömeg számára a szentbeszédek. Inczédi 
László plébános, Bánhídi László káplán, 
Majtényi Béla hittanár — kiknek a sza
vai ma is fülembe csengenek. Volt, a- 
mikor maga a püspök Hamvas Endre be
szélt. A tér ideális helye volt a körme
netnek. A hivek tömege templomból a 
város felé indult a Kálvária soron — 
ez volt a neve a teret délen szegélyező 
főútvonalnak, ami a Kálvária utcában 
folytatódott — majd a tér keleti végén 
a Kálváriára kanyarodott, hogy a Ká
polna felé haladva visszajusson a mel
lette épült templomba.

A nyitott kapun gyakorta kiszűrődött 
az orgona hangja, hogy keveredjen a 
templomkert orgonáinak illatával, a sza
badba hozva Szűz Máriát, a magyarok 
Nagyasszonyát dicsérő májusi litániák 
hangulatát.

A Halottak Napja szürke ege alatt, 
hófehér krizantém-koszorúkkal körbe- 
aggatott pótkocsis villamosok gördültek 
a tér mellett a Belvárosi Temető felé, 
hol annyiunk szerettei pihennek. A ki
térőben hosszú kocsisorok várakoztak, 
sokan leszálltak jövet, vagy menet, hogy 
elmondjanak egy fohászt a Kálvárián.

A tér otthont adott a pihenésnek, a 
játéknak, az elmélyülésnek, az ünnepek
nek.

Az első csapást a háború utáni évek 
ínsége, morális depressziója mérte a Kál
vária-térre. Éjszakánként titokban ir
tották fáit tüzelőanyagnak a lélekben is 
kihűlt emberek. Az egyre halmozódó 
gondok miatt a teret is elhanyagolták, 
tetézve azzal, hogy a mind jobban fel
szított vallásüldözés kíméletlen harco
sai szemében amúgy is szálka volt. Be

tiltották a körmeneteket és ravaszul elő
készítették a Kálvária megsemmisítését. 
A nagy jelszavak korszakának: ’Gyűjtsd 
a vasat és a fémet, ezzel is a békét vé- 
ded!’ — tartalmilag és stílusában is ti
pikusan megfogalmazott jelmondata 'lel
kesítő’ hatására ismeretlen kezek — no 
persze sötétben — lelopkodtak néhány 
szépmívű bronztáblát a stációk közül. 
A MÉH, (Melléktermék és Hulladék- 
gyűjtő Vállalat) „jóindulatú” illetéke
sei figyelmeztették a plébániát a ve

szélyre és visszaszolgáltatták a begyűj
tött domborműveket, túlbuzgó gyermek
csínynek könyvelve el az esetet. A tet
tesek ma is ismeretlenek. Később, a to
vábbi rongálás megakadályozására azt 
ajánlották, hogy szereltesse le az Egyház 
a stációkat, mert nem tudják garantálni 
épségét. A megfélemlített plébános haj
lott a szóra, sajnálta volna feláldozni a

Magyarországon 1965-től kezdve el
döntötték, hogy a teológiára jelentke
ző „ifiurakat” behívják katonának. így 
estem bele én is negyven meg egyné- 
hányad magammal, 1968 nyarán ebbe 
a berukkolásba a Magyar Néphadsereg
be. Ezt a hirtelen behívást azzal indo
kolták meg, hogy nekünk teológus diá
koknak egyszerre és egy huzamban kell 
leszolgálni a két évet. Ezzel Czinege 
vezérezredes úr régebbi mondása: „Ne 
fertőzzük meg szocialista ifjainkat a 
teológusokkal”, vízbe esett.

Már akkor furdalta az agyamat: 
hogy-hogy, más egyetemistáknak csak a 
tanulmányaik végén kell bevonulniok, 
azoknak pedig, akiket nem vettek fel 
mindjárt az egyetemre, csak tizenegy 
hónapot kell azonnal leszolgálni? Ne
künk, kispapoknak meg egyből 24-et?
— mondtam is magamnak, mert hát 
otthon másnak nem nagyon lehetett: 
„Hol itt az igazság?”

Mindegy. Tisztességesen vállaltuk a 
szolgálatot, a csúfolkodásokat, holott 
akkor még csak az érettségi után áll
tunk és papi szemináriumot még néni 
láttunk bévülről.

Lassan az az érzésünk alakult ki, 
hogy azért hívtak be katonának, mert 
le akarnak beszélni bennünket a pap
ságról. Ez a gyanúnk be is igazolódott, 
mert a feltűnően kedveskedő „államvé
delmi tiszt urak” rövidesen beszélgeté
sekre hívtak minket. Ezeknek aztán az 
volt az eredménye, hogy a két év letel
tével egynéhányan nem jöttek el kö
zülünk a szemináriumba. De a többség

műkincseket, remélve, hogy azok egykor 
visszakerülhetnek méltó helyükre. Saj
nos a történelem a pesszimistákat iga
zolta. A táblákat követték a műkőta
lapzatok, a Katolikus Házból, ami a 
hívek pénzén épült Űttörőház lett. A 
teret Úttörő-tér névre változtatták.

Néhány évvel ezelőtt a haldokló Kál
vária megkapta a kegyelemdöfést, amit 
sajnos a határozatlanságnak, a hívek 
közönyösségének is köszönhet. Az illeté
kesek sokáig törték a fejüket, hogy a 
stációk után hogyan lehetne a kápolnát 
is eltüntetni. „Nem műemlék jellegű”, 
kezdték előbb, majd kisütötték rá, hogy 
életveszélyes. Le kell bontani, hangzott 
az Ítélet, s csak a kápolna tiltakozott. 
Beletörtek a szikrázó csákányok, izzadt 
a pusztító, és mint Hunyadi László fe
jére az orvul mért negyedik csapás, di- 
namittal vetettek véget „düledező” éle
tének. Móra csak ekkor eszmélt föl, de 
már későn. És a templomrombolók, hogy 
a közjó színében tetszelegjenek, a dom
bot elhordták, helyét elplanírozták és 
„sokak igényének kielégítésére” az 
ÁFOR vállalat üzemanyag töltőállo
mást épített. A kápolna hajdani létezé
sét, csak a teret nyugatról lezáró Kápol
na utca neve őrzi, talán addig, amíg a 
rombolók közül valaki nemes pályafutá
sának befejeztével nem tart rá igényt.

Szótlanul ülünk a villamoson és a rö
vid gyalogutat is némán tesszük meg a 
színház előtti parkolóig. Késő délután 
van. A Móra Ferenc Múzeum előtt ma
gasba szökik a kút sokágú vízsugara. 
Barátom, sok éve nem látott osztálytár
sam kezet nyújt: az esti viszontlátásra!

Mi még néhány kilométert utazunk, 
hogy elérjük az esti szentmisét Hódme
zővásárhelyen. Elek atya mindig tud 
valami vigasztalót, lelkesítőt mondani, 
mert a lelkűnkben most gyász van, 
requiem a szegedi terekért.

megmaradt. Tíz év távlatából, szemta
nuk elbeszélése szerint, ez a taktika csak 
annyiban variálódott, hogy az állam- 
védelmi tiszt urak ma nagyobb súlyt he
lyeznek a katonaság után is teológus 
volt „pácienseikre.” Ez azt jelenti: 
kapcsolat a szolgálat után is az „ifi
urakkal.”

Nem értem meg, mint sok más min
dent sem a mai magyar egyházak éle
tében, hol marad a jogos tiltakozás a 
püspök urak részéről a 24-hónapos 
megkülönböztetett szolgálat miatt és az 
utána való „gyanús barátkozás” ellen a 
megmaradt kispapokkal?

Csak egyetlen püspök látogatott meg 
akkoriban a kaszárnyában minket — 
Klempa Sándor, nyug. veszprémi admi
nisztrátor, de ő sem mondott errevonat- 
kozólag semmit. Nem volt káros, per
sze, az a két esztendő, de föl kell ten
nem ma is a kérdést: hol van itt az 
egyenlő elbánás elve a teológus és a vi
lági egyetemisták között? Ifi Géza

Ilyen is akad!
Az „Életünk” megelőző száma rövid 

elszámolást hozott a Máriiazell-i Mind- 
szenty-Stáció kiadásairól: 54.121.— DM 
összköltségből még 3.465.03 DM volt fe
dezetlen. — Erre a rákövetkező posta 
3.500.— DM-ás csekket hozott a Mind
szenty Emlék Bizottság (MEB) — kon
tónkra. A magát megnevezni nem aka
ró adakozó idősebb nyugdíjas olva
sónk. — Áldja meg az Isten ezért a 
példaadásáért!

Dr. Mertz Tibor

„Ifiurak" a néphadseregben



A liturgikus mozgalom magyar apostola
Szunyogh Xavér Ferenc 

gyémántmiséj éré*

Szunyogh Xavér Ferenc, a magyar- 
országi liturgikus mozgalom nagy apos
tola, az első magyar-latin Misszálé 
szerkesztője ebben az évben július 2-án 
ünnepelte gyémántmiséjét Budapesten. 
Biztos vagyok benne, hogy itt is él
nek sokan, akik még nem felejtették el 
nevét és ma is hálásan emlékeznek rá, 
ha másért nem, a Misszálé miatt.

Rómában a Szentatya annakidején 
kiadta a jelszót: „Ne imádkozzatok a 
szentmisén, — imádkozzátok a misét!” 
és hogy ez Magyarországon megvaló
sulhatott, az Szunyogh Atya érdeme.

Már öt éve használtam a Misszálét, 
amikor 1942 őszén -beiratkoztam Bu
dapesten a Ward-collégiumba. A Ward 
coliégium két éves hitoktatónő képző 
volt Budapesten az Angolkisasszonyok 
Váci-utcai intézetében. Jövendő taná
raim közt szerepelt Szunyogh Xavér 
neve is. Bár többi leendő tanárom ne
ve sem volt ismeretlen, hiszen a katoli
kus világ olyan kiválóságai tanítottak, 
mint Takács Ernő, a Szent István Tár
sulat vezérigazgatója, Koszterszitz Jó
zsef, vagyis: Kosz tér Atya, Marcell Mi
hály, S z í v ó s  Donát — de őszintén 
szólva Szunyogh Atyára voltam legin
kább kíváncsi. Hiszen nemcsak a Misz- 
száléját ismertem és szerettem már öt 
éve akkor, hanem az ő szerkesztésében 
megjelent Nagyheti szertartások — 
szintén latin-magyar kiadásban — tet
ték lehetővé, hogy nemcsak szemlélő
je voltam a szertartásoknak, hanem 
azokat imádságos lélekkel magyar nyel
ven követni tudtam.

Szunyogh Atya akkor a liturgiát 
(szertartástan) és apologétikát (hitvé
delem) tanította a Ward collégiumban. 
Bevallom, nem volt „szerelem az első 
látásra”, mikor megláttam. Szamár fej
jel a neve után egy alacsony, vékony 
fiatalembert vártam és belépett egy 
majdnem kétméteres 120 kilós közép
korú bencés. Mindegyik tanáromat ha
mar szívembe fogadtam, ellenben vele 
sokáig nem tudtam megbarátkozni. De 
érdekes, hogy míg minden más tanáro
mat a többi növendékkel együtt „Tanár 
Ú r”-nak hívtam, én voltam az egyetlen, 
aki Szunyogh Tanár Urat már akkor is 
csak Szunyogh Atyának neveztem. És 
mivel a Eturgiában közös „szerelemre” 
találtunk, pár hónapon belül ő — akit 
olyan ellenérzéssel fogadtam — lett 
legkedvesebb tanárom. Soha senkinek a 
szavai olyan mélyen nem vésődtek be
lém, mint az ő tanításai. S bár a Szent
írás — minthogy Nagyapám egyik déd- 
nagybátyja, Timon Sámuel, a tudós je
zsuita, ajándékozott egy magyar nyelvű 
Bibliát a családnak, mely Nagyapám 
birtokában volt — a családi hagyomá
nyokhoz híven rendszeres esti olvasmá
nyunkká vált, — csak Szunyogh Atya 
útmutatása alapján kezdtem érezni az 
é l ő  Krisztust a Biblia szent szavai 
mögött. És tőle tanultam meg, hogy az 
emberben is Jézust lássam. Persze, ez a 
legnehezebb! Meg azt is megtanultam, 
hogy ha nekem valaki nem rokonszen
ves, ha valakit nem tudok szeretni, Is
ten azt is szereti. És megtanultam tőle, 
hogy ha a szentáldozás nem ad mindig 
lelki örömet, nem kell elcsüggedni, mert 
a Kenyér akkor is táplál, a Bor akkor

* Szunyogh Atya címe — ha valaki gra- 
zulálni akar gyémántmiséje alkalmából: 
Szunyogh, H-9090 Pannonhalma, Vár 1. 
Hungary.

is erősít, ha nem gondolunk oda, mikor 
esszük és isszuk. Sorolhatnám oldala
kon át a sok sok bölcs, maradandó ta
nítást. De most csak egy kis jellemző 
történetet mondok el.

A Baross utcai bencés gimnáziumban 
Szunyogh Atya volt a felügyelő tanár 
egyik szünetben. Messziről látta, hogy 
két fiú élénk taglejtések között beszél
get és az egyik hirtelen képenüti a má
sikat. Természetesen odasietett megtud
ni, mi történt, mi volt a pofon oka.

— Miért ütötted meg osztálytársa
dat?

— Mert protestáns vagyok és ez a 
fiú csúfolt a vallásom miatt, — volt 
a felelet.

— Akkor adj neki még egy pofont, 
mert senkit a vallása miatt csúfolni 
nem szabad! — zárta le az esetet Szu
nyogh Atya.

*
1944 tavaszán megkaptam bizonyít

ványomat a Ward collégiumban. És 
hogy soha nem lett belőlem hitoktatónő, 
azt már a gyászos történelmi esemé
nyek sodrása hozta magával. De Szu
nyogh Atyához hű maradtam a követ
kező évek, évtizedek során is.

Könyvei közül ma is könyvtáram 
dísze egyik legszebb könyve, a S z á r 
n y a l ó  s z í v v e l ,  meg a szent Pé
ter apostolról szóló K r i s z t u s s z i k 
l á j a  és Szent Pál apostolról szóló 
K r i s z t u s  s z i k r á j a  című. És már 
több, mint 30 éven át minden kará
csony előtt a z ő  A k i s  J é z u s  e l é  
című könyvével készülök a kis Jézus 
fogadására.

Mikor K i á l t á s  a m é l y b ő l  c.
imakönyvét dedikáltattam, azt írta be
le: „Hallgassák meg a magasban!” ; az 
Ú r  e l ő t t  című imakönyvem de- 
dikációja pedig ez: „Az Ű’r előtt lenni 
már a földön átélt mennyország.” És 
most is velem van természetesen az 
O f f i c i u m  D i v i n u m  c. imaköny
ve, amely lehetővé tette annakidején, 
hogy Egerben a Nagytemplom (mert 
mi egriek a főszékesegyházat csak 
Nagytemplomnak hivtuk) — vecser- 
nyéin szombat és vasárnap délutánon
ként együtt énekelhessem a zsoltárokat 
a teológusokkal s mondhassam minden 
este az Egyházzal együtt a legszebb es
ti imádságot, a zsolozsma Completó- 
riumát.

*

Szunyogh Atya május 13-án töltötte 
be nyolcvanharmadik évét, Isten ke
gyelméből teljes szellemi frissességben. 
A test ereje már megrendült, „bottal is 
csak botladozva botorkál” Pannonhal
ma kövei között, de kis kápolnájában 
ma is bemutatja az Űírnak naponta a 
szentmiseáldozatot, azt a szentmisét, 
melyet ő hozott először igazán közel a 
magyar néphez. Ez év januárjában még 
lelkigyakorlatot tartott papoknak. És 
még ma is ír és dolgozik fáradhatatla
nul — hiszen Szent Benedek fiaként 
egész életében hűséggel megtartotta az 
„imádkozzál és dolgozzál” jelszavát. 
Nekem mindig ünnep, ha egy-egy la
pot vagy levelet hoz a posta Pannon
halmáról, de különösen szép és nagy 
ünnep az évente megjelenő „körlevél” , 
melyet elküld Szunyogh Atya minden 
volt lelkigyermekének, akik hűek ma
radtak hozzá az évek során. És mivel 
én úgysem tudok többet, szebbet mon
dani róla, mint amit egy-egy ilyen le
vele sugároz, idézem hát részleteiben az 
ő körlevelét, olvassa mindenki lelkének 
hasznára:

„Béke és öröm néktek Istentől az 
Atyától és a mi Urunk Jézus Krisz
tustól és az erősítő és megvilágosító 
Lélektől!

Felhasználom a mai levelem lelki
életem vázolására. Hatvan évvel ez
előtt megláttatta velem az Ür a 
vallásos élet egyik legnagyobb nehéz
ségét. Csak az Ő megvilágosítására 
mondhattam: „Az a baj, hogy vilá
gi és szellemi életünk olyan, mint a 
vasúti sínpár: látszatra a végtelen
ben összeérnek, de a valóságban 
párhuzamosan egymás mellett futnak. 
Feladatunk lenne a kettőt egymásba 
kapcsolni. De hogyan? Erre meg
próbáltam felelni a Lelkiélet Köny
veiben egy aforizmával: Természetes 
életünket természetfölöttivé, termé
szetfölötti életünket természetessé 
kell tennünk!

A z elsőnek megvalósítására a li
turgiában találtam rá, mert általa 
lesz a földi té>en és időben lefolyó 
életünk szentté. A  liturgia által lesz 
ez a bukdácsolással teli gyarló emberi 
élet Szent Pál szerint is már itt és 
most Krisztusban, Krisztussal és 
Krisztus által Istenben elrejtett élet. 
Nehezebb volt rájönni: hogyan le
het a természetfölötti élet természe
tes, tehát a mai ember mai életkö
rülményei közt megvalósítható? In
kább tapasztalatból és átélésből, mint 
olvasásból fakadt a program, amire 
törekedtem:
a földön állni, de égbe nézni;
a földön járni, de égbe érni.

AZ EURÓPAI MOZGÓTÁBOR

Az Európai M agyar Cserkész Központ 
mozgalmas nyárról számol be!

Július 1-én megkezdődött a háromhe
tes európai Mozgótábor, tengerentúli 
(USA 4, Canada 5, Délamerika 1) és 13 
európai cserkészlármyal és fiúval. A 
találkozás a Luxemburgi repülőtéren 
volt, innen indult el két kisbuszon 
Kölley György európai csapatparancs- 
nok vezetésével a szép és rendkívül ta
nulságos európai mozgótábor. Főbb ál
lomásai voltak: Verdun-Metz (az első 
világháború beszédes emlékeivel: Ma- 
ginot-vonal, bunkertemplom és hadi 
múzeum); aztán Reims-en keresztül Pá
rizs, (Notre Dame, Louvre, a királyi 
palota, Versailles a Trianon-Palotával, 
stb. stb.); a  Loire völgyében lefelé: 
Poitiers, ahol Mairtel Károly m egállítot
ta a  mórokat és megmentette Európát a 
8, században; Bordeaux-n át Lourdes 
(felejthetetlen volt az esti körmenet! de 
zavart a sok árusbódé). Lourdesból visz- 
sza a Rbone-völgyében Avignon (Ró
ma niagy vetélytársa); innét Grenoble, 
majd Genf az irány. A Genfi tó part
ján Fáy Erzsébet tóparti kertjében öt
napos felejthetetlen tábor, kiruccaná
sokkal a  Genfi itó partjára (Chillon v á
ra). Visszakanyarodás a  svájai hegyek 
közé: Grindelwald, aztán tovább a Lu- 
ganoi tó mellé, m ajd a Gotthard-hágón 
át Milano-Verona. Ezután csak Jakab- 
falva következhetett Déltirolban, a téli 
cserkésztáborok helye. — Innét Grác 
az irány, m ajd látogatás a  Fürstenfeld- 
Bruck-i osztrák központi nagyíáborban. 
(Közös nagy tábortűznél pecsételtük 
meg a cserkésztestvériséget és az öt
százéves magyar-osztrák sógorságot.)

az Isten szeretetéről szóló örömhírem, 
melynek hirdetését látom öregségem 
utolsó küldetésének.

Ezt röviden három pontban fog
lalhatom össze:

1. Tudatosítanunk kell, hogy Is
ten szeretete irántunk változatlanul 
egyforma. Fölkelti napját akkor is, 
ha rosszak vagyunk, kegyelmének és 
Jézus vérének harmatát küldi akkor 
is, ha bűnösök vagyunk. De miéri? 
Azért, mert szeret!

2. Miért szeret minket az Isten? 
Nem azért, amilyenek vagyunk itt és 
most a magunk gyarlóságából, hanem 
amilyenek leszünk, majd egykor Ná
la. De milyenek leszünk?

3. Olyanok leszünk, amilyen ő- 
szinte vággyal és komoly törekvéssel 
szerettünk volna lenni, de nem tuda
tunk. Boldogok ugyanis, akik éhezik 
és szomjúzzák a megigazultságot, az 
életszentséget, mert ha vágyuk igazi 
és őszinte, beteljesedésre talál.

Ezeket a gondolatokat imádkoz- 
zuk szívünkben és akkor

az erős hitben bátrabban, 
az élő reményben biztosabban, 
az igaz szeretetben boldogabban

járhatunk Szent Benedek útján Isten 
felé. Ezt kívánom szívből minden
kinek.”

*
Szunyogh Atyának ma az a jelszava, 

ami Zrínyi Miklósé volt — egy betű 
változással. Zrínyi azt mondta: Sors 
bona — nihil aliud = Jó szerencse, 
semmi más. Szunyogh Atya ezt így 
mondja: Mors bona — nihil aliud = 
Jó halál, semmi más.

Aztán Szentgotthárdnak integetve, Salz
burgon át Münchenbe, onnét Kastlba 
vitt az út, ahol már várt a nyári nagy- 
tábor.

*

A NYÁRI NAGYTÁBOR
A „BEM-APÓ” nevét viselő tábor, a 

Kastl-meLletti Bárnhof erdőtisztásán jú 
lius 26 — augusztus 10-ig zajlott le, 
ahonnét az iskolavár gyönyörűen lát
szik. A kicsinyeké ugyaniakkor — mint 
minden évben —, a Kastli Gimnázium
hoz tartozó Bámihofban, a kolostor régi 
erdészházában volt.

Ez a  tábor 40 kicsit, — leánykákat és 
fiúkat 10 éves korig — ölelt föl külön
böző nyugati országokból. A vezetők 
mind cserkészleányok vaigy asszonyok: 
ki Kanadából, ki USA-ból, ki Németor
szágból és Ausztriából. M aga a vezető 
„Pólibá", Zürichi magyar asszony, ré
gi cserkészvezető. Ez a  tábor elméleti és 
gyakorlati alapiskolája volt mint min
dig, a cserkészéletnek. Eddig, hosszú 
évek óta, mindig Ft. Fábián Károly ve
zette.

Az idő jó, bár kissé hűvös volt. Ezért 
sokat járták  az erdőt-miezőt, és a 
Kastl-i strandra 'is eljártak. A nagyob
bak lombsátrakat is építettek és azok
ban laktak. A táborozás vége felé 
„vizsga" volt: bem utatták cserkészisko
lájuk eredményét a  nagylabornak, ahol 
énekeltek, játékokat és közös magyar 
táncot m utattak be. „Juliska”-néni, a 
diákok kedvence Kastlban, főzött na
gyon finoman. így  a hangulat végig jó 
volt.

A nagyok táborát 150 cserkész úgy- 
(Folytatás a 7. oldalon)

Isten áldását kérem én is Szunyogh 
Ezen az utón segített el a kegye- Atyára gyémántmiséje alkalmával sze- 

lem engem is a további fejlődésre. retettel és hűséggel régi tanítványa 
így alakult ki az én evangéliumom, M agyaryné B.-H. Csilla

Cserkészélet
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B é c s : Nagyboldogasszony ünnepe 
Deutsch-AItenburgban:

A Bécs környéki magyarok 1957-ben 
tett fogadalma szerint immár 21-szer 
ünnepelték meg Nagyboldogasszonyt a 
Szent István-alapíitoitta ősi Szűz Mária 
kegytemplomban. Deutsch-Altenburg- 
ban ez a nap nemcsak Szűz Mária-ün- 
nep volt, de a templom állapításának 
950. évfordulója is. — A baloldali mel
lékoltárnak 1726-ból származó festmé
nye örökíti meg a templom alapítását: 
Szent István királyunk koronázó pa
lástjában térden állva ajánlja fel Szűz 
M áriának a  templom kicsinyített mását; 
jobbra tőle fia, Imre herceg, mellette 
bíborpám án a magyar Szénit Korona. 
A Szent Istváni templomot 1200 körül 
román stílusban építették át, az 1400-as 
években pedig gótikus tornyot emeltek 
rá és gótikus szentélyt építettek hozzá.

Msgr. Dr. József Schrammel plébános 
Dr. P. Radnai Tibor atyával koncelieb- 
rálták a szentmisét. A plébános szere
tettel üdvözölte a bécsi magyar egy
házközség híveit, u tána Tibor atya be
szélt magyarul, hálát adva Istennek, 
hogy válságokkal küzdő, szétszakított 
világunkban mi magyarok osztrák test
véreinkkel, jó egyetértésben ünnepel
hetünk közös múltúnk történelmi föld
jén.

A szép istentisztelet a Himnusz elé- 
neklésével és a templom melletti jelké
pes m agyar sírnál elmondott imával ért 
véget.

A duniamentá Hamburg várkapuin át 
Braunsberg sziklahegyére vitt ezután az 
út, ahonnan ellátni Dévényig, Hazánk 
egykori nyugati kapujáig, m elyet Ady 
„döngetett új időknek új dalaival", és 
Pozsonyig, ahol egykor magyar „karok 
és rendek” tartották országló üléseiket 
és koronázták királyainkat. A Pozsonyi 
vár négy tornya a távolság ködén át 
elmúlt magyar évszázadokról re g é l . . .

A zarándoklat utolsó állomása Fraiuen- 
kirchen (Boldiogasszony-íalva), a feren
cesek szép barokk székesegyházával, 
mely 'egykorú krónikák szerint már 
1335-ben ismert zarándokhelye volt ma
gyarnak, németnek és amelyet Ester
házy Pál herceg 1695-ben építtetett át. 
(Dr. Csernőy-Schneidt Ottó.)
L i n z :  Házasságkötés: Május 26-án 
Bad Kreiuzenben Bordás János és Bodor 
Zsuzsanna, valamint Bodor Ferenc és

(Folytatás a 6. oldalról)

szólván az egész világból, népesítette 
be: Brazília, Argentína, Kamada, USA 
és Ausztrália is képviselve volt európai 
lányok és fiúk mellett. Volt külön „is
kola-tábor" a  magyar nyelv elsajátí
tására.

A tábor folyamán nagyobb kirándu
lást tettek Bayreuthbas W agner Richárd 
városába, ahol a halhatatlan zeneköltő 
írta és komponálta operáit. M eglátogat
ták Liszt Ferenc sírjá t is. A sír fölött 
kis bárok kápolna állt a II. világhábo
rúig, amikoris bom batalálat rombolta 
szét. Most a  város újra fölépíti.

A nyári nagytábor befejeztével az 
európai Cserkészkerület 23-főnyi cso
portja aug. 9. — szept. 2-ig megláto
gatta a brazil és argentin magyar cser- 
készcsopoirtoikat. Ugyanakkor egy ki
sebb csoport az Északameirikai cserkász- 
nagytáboron vett részt. — Ennek a szép 
és tanulságo s cserkész életnek a lelke 
Kölley „Gyuarkabá" volt. BP.

Csizmadia Éva esküdteik egymásnak 
örök hűséget.

Augusztus 12-én a Jó  Pásztor plébá
niatemplomban esküdtek Mária Kiss és 
Hermann Krennbauer.

Halottaink: Molnár Pál 58 éveskorában 
húnyt el. Bartha János honfitársunk 
haláláról is értesültünk. — Személyé
ben nagyon becsületes és vallásos m a
gyart vesztettünk el.

FRANCIAORSZÁG

P á r i z s :  A magyar lelkész közli:

Az idei Szent István ünnepélyt szep
tember 17-én, a 11-órai vasárnapi szent
mise u tán tartjuk.

1958-ban Köln városában Frings bí- 
borois-érsek kezdeményezésére magyar 
falu épült az 56-os menekültek részére. 
Ez a magyar falu ez évben ünnepli 20 
évesfennállását, mely alkalommal a 
Köln-i magyarok Rédey Gábor egyház- 
községi elnök vezetésével nagyszabású 
ünnepséget rendeznek. Az ünnepélyre 
a Párizsi magyarokat is szeretettel meg
hívják. Indulás szeptember 30-án dél- 
felé, visszamdulás vasárnap, október 1- 
én d. u. 4 órakor.

A Misszió Bárány József káplán sze
mélyében új lelkésszel gyarapodott, 
ezért most több gondot fordítunk a 
közösség ápolására, különösen család- 
látogatásokkal.

NÉMETORSZÁG
A a c h e n :  A szentkeresztségben 
részesült: Szentpétery Daniela Emese,
Dr. Szentpétery Gyula és neje sz. Né
meth Ágnes leánya, július 1-én a Dóm 
magyar kápolnájában.

B o r g h o r s t :  Bünking Heiko
közgazdász és Faflek Éva tanítónő 
Neheim-Hüstemben házasságot kötöttek. 
Isten áldása kísérje az ifjú pár életét!

Halálozás: Nagy részvét mellett temet
ték el Mariban Danyi Irmát. Élt 79 évet.

K ö l n :  Halálozás: Hodik István
Hilden-i lakos augusztus 1-én 56 éves 
korában elhunyt. Zentán tem ették el.

Súlyos betegség: Bükkösdi Kral Ká
roly, volt m agyar királyi főkonzul, aki 
nemcsak a magyarok, hanem az összes 
keleteurópai emigránsok mindenki ál
tal szeretett „Karcsi Bácsi"-ja, a Köln- 
Merheim-i klinikán fekszik, ahol szív
műtétet hajtottak ra jta  végre. — Ez 
az áldottszívű m agyar em ber m egér
demli, hogy imádkozzunk felépüléséért.

M ü n c h e n :  Keresztelés: Lüttmer- 
ding Attila Christián, L. László és M ár
ton Gizella fia, született 1978. jún. 5-én 
Münchenben. Keresztelkedett júl. 5-én 
München-Damenstift templomban.

Makai Attila, M. Gyula és Egri M ar
git fia, szül. 1978. júl. 2-án Münchenben. 
A St. Ursula templomban keresztelke
dett júl. 30-án.

Házasság: Bertényi Laber András és 
Szilágyi Erzsébet 1978. szept. 2-án Le- 
verkusen-Opladen-'bem házasságot kö
töttek.

Születésnap: Tóth Józsefné sz. Láng 
Rozália 1978. augusztus 5-én Leutstet- 
tienben ünnepelte születésének 90. év
fordulóját. —• Jó  egészséget kívánunk!

Halálozás: Schröer Mihály, S. Csatba és 
Reioh Gabriella fia, m ájus 8-án.

Strietzel Irene, S. Karl-Heinz és Süli

Jasm in Heidelinde kislánya május 20- 
án húnyt el.

Bokor Imre 74 éves, elhúnyt június
22-én Leutstettenben. Júl. 2-án tem et
ték Káldon.

Báró Pongrácz Imre huszár alezredes, 
a Münöhen-i M agyar Iroda volt veze
tője, a Magyar Iskolabizottság volt 
pénztárosa, rövid szenvedés után jú 
lius 16-án 76-éves korában Rosenheiim- 
ben elhunyt; Söohtenauban tem ették 
július 19-én.

Gary Antalné sz. Tomonyi Katalin,
74 éves korában júl. 17-én hunyt el 
Münchenben. Július 20-án tem ették a 
Nordfriedhofban.

Dr. Herp János, a volt „Űj Hungária" 
újság szerkesztője és kiadója, júl. 21-én 
Müncheniben hunyt el. Itt is temették 
július 25-én.

Dr. Bede István, volt londoni nagy
követ, a Szabad Európa Rádió magyar 
osztályának volt igazgatója, augusztus 
2-án 74 éves korában Lindaüban e l
hunyt. A gyászistentisztelet München
ben, a kedves St. Georg templomban 
volt nagyszámú gyászoló közönség je
lenlétében.

Sepess Emma augusztus 1-én 79 é- 
ves korában W ernbergben elhunyt.

Schilhan Kurtné sz. Sándor Margit, 
augusztus 15-én 69 éves korában halt 
meg Münchenben. — Nyugodjanak bé
kében!
W e i n g a r t e n :  A Rottenburg-i
egyházmegye 150 éves jubileuma alkal
mából Dr. Moser Georg püspök úrnak 
magyar szőttest és színes képes albu
mot küldött a  M agyar Misszió Hazánk
ról. — A püspök úr szívből megkö
szönte az ajándékot és abbeli reményét 
fejezte ki, hogy a magyarok a püspök
ség területén jól érzik magukat és lelki 
otthont találtak.

A Misszió könyvtára ismét 28 szépi
rodalmi és vallásos könyvvel szaporo
dott. Könyvtári órák: hétfőtől-péntekig
10— 12 és 14— 17 óráig.
Halálozás: Király János 59-ik évében 
Heidenheimban elhunyt.

OLASZORSZÁG 
T o r i n o :  Születések: Aloisio Victor,
Suraci Franco és Láng Éva, febr. 27-én 
született fiia,

Anna, Canonioo Bruno és Inokai 
Zsuzsa ápr. 24-én született leánya,
R ó m a :  Barbara, Di Cosimo Al
bert© és Vékás Erzsébet máj. 23-án szü
letett leánya,

P a r m a :  Stefano, Dott. Galderisi 
Nino és Dott. Laban Éva május 18-án 
született ifia;

M e s s i n a : Massimo, Numnari Fran
co és Metzker Katalin, júl. 28-án szüle
tett fia,

P o z z a  d i  M a r a n e l l o :  Luca,
Grandi Luöiiamo és Szelfner Judit ápr.
22-én született fiia,

P a l m a n o v a :  C. Mattia, Pacurig 
Alberto és Kosa Piroska júl. 7-én szü
letett fia. Gratulálnunk!
Házasság: Csopely Christiane és Alta- 
muro Carlo, Proseirpiiötaan június 24-én 
kötöttek házasságot,

Csopely Dionisio és Constantina At- 
hanasiou Cavuoriban (Athén) július 8- 
án esküdtek egym ásnak örök hűséget.

Kristian Babic és Simon Veronika 
júl. 29-éti esküditek Tőrre di Palme-ban 
örök hűséget. — Isten áldása életükre!

Halálozás: Menegon Romano, március 
29-én 65 éves korában hunyt -el. Tori
nóban.

Thomandl Ernő május 20-án 76 éves 
korában hunyt el Milánóban.

Cav. Molassi Francesco, március 3-án
75 éves korában Udineben.

Közlekedési szerencsétlenség áldoza
ta  lett Ottad József felesége, De Santis 
Rosa, július 18-án 68 éves korában Ró
mában.

Lazzari Péter, Kállay Orsolya férje, 
júl. 21-én 61 éves korában hunyt el 
Rómában.

özv. Komjátiné Kondor Ibolya július
24-én 75 éves korában hunyt eil Ró
mában.

Perucca Publio, Nagy Gatbriella férje, 
júl. 25-én 75 éves korában meghalt Ró
mában. — Nyugodjanak békében!

*
Többek kérésére! A Rómába érkezők 

figyelmébe! A Szent István ZarándoJc- 
házhoz (Via dél Gasaletto 481) Telefon: 
53-73-319, az állomásnál a 27-es buszra 
kell szállni a végállomásig, itt a 144-es- 
re átszállni. Ez csaknem a  ház előtt áll 
meg.

A szintén magyar kedves nővérek ál
tal vezetett Villa M ater Redemptoris- 
hoz, (Via Fra. Tamagno 38) Telefon: 
62-77-953, az állomástól a 64-es busszal 
kell menni a P. Veneziia-ig. A busz a 
Palazzo Venezianál áll meg, átmenve 
a túlsó oldalra, a 46-os busszal a  Mattia 
Battistini-ig, ott az utcán átvágva, jobb
ra kis mellékutca a V. Tamagno.

SVÁJC
L a u s a n n e :  A keresztség szent
ségében Isten gyermeke és az Anya- 
szentegyház tag ja  lett: Christen Philippe 
Eric, Christen Heinz és Dudás Judith 
első gyermeke, Cointren/G, július 9-én.

Lüthi Krisztina, Lüthi Péter és Simon 
M ária 2-ik gyermeke, Genfben, au
gusztus 20-án.

Az ö rö k  Hazába költözött Pillou- 
Kéthly Katalin Genfben június 15-én
65 éves korában.

Papi jubileumok
70-éves születésnapját ülte 1978 aug.

16-án Cser-Palkovits István SJ. Pappá 
szentelték 1937 jún. 24-ón. Az „Életünk"- 
nek kezdet óta m unkatársa.

Msgr. Vargha Gábor szept. 30-án ün
nepli 45-éves papi jubileumát. A II. vi
lágháború végéig mint magyar tábori 
lelkész teljesített szolgálatot. Azóta a 
Nürnlberg-i kerület magyar lelkésze, a 
Szent László Lovagrend és a Vitézi Rend 
vezető tagja.

Msgr. Dr. Közi-Horváth József szept. 
25-én üli meg jó egészségben 75-ik szü
letésnapját. Az Oberhaching-i Szent- 
Rita-Heim lelkésze. Emellett fáradha
tatlan kutatója a- magyar múlt emlékei
nek a  ném et nyelvterületen és egyházi 
életrajzok szerzője (Mindszenty, Apor 
püspök élete). Ad multos annos!

Múlt számunkban adtunk hírt Dr. 
Rosta Ferenc székesfehérvári segéd
püspökké való kinevezéséről. — Most 
vettük a szomorú híirt, hogy július 28- 
án Balatonfűzfőre utiaztában az au tó já
ban rosszul leitt, kórháziba szállították, 
ahol augusztus 1-én 75 éves korában 
meghalt. Augusztus 11-én tem ette Lékai 
László esztergomi biboros-érsek Szá
ké sfeh ér váro tt.

Előtte egy hónappal kaptuk a  hírt 
Vajda János váci segédpüspök halálá
ról. Még résztvett az esztergomi egy
házjogi konferencián, ahonnét hazatér
ve érte utói a  halál. — M indkettő nagy 
veszteség a m agyar egyháznak.



S p D R T
Elcsitultak a hullámok a 10. futball

világbajnokság felett. Feledésbe borult 
a nagy világ-atrakció, főleg Európában. 
Legtöbb helyen a csalódás keserű íze 
maradt vissza. A 16 csapat szövetségi 
kapitányából csak 6 maradt meg a 
posztján. Baróti L. is átadta helyét Ko
vács Ferencnek. Különösen nagy volt a 
csalódás Németországban. A felfokozott 
igények, az elkényeztetett közönség ne
hezen emésztette meg a kudarcot. Az 
agyondédelgetett és agyonfizetett „csil
lagok” kiégtek. Még az osztrákoktól is 
kikaptak. A sok siker „kovácsa” Fielmut 
Schön is megkapta a „kegyelemdöfést” : 
az előre beharangozott díszpolgársága 
Wiesbadenban a „kútba” esett. Hiába, 
az „ezerarcú cézár”, a KÖZÖNSÉG 
nagyon hálátlan is tud lenni.

Pedig nem is volt olyan rossz ez a 
világbajnokság. Már csak azért sem. 
mert bizonytalan volt az utolsó percig 
A csapatok — kevés kivétellel — egyen
rangúak voltak. Iramra sem lehetett pa
naszkodni. És a legfontosabb: a támadó 
futball diadalmaskodott. Ez tette szép
pé, izgalmassá a döntőt is. így aztán 
megérdemeltnek mondható a modern 
támadó-szellemű hazai argentinok győ
zelme.-

Odahaza a két volt „bűnbakot”, Tö- 
rőcsiket és Nyilasit eltiltották egy évre 
a válogatottságtól. Kérdés, hogy ez a 
helyes Ítélet? Nem lehetne máskép fe
gyelmezni? Az új szövetségi kapitány
nak sem lesz könnyebb a sorsa, mint 
Barátié volt, amíg jobb, sportszerűbb 
szellem nem alakul ki otthon.

Végre komoly eredményt ért el a 
nemzetközi futball-szövetség, a FIFA, 
a keleti blokk szövetségeivel szemben! 
Elfogadtatta óriási többséggel az új olim
piai futball-bajnokságra a szabályzatot. 
A Moszkvában rendezendő olimpián 
csak azok a játékosok szerepelhetnek 
akik nem vettek részt az idei futball- 
világbajnokság mérkőzésein; beleszámít
va az előkészítő, selejtező mérkőzéseket 
is. Most nem ismétlődhet meg az a visz- 
szás helyzet, hogy a szovjet vagy a 
magyar csapat amatőrként elküldi a leg
jobb 11-ét, míg a többi nyugati orszá
gok csak igazi amatőröket küldenek. 
Érthetően nem tetszik ez az új szabály 
keleten!

Lezajlott az idei vivó-világbajnokság 
Hamburgban is. Már-már teljes „csőd
től” féltünk, hogy „éremtelen” marad 
a magyar kard; de, ha a vége jó, min
den jó” jelszavával, mégis csak „felra
gyogott régi dicső kardunk” és vívóink 
két aranyéremmel tértek haza: a kard
csapat és a párbajtőr-csapat világbaj
noki érmével. A sikert még jobban ki
emeli az a tény, hogy mindkét csapa
tunk a döntőben a „nagy Szovjetunió” 
felett diadalmaskodott.

Ausztriába látogató túristák figyelmébe! 
Második kiadásban is megjelent 

Juhász László:
BÉCS MAGYAR EMLÉKEI c. könyve. 

168 oldal, 18 illusztráció.
Ára: 15 DM, 100 Sch, vagy 7 $. 

M egrendelhető: Dr. László Juhász,
8 München 80. Bülowstr. 10/2.

Ha szereti a magyar konyhát, a hazai 
izeket érdemes megrendelni 

Mikes Júlia SZAKÁCSKÖNYVÉT.
Egy tapasztalt háziasszony receptgyűjte
ménye és ezernyi ötlete, Vajda Albert 
humorával fűszerezve (272 oldal). 
Ara: 20 DM, vagy 9 í .  Megrendelhető: 

Barbara Juhász, 8 München 80. 
Bülowstr. 10.

H Í R E K

A MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓ
JA Hágában augusztus 4—6-ig nagy 
részvétellel és szép sikerrel végződött. 
A világ minden tájáról meg jelent 'egye
sületi és szervezeti képviselők száma 
160 körül mozgott. A résztvevők azzal 
az érzéssel követték az egyes beszá
molókait, hogy lényegében mi szabad 
magyarok a  nagyvilágban egyet aka
runk: megőrizni magyarságunkat és 
szolgálni otthoni testvéreink szabadsá
gának az ügyét minden legális eszköz
zel. A Világtalálkozó rendezősége rész
letes tájékoztatót ad ki és megküldi az 
érdekelt szervezeteknek.

Felhívjuk kedves 'Olvasóink figyelmét 
a  nagyszabású 85. Német-Katolikus- 
Napok-.ra Freiburg in Breisgau-ban 
szept. 13— 17 között. Szállást még le
het kapni Freiburg és környéki csalá
doknál. Kedvezményes ellátás a Vörös 
Kereszt rendezésében. — Jelentkezés: 
5300 Ronn-Bad Godesberg, Hochkreuz- 
laJile 246. — Tel.: (02221) 376 904. Kér-

METROPOLITAN VERLAG 
Szerday Sándor (Schweiz) 

Teichweg 16. CH-4142 Münchenstein 
Könyvajánlata: Saját kiadványok U.S. $
Sillo-Seidl: Semmelweis halála

(dokumentáció) fve, ill. 148 old. 10.— 
Passuth: Négy szél Erdélyben I.-II.

(egybekötve) 625 oldal 7.—
Dumas: A kaméliás hölgy (zsebformát) 

fve 288 oldal 1.50
Hervey: A fekete papagáj (kart.)

(bűnügyi regény) 215 oldal 3.— 
Rogger: A grenoblei gyors (karton) 

bűnügyi regény 232 oldal 3.—
Renaud: A két bálvány (karton)

(bűnügyi regény 3.—
Possendorf: Egy szezon Monté Carlóban 

(ruűettregény) kart. 189 oldal 2.50 
Simson: Lépések az éjszakában

(kémregény) karton 166 oldal 2.50 
Most jelenik meg:

Dr. Baktay Ervin: A csillagfejtés
könyve (kötve), ábrákkal, 350 o. 30.— 

Ez a mű először jelenik meg 1942 óta 
Előjegyzéseket felveszünk!

HAZAI HENTESÁRU
1 kg paprikás kolbász grillsütésre

vákuumcsomagolásban DM 16.—
kg paprikás szárazkolbász 15 — 

1 kg paprikás frissen füstölt
kolbász 13.—

1 kg rizses véreshurka 8.80
1 kg m ájashurka 8.80 
1 kg vastag húsos szalonna 9.60
1 kg paprikás tokaszalonna 8.80
1 kg disznósajt 10.60
1 kg füstölt sonka 18.— 
1 kg füstölt sertésborda 8 80 
1 kg füstölt csülök 8.80
1 kg friss tepertő 12.—
Utánvéttel és csak belföldre szállítunk, 
5 kg-on felüli rendeléseknél portómen
tesen és csupán az expressz-díjat szá
mítjuk fel.

Taubel Mihály hentesmester 
Peter-Rosegger-Str. 3.

D-6710 Frankenthal. Tel.: 06233/62 69 3

Magyar-német és német-magyar for
dításokat olcsón és gyorsan elvégez, 
magyar nyelvű okiratokról hitelesített 
másolatokat készít és más nyelvű oki
ratok fordítását korrekten elintézi.

W. Dlvy hiteles fordító és tolmács, 
D-Friedrichshafen, Linderstr. 50. — 
Telefon: 07541/7 1 39 1.

Kivándorlás miatt 3-szobás berende
zett, telefonos lakásomat átadnám igé
nyes családnak. Cím: Béla Molnár, Auf 
dem Kölnberg 1 /  506, 5 Köln 50. Te
lefon: (csak szombat-vaisámap): 02232 / 
49678.

jenek prospektust is! A ném et vasút 
eddig 25 különvonaitot indít. Indulás 
nagyobb központokból szept. 13, — 
visszaindnlás szept. 17-én.

Rómába jövő 
zarándokoknak és turistáknak 
kellemes szobát, jó ellátást és 

magyaros vendégszeretet nyújt a 
SZENT ISTVÁN ZARÁNDOKHÁZ 

Kápolna. Szép kert. Parkolási lehetőség.
Teljes penzió jelenleg 6,50 dollár 

Márciustól október végéig jóval előbb 
kérjen szobát. M áskor is tanácsos a 

levéllbemi jelentkezés.
Cím: 0151 Roma, Via de Casaletto 481 

Telefon: 5373319 
M egközelíthető: a római TERMINI 

pályaudvaritól a 27-es busszal a  végál
lomásig (a 27-es busz csatk este 21.30 
óráig közlekedik). A 27-es végállomás
nál átszállás a 144-es buszra.

Taxival a  TERMINI-től: 1500 líra, a 
borravalóval együtt (kb. 11.— svájci 
frank).

A város nevezetességei onnan kb. 
40—60 parc alatt érhetők el.

„TETENY" ungarische Spezialitaten

INH.: O. BAYER 
Kreittmayrstr. 26. - D-8000 München 2.

Telefon: (089) 19 63 93
DM

Badacsonyi Kéknyelű 6.20
Badacsonyi Szürkebarát 6.20
Domoszlói M uskotály 6.20
Domoszlói Tramini 6.50
Debrői Hárslevelű 5.75
Soproni Kékfrankos 6.—
Villányi Burgundi G.20
Hajósi Kabernet 6.20
Alföldi Olaszrizling L. 4.80
Alföldi Kékfrankos L. 4.80

Tokaji Aszú 4 putt. 12.80
Beverage Bitters L. (Unikum) 23.—
Beverage Bitters V2 (Unikum) 12.—
Kecskeméti Barackpálinka 43 °/o 23.80
Barackpálinka (hasas ü.) 43 °/o 20.50
Szilvórium 45 °/o 18.50

Magyar szalámi kg. 21.—
Csabai kolbász kg. 18.—
Gyulai kolbász kg. 17.—
Süli debreceni kg. 12.—
Süli kolbász kg. 14!—

Tarhonya (kalocsai) x/  kg. 4 toj. 2.50
Nagykockatészta 8 toj. y2 kg. 2.95
Lebbencs 8 toj. x/  kg. 2.95
Cérnatészta 6 toj. 100 gr. —.65
Kiskockatészta 6 toj. 100 gr. —.65

M U S I C A  H U N G A R I C A  
8 München 40. - Rümannstr. 4.

Telefon: (089) 30 50 43
DM

M éray Tibor: Nagy Imre élete
és halála 400 old. szép kiadás 42.— 

Szabó D. Elsodort falu I-II. 54.—
Mécs L. Vissza a csendbe versek 30.— 
Csonka: A száműzött bíboros 32.— 
Padányi: A nagy tragédia I. 24.—
Padányi: A  nagy tragédia II. 28.—
Szolzsenyicin: Guiiag II. 32.—
Daruvár: Trianon 40.—
Mitchell: Elfujta a szél I-III. 27.—
Mindszenty: Emlékirataim, kötve 42.— 
Horthy: Emlékirataim 34.—
Nyirő: Székelyek, elbeszélések 20.— 
Nyirő: A megfeszített fve. 13.--
Nyírő: Zöld csillag fve. 18.—
Sziti\yai: Fények és árnyak 20.—
Komáromi: Zágon felé 12.—
Kenneth: Szerelemről szó sem volt 27.— 
Kenneth: Forgó táncparkett 27.—
Kenneth: M ájus Manhaittenben 27.—

Nagysikerű hanglemezek!

Kérje díjtalan katalógusunkat.

É L E T Ü N K
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
8000 München 81, Oberföhringer
str. 40. Tel.: (089) 98 26 37.

Felelős Kiadó: 
a Magyar Kát. Főlelkészség. 

Felelős szerkesztő:
Dr. Harangozó Ferenc.

*
Redaktion und Herausgeber: die 
Ungarische Oberseelsorge,
8000 München 81, Oberföhringer
str. 40. Tel.: 089/98 26 37. 
Redakteur: Dr. Harangozó Ferenc.

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lel
készek terjesztik, ők küldik szét és 
ő náluk is kell előfizetni!
Tengeren túlra, vagy ahol nincs 
magyar lelkész, oda a Kiadóhivatal 
küldi az újságot.
Egyes szám ára egy évre 15.— DM, 
vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengeren túlra légipostával 25 DM. 
Lapzárta: a hónap 20-án. — Hirde
téseket csak 15-ig fogadunk el. 
Postscheckkonto: Nr. 606 50-803, 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonder- 

konto: München. 
Bankkonto: Bayer. Vereinsbank, Nr. 
145857, Kat.Ung Seelsorge ‘Életünk1 

Druck: Danubia-Druckerei, 
Ferchenbachstr. 88. 8 München 50.

Gyönyörű, háromhónapos, tisztavérű 
kuvasz kölykök eladók. — Bévárdy S. 
A-8112 Gratweiin, Schirning 103, Aust- 
ria.

Jól főzni tudó „házvezetőnőt" kere
sek modem háztartáshoz. M enekült tá
borból is jelentkezhetnek. Cím: Albert 
Láger, D-7500 Karlsnuhe, Postfach 4024.

Az újságíró szakmában, német-ma-
gyair peirfekt és komoly gyakorlattal 
rendelkező szorgalmas, megbízható sze
mélyt szeptember 15-től keresek. — 
Firma E. K iss,. 8000 München 2. Land- 
wehrstr. 43.

Közi Horváth József:
APOR PÜSPÖK ÉLETE ÉS HALÁLA 

A nagy magyar mártír püspök írói esz
közökkel megrajzolt hiteles portréja és 

életútja.
Megrendelhető: Nemzetőr 8. München 
34. Postfach 70. Ára: 10.— DM.

Fáber György: UTRAVALÓ
Kivonat a tartalomból:
I. rész: az utazásról általában világo

sít fel újszerüein, kedvesen.
II. rész: 22 fejezetben elvezet Európa 

legszebb helyeire és m egmutatja nem
csak a tájak külső szépségét, hanem 
embereken és korokon keresztül a vi
dék és hely lelkét is.

A könyv ára: 80.— Sch. vagy 12.— 
DM, 12.— Sfrs., vagy 6.— USA $.

M egrendelhető: utólagos fizetéssel: 
Verband Ungarischer Landwirte, A-1010 
Wien, Nibelungengasse 1.

Rupp László hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre 
és németről magyarra. D-8000 München 
i. Postfach 162. Tel.: (089) 300 21 62.

H I R D E T É S E K E T  
a megnagyobbodott Életünk szívesen fo
gad. Apróhirdetés egy hasábos 1 cm 
10.— DM; két hasábos 20.— DM. Nagyobb 
hirdetés arányosan drágább.
A hirdetési dijat előre kérjük, vagy csek

ken, utalványon, vagy Postscheckkon- 
tón Nr. 606 50-803. Kát. Ung. Seelsorge, 
Sonderkonto München.

*

Helyesbítés. Legutóbbi számunk „Nevek 
és sorsok" c. cikkébe értelemzavaró sajtó
hiba került. Az ötödik bekezdés 6. sorá
ban ,,anyanyelvűség" helyett „anyagelvű- 
ség“ olvasandó.


