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VI. Pál pápa karácsonyi szózata
December 20 -án este 20 órakor közvetítetíe a 

televízió és rádió a Szentatya ezidei karácsonyi 
üzenetét a reményről, amelyben Krisztus földi 
helytartója a ma emberéhez szól, vagy mint ó 
kifejezte : «a világ összes polgáraihoz#. Az embe
riség mai kritikus állapotában, méh válságokkal, 
nyugtalansággal van telítve, az egyetlen biztos ki
látást és kivezető utal a pápa a kereszténységben 
cs a keresztény reményben látja : « Krisztus az 
emberiség igazi és legfőbb reménye», hangsú
lyozta bevezetőül. Majd így folytatta :

Ma a remény korszakában élünk ». Ez a ré
mén- azonban nagyon is sokban különbözik az 
igazi keresztény reménytől, mert a földbe és föl
diekbe van ágyazva, s abban a tudatban gyöke
rezik. hogy az ember elég önmagának. Az ember 
önerejébe vetett reményének kritikus kihatását 
ékük át és tapasztaljuk napjainkban. A jóiét és 
I ráadás a föld egyes részein borzalmas és rette
netes veszélyeket és válságokat idéz elő.

\ l.alálihozó erek alkalmazása — mondotta 
s/.észerint a Szentatya —. melyeket a modern 
ember hatalmába hajtott és fölöttük rendelkez
hetik. nem engedi a remény sugarát az égen fel
ragyogni. hanem a rémület és őrület sötét felhői 
terjeszkednek az emberiség fölé. A nemzetek hé- 
k. k’. nagy inkább az emberiség léte veszélyben 
forog ezen a földön. A ma emberének pusztító 
hatalma kiszámíthatatlan. A végzetszerű valószí
nűség, hogy ily hatalom az emberi települést kell 
. 'pusztítsa, sajnos, szabadon működő okoktól 
függ, melyeket sem a tudomány, sem a technika

Kedves Olvasóink !

Az « Élelünk » az európai magyar katoli
kusok közös lapja. Nyolc magyar hitbuzgalmi 
lap egyesült. Összeadtuk szellemi és anyagi 
erőinket, hogy az eddigi kisebb terjedelmű 
és szerényebb alakú kiadványok helyébe egy 
terjedelmesebb és nyomdailag is jobban mu
tató közös lapot adhassunk az Európában élő 
magyar katolikusok kezébe.

Az egyesített erők többre képesítenek, mint 
egyedülálló részeik, A mi esetünkben is arról 
van szó, hogy összefogásunkkal eredménye
sebbé vált a szerkesztőségi munkánk és u- 
gyanakkor anyagilag is előnyösebb helyzetbe 
jutottunk. Ha ugyanis a súlyos nyomdai költ
ségeket egv lap előállításáért közösen fizet
jük, a nagyobb terjedelmű lapot aránylag 
kisebb költséggel állíttathatjuk elő, mint a- 
mennyiért eddig kinyomattuk szerényebb kül
sőben megjelenő kiadványainkat.

Az egyetértés és összefogás arra is rámutat, 
hogy emigrációs életünknek szüksége van 
erre a közös lapra. A menekültek lelkipász
tora a harminc - negyven — sokszor ennél is • 
több — kilométeres átmérőjű missziós terű- j 
létén, még a mai közlekedési eszközök segít- , 
'égével sem érheti el olyan könnyen híveit, i 
mint egv zárt falu vagy városrész helyben 
lakó plébánosa.

A magyar lelkészeket tehát, akik csak ha- 1 
vonkint vagy esetleg még nagyobb időközök- ; 
ben találkoznak híveikkel, a helyzet kény
szeríti arra, hogy személyes jelenlét hiánvá- j 
bán más módon nyújtsák feléjük kezüket. ; 
Ennek a lelkipásztori kéz-meghosszabbításnak 
a legjobban bevált eszköze az egyházközségi 
értesítő vagyr a missziós lap. Ezekben üzenhet , 
a lelkész szórványban és elérhetetlen távol- j 
Ságban éiő híveinek rendszeresen, hogy el- I 
igazítást adjon nekik a hitéletben és tájékoz- : 
tassa őket az Egyház életéről és a különféle j 
világnézeti mozgalmakról, eszmeáramlatokról. • 

I
Ha a magyar lelkészek mindenütt felkarol- j 

iák a közös lap ügyét és ebben az igvekeze- 
lükben támogatják őket a magyar hívek, biz- t 
tosíthatjuk a lap életbentartását és e fontos 
feladatok megoldását.

Ehhez kéri a magyar lelkészek és híveik 
megértő támogatását

A Szerkesztő Bizottság

nem ellenőrizhet. Ennek tehát az a következ
ménye, hogy remény helyett a félelem lesz úrrá ».

-■ Más területen is hasonló eredményre jut a 
mai nemzedék : az embernek meg kell állapítani, 
hogy a mérhetetlen gazdasági fellendülés azzal 
fenyeget, hogy az ember börtönévé válik és őt a 
nagy gazdasági gépezet egyszerit alkatrészévé deg
radálja. Ez úton olv társadalom alakul ki. mely 
az anyagi jóiét szempontjából gazdag ug_ an, de 
szegény magasabb eszmékben, melyek az életnek 
igazi értelmét és értékét megadják, és tág teret 
nyit az agnoszticizmus számára. »

« fgv lesz alkalmasint a tiltakozás (tüntetés) 
divattá, azzal a veszéllyel összekötve, hogy láza
dás formájában erőszakoskodássá, anarchiát á 
fajuljon ».

« Meggondolatlanság és általános zűrzavar kö
vetkeztében történelmi és kulturális erkölcsi ér
tékek. melyek eddig tekintélynek örvendtek, az 
egész emberiség kárára tönkrementek. Még a 
nyilvánosság előtt köztiszteletben álló és jóindu
latú emberek sem éreznek elég erőt magukban, 
hogy oyan kultúrörökség védelmére keljenek, 
mely sok áldozatba került és amely mindenek
előtt a jövendő nemzedéket anyagi és erkölcsi 
pusztulás következményeitől akartat megkímélni. »

« Éppúgy sajnálattal látjuk, hogy bizonyos se
gélynyújtás a meglévő avagy aggodalommal szem
lélt zavar fenntartására arra irányul, hogy a sza
badságot elnyomják, a polgári jogokat megvonják 
és a szegények égbekiáltó nyomorát félreismerik.#

Mécs László papköltő
január 17-én lesz 74 éves. Aranymiséjét pedig, is megjelent, idézzük
pappászentelésének 50. évfordulóját, az elmúlt 
októberban ünnepelte. A két jeles évforduló em
lékére és még abból az alkalomból, hogy váloga
tott verseinek egy kötete nem régen angol nyelven

Hiszek a végtelenben, mely megett 
Isten nevet,
mint én az ablaküvegek megett, 
ha maggal tartom télen a cinkéket, 
vagy ha az utcán lopakodva lépek, 
hol játszanak proletár gyermekek — népek 
és sunyi módon ezüst pénzmagot 
veszítek el és magamban kacagok.
Hát így, véletlenül
a pesti pályaudvar tetejéről, 

j rejtett helyéről
este kilenckor egy szürke veréb leesett.
Nem nagy eset,
de fontos, mert a költő észrevette, 
az Üt, az Igazság és az Élet 
című újság riportere 
{amit az Isten szerkeszt) 
és így az égben nagy tere - jere 
leszen, az angyalok sokat beszélnek, 
vitatkoznak s nevetnek majd felette.
Lehet, a többiek kimarták, 
mert mérgesek a verebek, 
akár az emberek, 
ebek, rókák, hiénák, szarkák.
Az is lehet,
hogy nem bírta a nagy telet, 
vagy nem evett,
vagy véknyacskán és vacsorája meg se kottyant 
s a vak félkezű újságárus táskájába pottyant, 
a világhírek kellős közepébe :
a hét főbűnbe, méregbe, epébe, 
égbekiáltó bűnök mocsarába, 
franciák gőgjébe,
a magyarok öt szent Krisztus-sebébe, 
a németek fertőző nyomorába, 
a genfi cirkusz tüzjátékába 
esett a kis veréb
s a vak rikkancs megborzongott elébb. 
aztán megtapogatta 
és csókolgatta, simogatta 
s százszor, ezerszer mondogatta :

Majd így folytatta a pápa : « Sok szellemi 
áramlatnak, melyek napjaink kultúrális életét 
alakítják, a lényegét fölvázolhatnók. Soha nem 
fordult elő. hogy irodalom, színjátszás, művészet 
és bölcseleti gondolkodás oly kíméletlen módon 
bizonyságot tett volna az ember kudarcáról, szel
lemi gyengeségéről, felfokozott érzékiségéről, kép- 
mutatásáról erkölcsi vonalon, bűnözésre való 
hajlamáról, kegyetlenségéről, elvetemültségéről és 
tűrhetetlen kevélységéről, mint éppen napjaink
ban. Ez a panasz elrémítő és nyilván megtámad- 
hatatlan érvre támaszkodik : ilyen az ember ! 
Ilyennek mutatkozik ennek a századnak nagy és 
egyúttal szegény gyermeke. Az élet maga ez. a- 
milyen a valóságban. Elöl marad ezek után a te 
reményed, embertestvér ? »

A Pápa ezután hozzáfűzte, nem szándéka ezzel 
a témával a karácsonyi ünnepi hangulatot elron
tani. Hanem ennek a drámai és önmagában re
ménytelen helyzetnek a megfontolása kell az em
bert arra ráeszmél lesse. «hogv az emberi lélekben 
él egy ki nem oltható szükséglet, melyet az em
beriség különböző formában és fokon önmagában 
hordoz. — a megváltás szükséglete#.

Ezért a karácsonyi szózat 20 század után sem 
veszítette el aktualitását. Krisztus hozta az ember 
számára az igazi reménységet.

« A kereszténységben van meg az erő, mely 
remélni és élni megtanít: nemcsak vallási és ter
mészetfölötti vonalon, hanem a természet rend
jében is, mely a földi és azért esendő reménységet 
a megrendíthetetlen reménybe építi bele, mely az 
égből jött le, és azért nem kétséges, hogy műkö
dése csak eredményes lehet », — fejezte be kará
csonyi szózatát a Szentatya.

Aranyos kicsikém » című 
versét. Ebben a költeményében mély átérzéssel és 
ragyogó formában jut kifejezésre a lelkipásztor
költő életcélja : szeretettel támogatni az ember
testvéreket az örök üdvösségre vezető úton.

«Aranyos kicsikém, aranyos kicsikém, 
pihigő szívikém,
mesélő forrásból, kristályos vízikén 
tartalak mézezelt gyémántbúzán, lencsén, 
ébredj fel kicsikém, örömöm, szerencsém.»
És betette a pénz közé zsebébe 
s kalaplevéve
valami imát rebegett.
Egy hirdető oszlop megett 
álltam, néztem, a szívein remegett 
és telkemből az ámulat kirobbant:
«Te rezes orrú rongy, te hadirokkant,
vak ágyrajáró, szegértyszagú lim-lom,
te verébnél is szürkébb szürkeség,
aranyos kicsikém,
hol rejtőzött és színesült meséd ?
Szemétdombról hogy nőtt ki e liljom ?
Aranyos kicsikém,
hol rejtetted ezt az aranyat,
melyet nem csak lovashuszár felett
teríthetnél szét aranyfüst helyett,
de a világtelet
bevonhatnád e mázsás arany pénzzel, 
szétkalapálva a megmentett kézzel 
s varázsolnál aranynál aranylóbb aranyat! 
Aranyos kicsikém,
Míg vak szemeddel az Istenre nézel, 
engem elhagyott a vonatom, 
de annyi baj tegyen! az apostoli fogaton 
végigszáguldtam Budapesten 
és nem töprengtem, nem kerestem 
semmit, csak mint ki szeretembe esten 
gügyög, gügyögtem láb, fütty ritmusával: 
aranyos kicsikém, aranyos kicsikéin /»

Szeretném tudniillik én,
ha egyszer a haláltusával
lehullunk mint a kis veréb.
az Űr telkünk ütőerét

simítsa s mondja : ^Aranyos Kicsikém !»
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A húszéves fogság
I
■ nyolcadik esztendejében Mindszenty József bíbo

ros-prímás egy nógrádmegyei faluban, Felsöpe- 
tényben raboskodott. Itt őrizte az egykori And- 
rássy-kastélyban 16 «megbízható» ÁVH -s. akik
nek kezéből 1956 október 30-án, a szabadságharc 
hetedik napján délután, a környékbeli falvak la-

I kói mentették ki. Az első szabad éjszakát a rét
sági katonai laktanyában töltötte és onnan vitték 
föl másnap harckocsin Pallavicini őrnagy kato-

| nái Budára.

Budán csak négy szabad napot tölthetett. de 
ez alatt a rövid idő alatt is ezrek keresték föl 
a fővárosból és az ország minden tájáról. Kül
földiek is nagy számban igyekeztek akkor Buda
pestre, mint pl. XII. Pius pápa külön-megbizoitja, 
hogy lássák az egyház börtönből szabadult vér
tanúját és szót válthassanak vele. A nemzeti kor
mány miniszterei és küldöttei is gyakran megfor
dultak nála, hogy tájékoztassák és véleményét 
meghallgassák az ország nehéz helyzetében.

Aztán jött november 4. Hajnalban Nagy Imre 
a rádióban saját hangján jelentette : «A szovjet 
csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen 
azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdönt: ék 
a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csa
pataink harcban állnak és a kormány a helyen 
van !» Ennél a drámai fordulatnál javasolta Tildy 
Zoltán a minisztertanácsban, hogy hivassák Mind
szenty prímást is az országházba.

Tildy miniszter javaslatának lehet köszönni, 
hogy a bíboros azon az éjszakán nem került 
újra a kommunisták kezébe. Amikor ugyanis a 
felvonuló orosz tankok már az országház előtt 
kezdtek elhelyezkedni, a kormány tagjai elmene
kültek a jugoszláv követségre. A miniszterelnök 
a prímást is felszólította, hogy keressen magának 
menedéket. Mikor Mindszenty tanácstalanul meg
kérdezte, hogy hová is mehetne, Nagy Imre a 
közelben lévő amerikai követséget ajánlotta s 
nyomban intézkedett is, hogy a szovjet tankok 
sorfala között a bíboros szabadságharcosok kí
séretében tegye meg az odáig vezető utat.

A követségre való bebocsátásra mintegy húsz 
percig kellett várnia. Ennyi idő alatt érkezett meg 
Washingtonból a válasz, hogy az elnök politikai 
menedékjogot adott számára. Három nap múlta 
innen a követségről küldte a bíboros Eisenhower 
elnöknek az alábbi hálás sorokat: «Mint a m a 
gyar szabadságharc hajótöröttje az Ön nagylel
kűsége folytán fedélzetre jutottam. Vendég va
gyok az önök követségén és ugyanakkor mene
kült a saját hazámban. Nem is kétséges, hogy 
vendégszeretetük a biztos haláltól mentett meg 
engem».

A menedékjog valóban megmentette a bíborost 
a haláltól, de nem a további szenvedéstől és a 
fogságtól. Nem az ellenség rabja ugyan, de fogoly 
most is, aki csak egy szűk ablakkeretből nézheti 
népe szenvedését és az egyháznak hol nyílt hol 
alattomos eszközökkel való üldözését. És a ven
dégbarátság légköre se mindig felhőtlen.

( Folytatás a 2. oldalon )



É L E T Ü N K

Húsz éve tart Mindszenty fogsága
Moszkva magyarországi helytartói 1948 decem

ber 26 -án az esti órákban letartóztatták Mind
szenty József magyar hercegprímást. Letartózta
tását és látványos kirakatperét tartják azóta is 
századunk legnagyobb botrányának és a világ
egyház legbántóbb sérelmének VII. Pius pápa 
bebörtönzése óta. A szomorú évforduló alkal
mával letartóztatásának körülményeit és a kira
katperben az emberi méltóság ellen elkövetett 
sérelmeket a jelenlegi, húszesztendős fogságának 
történetét pedig a következő számunkban ismer
tetjük.

Házkutatások és letartóztatások Esztergomban

Először 1948 november 19-én Zakar Andrást, 
a prímás személyi titkárát vették őrizetbe, illetve 
hurcolták el az utcáról, amikor szokásos napi 
szentmiséje után a prímási palotában lévő laká
sára vissza akart térni. Rá harmadik napra az 
ÁVH házkutatást tartott Zakar lakásában és a 
palota más helyiségeiben.

A második házkutatást egy hónappal később, 
december 23 -án hajtották végre. Az ÁVH em-

A húszéves fogság
( Folytatás az 1. oldalról )

A különös az, hogy éppen a katolikus Kennedy- 
nek Hruscsovval való bécsi találkozása óta bi
zonyos körök a bíborost a követség elhagyására 
szeretnék rávenni. Eszközük diplomáciai fondor
lat és meg-megújuló sajtóhadjárat. Időnkint gomb- 
nyomásra mozgásba hozzák a földgolyót átfogó 
propaganda - gépezetet, hogy világközvéleményt 
gyártsanak a «makacs» és «elmaradott», máskor
— mint legújabban is — a «halálosan» beteg és 
orvosai tanácsainak is «ellenszegülő», «ntegöre- 
gedettw és népe által teljesen «elfeledett» fő
papról. Természetesen azt is remélik, hogy a 
mesterségesen gyártott közvélemény nyomása a- 
latt a Vatikán közbelépését kikényszerítik.

A Vatikánban azonban jól látják, hogy a bí
boros véríanúsága és fogsága két évtized alatt 
v ilágtörténelmi távlatot nyert, és így az nemcsak 
az üldözött magyar katolicizmus, hanem azontúl 
valamennyi szovjet rabságban sínylődő nép tra
gikus sorsát is példázza. Természetesen Mind
szenty is tudja ezt és azért nem hajlandó «pi- 
henni» menni Rómába vagy Pannonhalmára. A j 
nagy személyiségek jellemvonása, hogy egyéni ér
dekeikről meg tudnak feledkezni, ha azt a rájuk 
szakadt történelmi szolgálat és felelősség kívánja. 
Mindszenty is már letartóztatása előtt kijelen
tette : «Nemzetem szenvedése mellett a magam 
sorsa nem fontos».

Rendíthetetlenül áll ma is, mint húsz évvel 
ezelőtt, történelmi szolgálatában : Istenért, Egy
házért. Hazáért! És nyugodtan nézi ma is — 
Hála Istennek, szellemi frissességben és a riasztó 
hírekkel ellentétben, kielégítő testi egészségben
— a körülötte « mesterségesen felkorbácsolt 
hullámokat ».

Vecsey József

béréi magukkal hozták Zakart is, akit egyhóna
pos fogságában akaratbénító szerekkel félönkí
vületi, szánalmas lelki állapotba hoztak. Visel
kedése a ház lakóiban mély szánalmat és meg
döbbenést váltott ki. A pincébe is levitték s 
diadalmasan tértek vissza egy bádog-tokkal a 
kezükben, amelyről később azt állították, hogy 
a prímás államellenes összeesküvésének az ira
tait találták meg benne.

A házkutatást persze úgy rendezték, hogy a 
bíboros is találkozzék letartóztatásban lévő tit
kárával. A cél nyilvánvaló volt: Mindszentyt 
akarták megfélemlíteni. Azt akarták vele meg
értetni, hogy hasonlóan titkárához, őt magát is 
képesek lesznek megfosztani majd értelmének és 
akaratának használatától, ha a kezükben lesz.

Mindszenty bíboros azonban még erre sem 
ijedt meg és még ezután az ördögi rendezés után 
sem volt hajlandó elalkudni az egyház jogait. 
Ellenben a Zakarral való találkozás hatása alatt 
a házkutatás végén megírta azt a leleplező nyi
latkozatát, amelynek szövegéből a szovjet kirakat- 
perek módszerére teljes világosság derült. A nyi
latkozatban csak ennyit mondott :

Nem vettem részt semmiféle összeesküvésben.
Nem mondok le érseki tisztemről.
Nincs vallanivalóm és semmit sem írok alá.
Ha mégis megtenném, az csak az emberi test 
gyengeségének következménye s azt eleve sem
misnek nyilvánítom.
A szöveget borítékba zárta s arra ráírta uta

sítását, hogy letartóztatása utón adják át a kalo
csai érseknek, a püspöki konferenciák utána kö- ! 
vetkező soros elnökének. Különben a házkutatás | 
végén letartóztatták még két papját. Bóka Imrét 
és Fábján Jánost, és Zakarral együtt őket is az 
Andrássy-út 60-ba vittek.

A prímási palota már december 16. óta rend
őrökkel volt körülvéve. Ez az intézkedés is a 
letartóztatás előkészületeihez tartozott, melyre ka
rácsony másnapján, vacsora időben került sor. 
Ott van a bíboros 74 éves, idős édesanyja is. A 
prímás utoljára tőle búcsúzik és kézi táskával és 
breviáriumával a kezében beszáll a palota elé 
állított rendőrségi autóba, amely Budapestre vitte I 
őt is, a hírhedt Andrássy-út 60-ba. A rendőiség { 
azonnal megkezdte idegtépő kihallgatásait, .hogy 
minél előbb sor kerülhessen a beígért összeskü- 
vési perre.

A nyugati rádiók a letartóztatás után ismer
tették a bíborosnak papjaihoz intézett utolsó 
körlevelét s abban ezt a részletet is : « Bizonyos 
vádlók vádja nekünk dicsőségünk. Egyházunk 
szabadságáért, szenvedő népünk és ifjúságunk 
megőrzéséért, a több békéért, tehát lelki, maga
sabb értékekért történik minden s nem azért, 
amit esetleg ránkfognak ».

A vizsgálati fogság és a főtárgyalás

Mindszenty bíboros 38 napig volt vizsgálati 
fogságban az Andrássy-út 60 -bán. Jellemző, hogy 
ez alatt az idő alatt senki sem érintkezhetett vele, 
vallatóin és a kirakatper előkészítőin kívül. A 
belügyminiszter már december 29 -én jelentette, 
hogy Mindszenty érsek « az eléje tárt terhelő 

! adatok súlya alatt beismerő vallomást tett ». Ez

zel szemben tény, hogy a bíboros vizsgálati tog- 
sága első két hetében semmiféle vallomást sem 
tett cs semmit sem írt alá, amint ezt a bíborostól 
kapott hiteles közlés alapján a Mindszenty Ok
mánytár szerzője a harmadik kötet 287, oldalán 
ismerteti. E munka szerzője különben Mindszenty 
bíboros egyéb közléseit is figyelembe véve arra 
a következtetésre jutott, hogy a végnélküli ki
hallgatások közben a vizsgálati fogság harmadik 
hetének az elején bekövetkezett a prímás teljes 
fizikai összeomlása és ez lehetett az az időpont, 
amikor kezdődött az akaratbénító drogok ada
golása. Ennek kétségbevonhatatlan tárgyi bizonyí
téka a prímásnak az u.n. Sárga-könyvben közre
adott sajátkezűleg írt «vallomása».

Az irat feltűnő kuszáltsága és a benne talál
ható igen sok helyesírási hiba teljesen kizárja, 
hogy azt is — mint az ott közölt többi «sajátkezü 
írást» — hamisítók munkájának tartsuk. Keletke
zését csak úgy tudjuk megmagyarázni, ha elfogad
juk, hogy a prímásnak félönkivűleti állapotban 
a helyesírásban is járatlan primitív vallatói dik
tálták le a felülről kapott szöveget. ( A szöveg 
fotókópiáját közli a Mindszenty Okmánytár a 
harmadik kötet 289. oldalán.)

i Számos iel arra mutat, hogy a bíboros csak 
i a kirakatper után mintegy két-három hét múlva 

nyerte vissza szellemi képességeinek teljes hasz
nálatát. Ilyen kétségtelen indicium pl., hogy a 
vizsgálati fogság alatt senkit sem engedtek be 
hozzá. Nem látogathatta meg édesanyja. Nem 
kereshette fel Farkas Endre ügyvéd, aki az édes
anya felkérésére vállalta a védőügyvéd szerepét. 
De leginkább rávilágít a kirakatper rendezőinek 
ördögi magatartására két tény. Először az. hogy 
maguk a rendezők adták Kiczkó Kálmán szemé
lyében a védőügyvédet és azután az, hogy a fő
tárgyaláson a prímás egy testileg-lelkileg össze
tört emberként jelent meg. Félszegen és meghu
nyászkodva, mindig a tárgyalást vezető elnök 
irányításának engedelmeskedve, állandóan ön
maga ellen « vallott». Ha elfelejtette az előre 
betanult és rákénvszerített szöveget és ha meg
akadt, az elnök mindig készen állt, hogy kisegítse. 
Szánalmas volt és mély részvétet keltett, ahogy 
Mindszenty bíboros betanult « vallomását » fá
radtan és gépiesen felmondotta. Különben vala
mennyi vádlott önmaga ellen vallóit.

Nagyon jellemző még az is. amit XII. Pius 
pápa a kirakatper lezajlása után 1949 február 
14-én a bíborosi testület rendkívüli ülésén mon
dott : Titokzatos és fel nem fedhető behatások 
nélkül nem lehet megérteni ennek a főpapnak a 
testi állapotút, amely váratlanul törékeny és lé
lekben ingatag lénnyé változtatta a természetében 
és magatartásában mindvégig erélyes embert, oly
annyira. hogy viselkedése vád nem a vádlott, 
hanem az öt elítélőkkel szemben ».

A világ akkori felháborodását, melyet az em
beri méltóságnak ez a gonosz meggvalázása vál
tott ki, azzal akarták a kirakatper rendezői le- 

j csillapítani, hogy a főtárgyalás után három hét 
múlva megmutatták a bíborost édesanyjának és 
W i t z B é la  budapesti érseki helvnöknek. Az 
édesanya csak február 23 -án láthatta a Gyűjtő- 
fogház kórházában a fiát. Szinte nem is kétséges, 
hogy a közben eltelt három hét volt szükséges 
ahhoz, hogy az akaratbénító szerekkel kikészített 
bíborosnál a nyomokat eltüntessék.

Megrendelhető könyvek
Kardinál Mindszenty. München. 1962.

1962-ben ünnepelte Mindszenty bíboros 70-ik 
születésnapját. Az évfordulón adta ki Di. Vecsey 
József több társszerző közreműködésévé! ez! a 
németnyelvű kötetet, amely 560 oldalon foglal
kozik a bíboros életével, személyiségevei, hatal
mas tevékenységével és mindenekelőtt vertanusa- 
ga és fogsága történetével. Az emlékkönyvben 3_ 
műnyomásos képpel is bemutatja a kiadó a kai- 
dinális éleiét a szülői háztól egészen az Egyesült 
Államok budapesti követségén töltött jelen éve
kig. A kötet csak németül jelent meg.

A szép vászonkötésű kötet leszállított ára most 
a 20. évfordulóra való tekintettel 10.— svájci 
frank és portó. Megrendelhető az alábbi címen :

Ungarische Buchdruckerei
9000 - St.Gallen. Gallusstr. 41. (Suisse).

Mindszenty-Dokumentation. St.Pölten. 1957-58.
Ez a háromkötetes németnyelvű munka mint

egy 1200 oldalon tartalmazza Mindszenty bíboros 
beszédeit, körleveleit, sajtónyilatkozatait és egy
házpolitikai ügyekben a kormányhoz írt leveleit. 
E nagykiterjedésű dokumentációs anyagot a szer
zők. Dr. Vecsey fózsef és fóliáim Schivendemann 
rövid összekötő és világos magyarázó szövegekkel 
fűztek időrendi és tárgyi egységbe. Ezáltal válik 
a hatalmas anyag élvezhető olvasmánnyá és ke
rülnek hiteles megvilágításba a prímás sokszor 
félremagyarázott nyilatkozatai.

A háromkötetes németnyelvű munka is meg
rendelhető a St.Gallcn-i Magyar Nyomdánál a 
fenti címen.

Az évfordulóra való tekintettel a három kötet 
leszállított ára 24.— svájci frank és portóköltseg,

Prozess Mindszenty. München. 1960.
A németnyelvű « Mindszenty Dokumcntation •> 

egy kötetben is megjelent összevonva « Prozess 
Mindszenty » címen. Ezt a könyv et is meg lehet 
rendelni a St.Gallen-i Magyar Nyomdánál (Gallus 
Str. 41.) az évfordulóra való tekintettel 6.— sváj
ci frankra leszállított áron és a portóköltségért.

Ugyanitt közöljük, hogy van még raktáron né
hány magyarnyelvű Mindszenty Okmánytár is. 
Ezekből is tudnánk könyvtáraknak, tudományos 
intézeteknek, de indokolt esetben magánszemé
lyeknek is egy-egy példányt juttatni. Sajnos, ked
vezményt nem tudunk nyújtani. A három kötet 
ára 45.— svájci frank. Megrendelhető ez is a 
St.Gallen-i Magyar Nyomdánál a fenti címen.

' Le Cardinal Mindszenty. Paris, 1952.
A könyv szerzője boldogult Szalay Jeromos 

I OSB. 324 oldalon ismerteti Mindszenty prímás 
életét és tevékenységét. A kötet három részre 
oszlik. Az elsőben megismerjük Mindszenty mű
ködését a veszprémi püspöki és az esztergomi 
érseki székben. A második részben Szalay vissza
utasítja azokat a valótlan rágalmakat, melyeket 
különösen külföldön terjesztettek a prímás ellen. 
Az utolsó részben tárgyalja a bíboros áldozatát 
és annak történelmi jelentőségét. — A kötet csak
francia nyelven jelent meg. Megrendelhető :

Mission Catholique Hongroise
9, rue des Deux Gares, Paris - 10. 

í Leszállított ára 5.— francia frank és portó

« Édesanyám, még
A prímás úr letartóztatása után idős, akkor 74 

éves, édesanyja is hamarosan megérkezett Buda
pestre. Egyik pesti zárdánkban szállt meg s elöl
járóimtól én kaptam a megbízatást, hogy várjam 
az állomáson és legyek szolgálatára budapesti 
tartózkodása idején. Igv történt, hogy e gyászos 
napokban én kísértem hivatalból-hivatalba. me
lyeket azért keresett fel, hogy engedélyt szerezzen 
fia meglátogatására.

Mivel arra is gondolt, hogy védőügyvédet keres 
fiának, gyakrabban találkozott egy kúriai bíró 
rokonával, akinek segítségéve! megnyerte Dr. 
Farkas Endre ügyvédet. Ez a bátor férfi vállalta 
a bíboros úr védelmét és több kísérletet is tett 
arra, hogy bejusson az Andrássy-út 60 -ba. A két 
jogásztól mi is azt a tanácsot kaptuk, hogy ne 
hagyjuk abba a kilineselést se az Andrássy - út 
60 -bán. se az Igazságügyi Minisztériumban, amíg 
ott tudomásul nem veszik, hogy a bíboros úr 
védőügyvédjének jogában áll őt a vizsgálati fog
ságban felkeresni.

Természetesen mindkét helyen közönbösen fo
gadták bejelentésünket és elutasították azt a ké
résünket is, hogy legalább az édesanyja látogat
hassa meg a prímás urat. Egyik nap mégis szóba 
álltak velünk és a fájdalomtól megtört anyát 
mosolyogva igyekeztek «megnyugtatni», hogy fiá
nak van már ügyvédje, Kiczkó Kálmán, akit ő 
maga sajátkezűleg írt levelében bízott meg a 
védelemmel.

Mikor ezt az értesülést közöltük a két jogásszal 
és tőlük megtudtuk, hogy ez a Kiczkó régi kom
munista, aki már az 1919-es proletárdiktatúrá
ban is szerepelt, beláttuk, hogy kirakat-per készül. 
Különben most a kúriai bíró és Farkas ügyvéd

itt is rám talált ? »
is azon a véleményen voltak, hogy semmit sem 
lehet tenni a prímás úr érdekében. Mély bánattal 
a lelkében, s állandóan attól az aggodalomtól 
gyötörve, hogy «megölik» a fiát, édesanyja is 
hazautazott a vasmegyei Mindszentre, ahonnan 
csak az ítélethirdetés után tért vissza újra Buda
pestre.

Szegény nagyon bánatos volt. de némileg meg
nyugodott abban, hogy talán mégse «ölik» meg 
a fiát. Most csak egyetlen kívánsága volt, hogy 
minél előbb láthassa és beszélhessen vele, mive! 
újabb gyötrő aggodalom szállta meg : fiát meg
fosztották értelmének és akaratának használatától 
s talán sose lesz többé egészséges.

Újra kezdődött a kilincselés hivatalról-hiva- 
talra. A Markó-utcában, ahol a kirakatpert ren
dezték, közölték, hogy a prímás úr már nincs ott. 
Az Andrássy-úton és az Igazságügyi Minisztéri
umban pedig csak annyit mondtak, nem tudják, 
hol van s ezért arra se tudnak válaszolni, hogy 
ki illetékes az engedély megadására. Már három 
hét telt el a kirakat-per után. amikor február 23- 
án Timár István igazságügyminiszteri államtitkár 
azt mondta, hogy egyedül Péter Gábor tud a bí
boros úr jelenlegi tartózkodási helyéről és az en
gedély megadására is egyedül ő illetékes.

Természetesen azonnal siettünk Péter Gábor
hoz. A fogadószobájában hosszan várakoztattak 
bennünket. Végre jött egy titkárnő, aki megkér
dezte, mi járatban vagyunk. Aztán fogadta a 
bíboros úr anyját Péter Gábor, aki legelőször is 
azután érdeklődött, hogy kinek a tanácsára jöt
tünk hozzá. Mondtuk, hogy az Igazságügyi Mi
nisztériumból küldtek ide minket. Erre megje
gyezte, hogy ott nem jói ismerik a helyzetet, ha

azt hiszik, hogy ő tud látogatási engedélyt adni, 
ma jd fölényesen a prímás úr édesanyjához fordult:

Tudja-e, hogy a maga házát is felforgattathat- 
tam volna fenekestül, mivel hazaáruló fia be
vallotta, hogy oda is küldött megőrzésre iratokat.

Ez igaz, kérem — mondta szelíd hangon. El
küldte hozzám becsomagolva azokat az össze
gyűjtött leveleket, melyeket egész életében, kis
diákkorától kezdve kapott tőlem.

Na. ugye Láthatják, hogy ebben az országban 
a demokratikus rendőrség előtt nincs titok.

Azt azonban nem értem, milyen veszélyes tit
kokat fedezhetne fel a rendőrség ilyen édesanvai 
levelekben. — jegyezte meg nagy nyugalommal. 
Aztán visszatért a kérdésre: adjon engedélyt, 
hogy meglátogathassa fiát. Az ÁVH-főnök újra 
elhárította a kérést azzal, hogy ő nem illetékes.

Erre én vettem at a szót. Szinte hévvel szóno
koltam és rámutattam a bánatos asszonyra. Nézze 
ezt az idős édesanyát, emberfölötti fájdalommal a 
szivében fia bizonytalan sorsa miatt. Egyedül az 
jelentene számára némi vigaszt, ha felkereshetné 
őt. Fontolja meg, — folytattam — mit érezne az 
Ün édesanyja hasonló helyzetben ! Legyen emberi 
szíve és ne tagadja meg ezt a csekély vigaszt az 
anyai szívtől.

Péter Gábor erre megígérte, hogy telefonál va
lakinek és megpróbálja elintézni az ügyet. Át
ment egy másik szobába, ahonnan azzal tért 
vissza: Elintéztem. Meglátogathatja a fiát és 15 
percet tölthet nála, de jól fontolja meg, hogy 
miről beszél vele, ha nem akarja, hogy ez legven 
az első és utolsó látogatása. Kizárólag családi 
ügyekről beszélgethetnek. A fiához a rendőrség 
autóján és az általam kijelölt kísérettel fog menni.

A prímás anyja az előszobában várt az indu
lásra. Aztán megérkeztek a kísérők is : egy férfi 
és egy női ÁVH -s, akiket a szegény asszony arra

kért, vigyék el előbb szállására, hogv magához 
vehessen egy hazulról hozott kis csomagot. Péter 
Gábor is jelen volt s kijelentette, hogy erre nincs 
idő. mivel a fogházban már várják őket. Aztán 
mégis megkérdezte : Mit szeretne vinni a fiának ? 
Pár almát és egy kevés süteményt — volt a 
válasz. Az ÁVH -főnök akkor elővette pénztár
cáját és a női kísérőt megbízta, vásároljon a szent
ben lévő üzletben két kiló szép almát s azt vigyék 
magukkal. Én természetesen nem mehettem velük.

A Gyűjtőfogházban már valóban várták őket. 
Azonnal nyílt a kapu és a soffőr a rabkórház 
előtt állt meg. A prímás úr édesanyja a férfi 
kíséretében ment be az épületbe. Ott a bejárat 
közelében egy szegényes fogadószobában leültek. 
Hamarosan nyílt az ajtó és Mindszenty prímás 
lépett be. Anyjához sietett, átölelte és megindul
tál! megkérdezte : Édesanyám, hát még itt is fel
keresett ? Még itt is rám talált ? !

Édesanyja délután érkezett vissza szállására. 
Látogatásáról még ezeket mondta cl nekem rö
viden : Örült szegény fiam, hogy találkozhattunk. 
Először is azt akarta tudni, hogy én hogv vagyok. 
Aztán néhány percet az otthoniakról beszéíaet- 
tünk. Azok után is szeretettel érdeklődött. Végül 
átadtam neki az almákat, de nem mertem meg
említeni, hogy Péter Gábor vásároltatta azokat.

Megkérdeztem meg : Észrevctt-e valamit, ami
ből arra lehetne következtetni, hogy fia gondol
kodásában és magatartásában más lenne, mint
letartóztatása előtt volt ? « Teljesen a régi _
mondta megnyugodott örömmel. A kedélye is jó. 
Mindenre és mindenkire emlékezett. Hala Isten, 
testileg is. szellemileg is egészséges szegénv fiam. 
Nem is tudom megmondani, mennyire örültem, 
hogy életben találtam. »

Erzsébet Nővér
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Változó világFábián Károly

A regiek azt mondták : a változatosság gyö
nyörködtet. Ma viszont ott tartunk, hosy a gvors 
ütemű változások idegeinkre mennek. Minden 
változik körülöttünk. Az idősebb nemzedék a 
változások miatt már a templomban sem érzi jól 
magát. Azt hittük, mondják az öregek, hogy az 
Egyháznak egyik megbízható tulajdonsága a vál
tozatlanság. Néhány év óta azonban úgy meg
változott a szentmise szertartása, az Egyház stí
lusa, a püspök és a hívek illetve a pápa és a 
püspökök, a pápa és a teológusok viszonya, a- 
mire alig akad példa az Egyház történetében. 
Kritizáljak a püspököket, bírálják a pápát. Neves 
teológusok vádolják az Egyházat, hogy akadá
lyozza a reformokat. Északnémetországban né
hány nappal ezelőtt a siegburgi fiatal. 42 éves 
bencés apát azzal mondott le tisztségéről és papi 
hivatásáról, hogy elmegy egyszerű munkásnak az 
elmaradt népek közé, mert reform-terveit Róma 
nem fogadta el. Amerikában az idén köze! 500 
pap hagyta ott hivatását. Sokan tiltakoztak a 
pápa Humanae Vitae kezdetű legújabb encikli- 
kája ellen, mert nem hagyta jóvá a mesterséges 
eszközökkel való születésszabályozási. Mi lesz az 
Egyházzal kérdezik a katolikusok és a kívülállók.

A sajtó krízisről ír. A pápa szinte minden 
héten szóváteszi a kihallgatásokon a fegyelem 
hiányát. Józanságra inti a mindent reformálni 
akarókat. Amerikában van olyan teológiai irány
zat, mely meghirdette az Isten halálát. A szél
sőséges reformerek nem óvakodnak attól, hogv 
az Evangéliumban különbséget tegyenek Krisztus 
humánus tanai és isteni méltósága közt. Mindazt, 
ami isteni az evangéliumokban, elvetik. De meg 
akarják tartani azt. ami emberi : a szeretettől 
szóló tanítást, a szociális igazságok hirdetését stb.

Változás a tudományokban

Régen az igazi tudós az volt, akinek átfogó 
ismeretei voltak. Mindenhez hozzá tudott szólni 
és egyben bölcs is volt. Vagyis áttekintette a dol
gok beisö rendjét, eszmei tartalmát és megalkotta 
a maga világnézetét. Goethével meghalt az utolsó 
ilyen tudós-típus. A természettudományok tapasz
talati módszereik kidolgozásával és a kutastásban 
való alkalmazásukkal hallatlan tekintélyre tettek 
szert. Tekintélyüket növelte az ismeretek gyakor
lati felhasználása, a technika megteremtése.

\z  Egyház a mai világban# című zsinati ha
tározat bevezetőjében összefoglalja ennek a fej
lődésnek hatását az emberi gondolkodásra és az 
élet alakulására. A természettudományok előretö
rése új reményeket ébresztett az emberekben. 
Megtalálták sok betegség kórokozóját, gyógyítási 
lehetőségét. Ebből arra következtettek, hogy eljön 
az idő. amikor az emberiséget a tudomány meg
szabadítja minden betegségtől, szenvedéstől. Ezek 
a remények csak fokozódtak a társadalmi bajok 
felismerésével. A gazdasági és társadalmi élet tör
vényeinek felfedezésével, valamint az embertől 
széló ismeretek gyarapodásával. Elterjedt a bit. 
hogv az ember úrrá lesz a természeten és kezébe 
veszi saját sorsának alakítását is. Nem lesz szük
ség többé se Istenre, se vallásra, se államra. A 
vallás tanításában szereplő boldog paradicsomi 
állapotot az ember fogja megteremteni a földön 
azzal, hogy a halált is legyőzi. Statisztikai adatok 
bizonyítják — mondották — hogv az emberiség 
élekorát évröl-évre meghosszabbítják.

\ fejlődést meggyorsította a tudományok szak

területeinek kijelölése és a speciálizálódás. Az 
ember szellemi erőit, képességeit egyre szűkebb 
területre összpontosítja. Szaporodnak a felfedezé
sek, fejlődik a technika és az ember hatalmába 
keríti a földet és kilép a világűrbe. Üj energiákat 
fedez fel. Az atomkorszak már megkezdődött és 
elindult a termelés átalakulása. Olyan változá
sokkal számolhatunk, melyhez hasonlót talán csak 
a villamosság felfedezése után éhünk meg. A 
változások annyira lázba hozták a modern em
bert. hogy aki nem beszél fejlődésről, változásról, 
azt meg sem hallgatják. A politika is csak akkor 
izgalmas, ha minél több változást ígér. A hagyo
mányok, a múlt nem érdekes. Az emberiség a 
jövőbe néz. Az ifjúság világszerte tüntet, szembe
száll a múlt oktatási rendszerével, az egyetemi 
szokásokkal, reformokat sürget. De nem képes 
megmondani, milyen reformokat akar. A tünte
tések nyomában végzett közvéleménykutatások 
arról tájékoztatnak, hogv az egyetemisták nagy
része nem tudja, miért tüntet. Fűti a tagadási 
láz. de arról nincs fogalma, hogy mit kellene 
a régi helyébe állítani.

Hol vannak a veszélyek ?

Amikor a 11. Vatikáni Zsinat fentemlített ha
tározatában áttekintette a modern világ lendüle
tes anyagi, gazdasági és tudományos fejlődését, 
figyelme az emberre irányult és azt kérdezte, 
hogyan állja meg az ember a helyét ezekben a 
változásokban. Úrrá lesz-e a változásokon, vagy 
ezek nyomják el őt ? A Biblia szerint a fejlődés
ben Isten akarata valósul meg, legalább is rész
ben. Hiszen Isten azzal állította az embert a 
világba, hogy uralma alá hajtsa azt. Ez történik 
a modern tudományok és a technika haladásával. 
De valóban uralma alá hajtia-e az ember a vi
lágot ? Ez a nagy kérdés. Ezért hangsúlyozzuk, 
hogy a fejlődés eddigi menetében Isten akarata 
csak részben teljesül. Isten ugyanis azt akarja, 
hogy az ember egész méltóságával tartsa kezében 
a fejlődést. Vajon ez történik-e ? Hiszen a tudo
mányos kutatások eredményeit: az atomenergiát, 
az űrkutatást, az emberi élet titkainak feltárá
sát sok esetben az ember ellen fordítják. Olyan 
politikai rendszerek kerítik hatalmukba ezeket az 
erőket, melyeknek téves elképzeléseik vannak az 
emberről, a gazdasági és társadalmi életről. Nem 
az ember fejlődésén, hanem megalázásán dolgoz
nak. És olyan korban, amikor az emberi személy 
szabadságvágya és jogainak tisztelete világrésze
ket hoz mozgásba. Szabadság és rabság, jólét és 
elképesztő szegénység, haladás és lemaradás, tu
dományos fejlődés és ijesztő méretű analfabétiz
mus, túltermelés és éhinség tanúskodnak az em
beriséget nyugtalanító problémákról. Valóban 
mélyreható változásokra van szükség, hogy ezek 
a kérdések megoldódjanak. De ezeknek a válto
zásoknak elsősorban az emberben kell vegbe- 
menniök.

Mire van szükségünk ?

Mindenekelőtt emberi értékekre, emberi ön
tudatunk és istengyermeki méltóságunk fejleszté
sére. Ahhoz, hogy megálljuk helyünket a fejlődő 
világban, új gazdasági és társadalmi életet épít
sünk, melyben minden ember otthonára talál, 
fejlett emberi öntudatra van szükségünk. A tu
dományok fejlődésébe vetett hit lényegében té
vedésnek bizonyult. Igaz, hogy sok betegséget 
tudnak ma gyógyítani és az emberiség életkorát

Az Alpokban karácsony előtt heteken keresztül 
ködben fulladoztak — majdnem mindenütt — 
nemcsak a völgyek, hanem az ezer méter alatt 
fekvő magaslatok is. Csak mikor délfelé megerő
södött a nap és lassan pár száz méterrel vissza
szorította a ködtengert, terült a 70Ü és ezer méter 
közötti magaslatok fölé is tiszta, mély kék ég. A 
házak tetején, a fákon és bokrokon bátramaradt 
a megfagyott ködpára, az éjjeli dér. amely a déli

kitolják, de a tapasztalat megggvöz arról is, hogy 
betegség mindig lesz és a halál elkerülhetetlen. 
Az élet értelmét másutt kell keresnünk, nem az 
anyagi boldogságban. Megtanultuk, hogy az em
bernek szüksége van erős lélekre, fel kell ismer
nie léle törvényeit, helyre kell állítania Istennel 
való kapcsolatait, ha valóban uralkodni akar a 
világon és a tudományos fejlődés eredményeit 
nem az ember ellen, hanem annak szolgálatába 
kívánja állítani. A haladás mai üteme csak akkor 
nem fogja magával ragadni és eltaposni az em
bert, ha tudatára ébred emberi és istengyermeki 
értékeinek és megakadályozza, hogy a politikai 
hatalom visszaéljen azokkal a felfedezésekkel, 
energiákkal, melyeket Isten az ember javára 
teremtett.

Az Egyház gondja arra irányul, hogv az evan
gélium tanítását minél közelebb vigye a mai

napsütésben ezüstös csillogásával elvarázsolt kül
sőbe öltöztette a halott természetet.

Ezt a hatalmas fát pl. a csillogó decemberi dér 
virágzó, tavaszi pompájú díszfává változtatta. .Mi
vel alatta a zöld legelő és fölötte a kék ég. két
szer is meg kell néznünk, hogy a valóságnál meg
maradhassunk. s meg ne tévesszen bennünket a 
rövid pár óráig tartó, napnyugtával véget érő. 
hamis változás.

emberhez. Minél szorosabb kapcsolatba hozza az 
embert Istennel és ezúton felelősségtudatát, lelki 
életének alakulását és üdvösségét szolgálja. Ezt 
célozzák a zsinati reformok. Az Egyházban csak 
az idejétmúlt formák és szerkezetek változnak 
meg. begy jobbakat állítsanak helyükbe, melyek 
elősegítik a keresztény éiet elmélyítését. Ne üt
közzünk meg azon. hogy a reform-lázban Charles 
Davis neves angol zsinati teológus, több pap és 
szerzetes feladja hivatását. Az az út. melyet ezek 
választottak, nem az igazi reform útja. Példájuk 
mutatja, hogy nem az evangéliumi életet akarták 
szolgálni, hanem inkább szabadulni kívántak tőle. 
Aki viszont világosan látja a problémákat, a meg
oldást a komoly keresztény életalakításban keresi 
és vállalja a krisztusi tanúságtételt a változások 
közepette is.

A pápa fogadta a katolikus újságírókat
Ma már közhellyé vált a rádió és a sajtó 

hatalmáról szólni, annak üdvös vagy káros be
folyását emlegetni. A II. Vatikáni Zsinat egyik 
következménye lett az is, hogy még olyan lapok 
is nyitottak « vallási rubrikát» hasábjaikon, a- 
melveknek szelleme, érdekköre vagy érdeklődési 
zónája ugyancsak messze van a vallási kérdések
től. Mindez nagyon sok visszaéléshez és téves 
információhoz vezetett a közelmúltban. Ez ma
gyarázza meg azt, hogy az elmúlt hetek során 
VI. Pál pápa többször szólt akár a nagy nyil
vánosság előtt, akár egyes zarándokcsoportok 
fogadása alkalmával az újságírók, és elsősorban 
a katolikus újságírók felelősségéről. Külön emlí
tést érdemel nov. 24 -iki beszéde, amelyet a 
Nemzetközi Katolikus Sajtószövetség vezetősége 
előtt mondott el. Vajon szolgálja-e az Egyházat 
az a katolikus újságíró — tette fel a kérdést a 
pápa — aki mindig csak a merész újításokat, 
vitatható kezdeményezéseket, szokatlan ötleteket 
emeli ki, húzza alá írásaiban, tudatosan, vagy 
felületesen megfeledkezve arról, hogy azok a 
merész egyéni ötletek sokszor homlokegyenest

ellenkeznek a hivatalos Magisterium tanításával, 
az Egyház tiszteletre méltó hagyományaival és 
így zavart, kétkedést vagy széthúzást keltenek a 
hívek közt, vagy éppenséggel megingatják a szel
lemileg eléggé fel nem vértezett olvasó bizalmát ? 
Amikor úgyszólván korlátlan helyet biztosítanak 
a maró kritikának és pár szóban elsummázzák a 
hivatalos fórum kiigazításait, vagy meghatalma
zott helyreigazítását ? ... De felelősséggel tartozik 
az újságolvasó is, amikor olyan lapokat támogat, 
amelyekről nyilvános és tudva tudott dolog, hogy 
a hit és vallás ellenségeinek a táborát képviselik. 
A keresztény öntudat és a hit melletti kiáliás 
ezen a téren is kötelező mindenki számára.

A Pax Rontana elnevezésű mozgalom, amely 
tudvalevőleg az egyetemi és főiskolás ifjúság, és 
a főiskolai és egyetemi diplomások nemzetközi 
katolikus mozgalma, a közelmúltban tartotta év
záró igazgató - tanácsi ülését Rómában, amelynek 
során többek közt azt is megvitatták a delegátu

sok. hogy miképpen vesz majd részt a Mozgalom 
a január elsején rendezett Nemzetözi Békenap 
megünneplésében. A tanácskozások befejezése u- 
tán VI. Pál pápa különkihallgatáson fogadta őket 
és a köszöntő beszédre válaszéivá hangsúlyozta, 
hogy milyen fontos küldetést teljesít ez a Moz
galom éppen a diplomás, tehát nemzetközi szem
pontból is vezető és így még nagyobb felelősség
gel tartozó elit lelki és szellemi gazdagságának a 
fejlesztésében. Korunk nemcsak a nagy találmá
nyok, felfedezések, technikai és tudományos fej
lődés kora. de sajnos, az eszmei zavarok és tév
eszmék paradicsoma is. Az anyagelvííség terje
dése és sokszor erőszakos terjesztése éppen attól 
fosztja meg az embert, ami életében a legnagyobb 
fontossággal b ír: a természetfeletti elemtől, az 
isteni örök igazságok irányító és eligazító világos
ságától. Tudós és technikus magától értetődőnek, 
sőt kötelezőnek tartja, hogy szakismereteit nap 
mint nap gazdagítsa. Hasonlóképpen kell eljár
nunk szellemi és lelki síkon is : ismereteinket 
gyarapítani, lelki gazdagságunkat elmélyíteni, ta
pasztalatainkat kicserélni nemzeti és nemzetközi 
vonatkozásban is, hogy mind közelebb jussunk 
nemcsak a tökéletes ember, de a tökéletes keresz
tény képmásához is, nemcsak önmagunk, de a

közösség javára is, ott, ahol helyzeti, vagy tudá
sunkból és hivatásunkból kővetkező vezető szere
pünk erre nemcsak feljogosít, de kötelez is.

November vége, december eleje Párizsban az 
irodalmi díjak ideje. Ezek közt a kitüntetések 
közt, amelyek egyébként a könyvpiacon is haiá- 
sos alátámasztói a sikernek, szerepel egy, amely 
a «Karácsonyi Katolikus Nagydíj» címet viseli. 
1968-ban ezt André Manaranche «Ma is hiszek 
Jézus Krisztusban» ( Je crois en fésűs Christ 
aujourd1 hűi ) című könyvével nyerte el. A szerző 
ebben a művében abból a gondolatból indul ki. 
hogy a 11. világháborút követő és sokszínű «ate- 
ista humanizmus# eszméje ma mar túlhaladott, 
sőt mint mozgalom, megholtnak is tekinthető. Az 
ifjúság elsöprő többsége úgyszólván teljesen el
fordult a Sartre-i próbálkozásoktól és a zsinati 
szellem hatására nyílt lelkesedéssel érdeklődik az 
evangéliumi jóhír iránt. Ez az eszme, ez a tö
rekvés sokakban természetesen még nem egészen 
tiszta, kikristályosodott, de az igazság. Krisztus 
igazságának a keresése őszinte érdeklődésre, is
meret-vágyra utal, ami jogos ígéret egy közeli 
szellemi és vallási újjászületés megindulására.
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Tudomány és hit —
München egyik mulató negyedének szélén, az 

Isart kísérő Angol-kert közelében feltűnően mo
dern. sok üveg felhasználásával készült épületet 
látunk. Ebben működik a Bajor Katolikus Aka
démia, több mint 10 éve. Julius Wendel mün- 
chenfreisingi bíborosérsek kezdeményezésére ala
kult, nyilvánosjogú intézmény. Az 1960 szilvesz
terén hirtelen elhunyt bíboros kívánsága az volt. 
hogy létesüljön egy olyan katolikus, tudományos 
szellemi központ, amelynek munkáját két vonás 
jellemzi: szélesre nyitja tevékenységének szellemi 
határait, azaz egybefoglalja a modern tudomá
nyok részeredményeit a hit követelményével. E- 
mellett azonban, és ez volt második kívánsága, 
nyisson utat modern korunk időszerű alapproblé
máinak megtárgyalása előtt. A két alapelv ugyan 
meglehetősen általános követelménynek hangzik, 
az elmúlt évek folyamán mégis olyan eredmények
hez vezetett, amelyek az Akadémiát a katolikus 
szellemi élet egyik vezető fórumává avatták.

Munkája elsősorban tudományos színtű előadá
sok, viták és konferenciák sorozatából áll és va
lóban kiterjed a tudományok csaknem minden 
területére. A természet-, társadalom- és szellem
tudományok sok kiváló német és külföldi kép
viselője jelent meg az elmúlt években az Akadé
mia 500 hallgatót befogadó termének előadó- 
asztalánál, felekezetekre való tekintet nélkül. A 
rendszerint öt előadásból álló hétvégi tanulmányi 
napok keretében tehát valóban számos tudo
mányág kiváló szakembere mérte össze mondani
valóját a katolikus állásponttal. Az Akadémia 
működése azonban nem korlátozódik csupán 
Münchenre, kiterjed az összes bajor püspökség 
területére, illetve a következő városokra : Augs- 
burg. Bamberg. Eichstatt, Nürnberg. Passau, Re- 
gensburg és Würzburg. Minden esztendőben egy
szer közös tanulmányi napokat rendez a tutzingi 
Evangélikus Akadémiával. A tárgyalt témák 
könyvekben, egyes előadások külön kiadványok
ban is megjelennek.

Mindez azonban csak külső keret. A lényeg 
az a szellemi színvonal és széles hatáskör, eme- 
lyet az Akadémia kivívott magának. Az első kí
sérletek után egyre komolyabb nevek és meré-

Sikeres nemzetközi akció a magyar puszta 
megmentéséért

kalásszal ékes rónasúg.
Melynek fölötte lenge délibáb
l.nyelgve üz tündér játékokat... »,

— ; béi kaszárnyák gyermeke, aki elektronikus 
zené; hallgat s turista-útlevéllel bejárja fél - Euró
pát. de az Alföldet csak a televízióból ismeri, 
megmosolyogja a romantikus Petőfi sorait. A 
szalonok sznobja, aki úgy tudja, hogy szép kép 
csak giccses lehet s a magyar nótát csak nehezen 
különbözteti meg a népdaltól. — nem olvas 
Petőfit és tájat csak Görögországban néz. De, 
v alljuk be őszintén az ál-romantika « PuBta».
< Tschikosch », és « Gulasch » fogalmai bizony
talanná tettek bennünket. Kézlegyintéssel utalunk 
arra. hogy a puszta már a múltté és szívesebben 
beszélünk Magy arország alumíniumiparáról. Vagy 
egy új romantikát hazudunk és angol feliratú ké
peslapot mutogatunk a motoros számadó juhász
ról. amint az táskarádióval kezében végigtekint a 
televizióantennával fölszerelt tanyasi házakon. 
Nem kétséges, a technika bevonult a Nagyalföld
re is. S ez nem is lenne baj. De gondoltunk-e már 
arra, hogy a Hortobágy erdősítése, modern, eme
letes házak építése, a síkság fölszántása, egy
szóval a technika esztelen alkalmazása micsoda 
károkat okozhat a természetben, az állat- és nö
vényvilágban ? Tudjuk-e egyáltalán, hogy a Nagy- 
alföld faunája cs flórája — minden romantikától 
eltekintve — egyedülálló a világon?

Egy évvel ezelőtt — nem népszerű, nem széles
körű, de páratlanul értékes akcióba kezdett Becs
ben Pr. Festetics Antal a «magyar puszták fenn- 
tartásáért». Kérelemmel fordult a Magyar Nép- 
köztársaság Kormányához és a Magyar Tudomá
nyos Akadémiához. A «Pro Natura» című feli
ratot mondhatni a világ valamennyi számottevő 
biológusa, zoológusa és ornitológusa aláírta. Töb
bek között: Sir Macfarlane Burnet, Nobel-díjas 
professzor, az Ausztráliai Tudományos Akadémia 
elnöke, a müncheni Adolf Butsnandt Nobel-díjas, 
a Max-Planck Társaság elnöke, a frankfurti állat- 
kert világhírű igazgatója, Berhard Grzimek, az 
oxfordi egyetem tanára Sir Julián Huxley, aki 
tagja a Magyar Tudományos Akadémiának is. 
De az aláírók között találjuk Konrad Lorenz, 
Erwin Streseman, Feodor Lyncn. Jean C. Baer, 
Kari von Frisch és sok más neves tudós nevét is.

De idézzünk a feliratból : « Amennyiben mi itt 
aggodalmunkat fejezzük ki a magyar puszták sor
sát illetően, úgy’ az biztosan nem elmarasztaló 
kritikát jelent a technikai fejlődéssel szemben, 
melynek teljesítményeit a legnagyobb elismeréssel 
nyugtázzuk. Természetvédelem alatt környeze
tünk olyanirányú megmunkálását értjük, mely 
az emberiségnek hosszú időre szellemi és anyagi 
nyereséget biztosít. Lehetséges, hogy a puszták 
felszántása, illetve fásítása magasabb rövidlejá

európai színvonalon
szebb témák jelezték, merre visz a katolikus 
egyetemi tanárokból álló tudományos tanács fel
ügyelete alatt folyó munka útja. Tizenkét év 
alatt szerepelt műsorán többek között a modern 
világ és a mai élet természettudományos értel
mezése; a szocializmus, majd a neoliberalizmus 
és a katolikus társadalomtudomány álláspontja; 
az egyház és állam viszonya; a korai gyermekkor 
és a nevelés összefüggése; a 20. századbeli fran
cia katolicizmus; a kvbernetika jelentősége a mo
dern életben; a laikusok időszerű kérdései az 
egyházban; a katolicizmus és a keresztény pártok 
viszonya; a politikai olvadás kérdése a keleti 
blokkban és legutóbb a müncheni napokon meg
tárgyalták Európa helyzetét az 1968 augusztus 
21.-i események után.

A bajor Katolikus Akadémia működését még 
XII. Pius pápa uralma alatt, tehát a zsinat meg
hirdetése előtt kezdte. A zsinat alatt időről időre 
felmérte a zsinaton résztvett előadók részvéte
lével az egyházban kialakult helyzetet, sőt több 
alkalommal Rómában rendezte meg ülését és így 
közvetlenül figyelve meg a zsinati atyák tevé
kenységét.

Tanulmányi napjainak előadói között Romano 
Guardini, Johann B. Metz, O. v. Nell - Breuning, 
Kari Rahner, Gustav Wetter és a német katolikus 
egyház számos más kiváló tudósa mellett, hogy 
a másik szellemi pólust is érzékeltessem — 
Kéthly Anna, H. A. Kissinger, Brúnó Kreiskv. 
Róbert Lövventhal, Wilhelm Röpke, Herbert 
Wehner voltak az Akadémia előadói és közöttük 
a német katolikus közélet és újságírás csaknem 
minden számottevő vezető egyénisége. Legutóbb 
például Franz Josef Strauss miniszter beszélt a 
csehszlovák megszállás utáni Európa helyzetéről, 
jellemző a szellemi fórum jelentőségére, hogy a 
miniszter előadásának lényegét néhány óra múlva 
hozták a hírügynökségek, illetve a rádiók hír
adásai.

Tizenkét év alatt teljes egészében kibontakozott 
Wendel bíboros alapító programja : a napirendre 
tűzött témák és a meghívott előadók horizontja 
szokatlanul szélesre tárult, az Akadémia valóban 
megnyitotta kapuit korunk legkényesebb problé-

ratú rentabilitást ígér, mint annak ősi állapotban 
való fenntartása. E tájegység — mely valamennyi 
tájtípus közül a leginkább bölcsője és tükre a 
magyar népnek — fenntartása azonban nagyobb 
értéket képvisel, mint a megművelése által nyert 
fa- és gabonamennyiség. Mindamellett a puszták 
a világ természettudományos kutatásának pótol
hatatlan értékét képviselik ... Valljuk a puszta 
fenntartásának szükségességét; biztosítani kellene 
az ősi pusztai fajták, mint a rackajuh, komondor, 
kuvasz, bivaly és mangalica-sertés, a szikes mada
rainak. mint a sziki pacsirta, széki csér. gulipán, 
gólyatöcs, tavi cankó és kékcsőrű réce védelmét. 
Meg kell menteni az ősgyep madarait, túzokot 
és az ugartyukot, s különösképpen veszélyeztetett 
ragadozó madarakat, mint a parlagi sast. kere
csen sólyomot, a kigyászóölyvet és a pusztai öiy- 
vet és végül a vándormadarakat : a vadliba-, vad- 
réce és darucsapatokat.

Tisztelettel kérjük a magyar Népköztársaság 
Kormányát és a Kolléga Urakat a Magyar Tudo
mányos Akadémián, hassanak oda. hogy a ma
gvar puszta a nemzetközi természetvédelem érde
kében fenntartasson. Indokoljuk ezen kérésünket 
Magyarország természeti szépségeivel szembeni 
szeretetünkkcl ... »

Külföldről indult ez az akció, minden politikai 
elgondolástól mentesen. Dr. Festetics Antal fára
dozása sikerrel járt. A természet rajongóinak 
mozgalma győzelemmel végződött.

A Nagyalföld pusztáit megvédik a civilizáció 
káros hatásaitól. De az idealista érvektől függet
lenül is, számos kiaknázatlan lehetőséget nyújt 
ez a tájegység. Az ausztriai Steierországban már 
évek óta nagyszerűen beváltak a tanyák gyerme
kes családok üdülésére. A tanyasi házak csendje, 
környezete gyógyszer a városi ember számára. A 
Hortobágy idegenforgalmát ilymódon rohamosan 
lehetne növelni. Persze csak olyan keretek kö
zött, hogy a főcél a természetvédelem maradjon. 
Az alföld, a puszta védelme, amely, mint Dr. 
Festetics sikeres kérelmében olvashatjuk « a leg
inkább tükre a magyar népnek ». Amelynek lát
tán még az urbánus Tóth Árpád is így verselt :

« Komor magyar föld, csöndes este 
Megsimítom fénylő kalászod;

Lásd, engem, kócos, bús jobbágyok 
Sarját, rég megtett gyermekének 
A finom, csábító Nyugat, de 
Láttodra egy-egy régi ének,

Valami kancatej-szagú dal 
Lelkem ős pusztáiból följön 
És jajgat a nap hunyó fényén 
S meghal az esti búzaföldön. »

V. Gy.

mái előtt is. Nem maradtak cl munkájának, me
rész vállalkozó szellemének kritikusai sem, de ma 
már vitán felül elismerik a katolikus Akadémia 
tudományos rangját. Ha még figyelembe vesszük 
azt is. hogy rendezvényein többször is szerepeltek 
amerikai, francia, olasz, lengyel és külföldön élő 
orosz előadók is, akkor ez mutatja tevékenysé
gének egyetemességre törekvő jellegét is.

A müncheni előadóterem legtöbbször zsúfolt, 
közismert nevek szerepeltetése esetén nem min
denki számíthat belépőjegyre. A hallgatóság név- i 
listájában néha magyar nevek is szerepelnek, kár. j 
hogv legtöbbször ugyanazok és nagyon kevesen. I 
Az elhangzott előadások nagyrésze azonban meg- I 
kapható az Akadémia kiadványai között is. ame- I 
Ivek két kiadóvállalat gondozásában jelennek I 
meg. A Bajor Katolikus Akadémia munkáját ! 
rendszeresen figyelni, előadásait meghallgatni ma 
már annyit jelent, mint lépést tartani az európai 
katolikus szellemi élet és a modern tudományok 
párbeszédeivel.

— s. — n.
I

Emlékezzünk
Kr. e. -16. lan. 1. Erre a napra esik a fulianus 

naptár behozatala óta a polgári év első napja. 
Az Egyház figyelemmel van erre, amint ki
tűnik abból, hogy ünnepként üli meg. Azt 
kívánja ezzel, hogy a polgári év küszöbén 
rójuk le Isten előtt hódolatunk adóját. Isten 
az időnek is Ura. Bárcsak az új esztendő 
drága idejét mindenestől Isten rendelése sze
rint használnék fel. hogy az örökkévalóság 
felé vigyen minket.

1850 január 16-án született Veszprémben End- 
röili Sándor. A Petőfi Társaság megbízásából 
Ferenczy Zoltánnal szerkesztette a Petőfi 
Könyvtár harminc kötetét; ebben a vállal
kozásban kiadott könyve : Petőfi Napjai a 
Magyar Irodalomban (a sorozatzáró XXX. 
kötet) naptárszerűen követi a költő életét 
napról napra s egyik legjobb irodalmi kút- 
forrásunk.

1839 január 14-én, 80 evvel ezelőtt született 
Szolnokon Tóth Tihamér veszprémi püspök. 
— .Az első világháború után lepett ki a rádió 
a gyermekcipőből és a kevesek játékszeréből 
tömegek szükséglete lett. Tóth Tihamér meg
érezte akkor, hogy a tömegekre való hatás
nak. a néphangulat formálásának, a közvé
lemény kialakításának, az isteni Ige meghir
detésének ez lesz a jövőben egyik hatalmas 
eszköze. Talán éppen azért, mert elsőnek 
érezte meg ezt a lehetőséget, lett a rádió
szónoklás első és elhalványíthatatlan mestere. 
— Budapesten halt meg 1959 májusában

1847 január 16-án születeti Sklabonyán Mikszáth 
Kálmán. Őrá semmiféle hatást sem gyako
roltak a nyugati irodalmak. A századforduló 
legeredetibb és legszuverénebb alakjai közé 
tartozik. — Érdeklődése az egész magyar 
társadalmat s a magyarság egész látóhatárát 
bekalandozta, hol vázlatot vetett oda, hol 
pedig megörökítette, de mindenesetre humá
nus kincsesbányái hagyott az utókorra.

1889 január 22-én született Budapesten Sárközi 
György költő. Pályáját a « Nyugat» -nál

Különös missziót vállalt magára az angliai 
Huddersfield katolikus plébániája. Hívei ugyanis 
elhatározták, hogy a kanadai «Far-West» sziklás 
erdőiben dolgozó favágók és szénégetők lelkipász
tori gondozását vállalják egy bizonyos időre és 
erre a célra «missziós brigádot» alpítottak, amely
nek tagjai: egy káplán, egy fiatal házaspár, egy 
erdőmérnök és egy beteggondozó nővér. Ez a 
«brigád» egy esztendőit keresztül járja majd a 
számára kijelölt erdős, hegyes vidéket, ahol az 

I időszaki munkások a hatalmas területen és nagy 
távolságokban szétszórt települések miatt más
képpen nem kaphatnak papi és keresztény segít
séget és irányítást.

Jugoszláviában, pontosabban Boszniában év
századok óta most történt először, hogy hivata
losan is találkozott a katolikus és a muzulmán 
közösség két felelős vezetője. Mint ismeretes, a 
török hódoltság, majd a szultánátus idején Bosz
nia nagy többségben a muzulmán vallásra tért át, 
s a katolikusok csak diaszpórában és kisebbség
ben maradtak fenn, és ez is csak papjaik, első
sorban a ferencesek hősies helytállásának köszön
hető. Nincsen olyan ferences kolostor vagy plé
bánia, amelyben ne őriznék vértanú halált halt 
papok és szerzetesek emlékét! ... A két vallási 
közösség közt emiatt egészen a legutolsó időkig 
igen feszült volt a helyzet. A II. Vatikáni Zsinat 
szorgalmazta az egyistenhívők kibékülését és ösz- 
szefogását a mind nagyobb veszélyt jelentő ma
terializmus és istentagadás feltartóztatására. Ezt a 
mostani találkozót is ebből a szemszögből vizs
gálva kell kiértékelnünk.

Hasonió találkozó zajlott le egyébként a kato
likusok és az orthodoxok között is. amikor Ger
mán szerb pátriárka és Mgr. Pobacnik, Ljubjana-i

Esti harangok
Thomas Moore

Mélyen búgó esti harangok. 
Mennyi mesét, zenét bongtok ... 
Csillapító zenétek hangja :
Édes otthon, ifjúság, haza ... 
Régen elmúltak az ifjú évek.
És azok, kik akkor éltek.
Mind meghallak, haza tértek; 
Harangszóból mitsem értnek. 
Mikor majd én is meghalok. 
Szeretném hallani hangotok. 
Harang, ifjúság; Isten veletek '

angolból fordította 
Kelemen Konrád

kezdte: Babits Mihály szoros baráti köréhez 
tartozott. Ö vitte keresztül a falukutató írók 
könyveinek sorozatos kiadását a Magyar- 
ország Felfedezése c. gyűjteményében. Mol
nár Ferenc leánya, Márta volt a felesége. 
Sárközi puritán elveivel azonban nem fért 
össze, hogy írótársának ismerje el Molnár 
Ferencet. Egyik legjobb műfordítónk volt. \  
Sopron melletti Balfon. egy munkatáborban 
halt meg 1945 márciusában.

1826 január 2 5 -én született Kolozsvárott G'y; k.í 
Bál. A budapesti egyetemen az irodalom- 
történet tanára. Fontos tevékenységet leilett 
ki az Akadémián és a Kisfaludy - Társaság
ban. Ez a puritán-jellemű, részrehajlást és 
megalkuvást nem ismerő író lett a magyar 
irodalomnak egyik legnagyobb kritikusa, aki 
nemcsak a «petőfieskedők» olcsó babérait té
pázta meg. hanem az irodalom nagyjai felé 
is keményen kimondta ítéletét.

1830 január 30 -án halt meg Virág Benedek pap
költő. 215 évvel ezelőtt született Dióskál 
(Zala megye) községben. Iskoláit a nagy- 
kanizsai és a pesti piaristáknál végezte. 1775- 
ben pálosrendi szerzetes lett. Rendjének 11. 
József által történt feloszlatása után világi 
papkén folytatta tevékenységét. A század első 
évtizedeiben kibontakozó írói csoportok ben
ne látták a magyar irodalom atyját, «a római 
lelkű Virág» -nak, a «magyar Horác» -nak 
nevezték és szívesen meghallgatták tanácsait.

1804 január 31-én, 165 évvel ezelőtt született 
Bajza József. —  Egyetlen tanulmánya méltó 
arra, hogy minden idő magáévá tegye, a 
«Nemzetiség és nyelv», melv több a szok
ványos tanulmánynál: a legmagasabbrendű 
szellemi manifesztumok közé sorolható. — A 
nagyhatalmú szerkesztő és bíráló szegény 
maradt, s a szabadságharc bukása után a 
nyomorúság és a meghasonlás egy-kettőre 
kidöntötte a kemény, karcsú, érzékeny fát.

érsek együtt jelentek meg egy ökumenikus gvülé- 
sen. Mind a kettőnknek kötelessége — mondotta 
beszédében a horvát érsek — hogy tanúságot te
gyünk az emberek előtt az Evangéliumról és 
Krisztus iránti szeretetünkről !

Kelet - Németország vallási megoszlásáról szá
mos hír látott eddig napvilágot, sajnos, legtöbb
ször komoly források megjelölése nélkül. Az 1964 
dec. 51-én megtartott népszámlálás kérdőíveinek 
a rovatai közt szerepelt ugyan egy kérdés a 
vallási hovatartozásról is, de ennek eredményei 
mindeddig eltitkolták. Az idevonatkozó hivatalos 
adatokat végre közölték 1968 októberében és e- 
zek alapján közölhetjük mi is a következő rész
leteket : a Német Demokratikus Köztársaság la
kásainak 51,9 százaléka jelentette ki magát hi
vatalosan vallástalannak, míg 68,1 százaléka va
lamely egyház tagjának. ,1 különböző protestáns 
egyhazak híveinek a száma 10,092,000, vagvis a 
lakosság 59.5 százaléka. Katolikusnak vallotta 
magát 1.575.000. vagyis a lakósság 8,1 százaléka, 
lla meggondoljuk, hogy az 1950 -es népszámlálás 
adatai szerint a katolikusok száma 2.021.000 volt. 
akkor a veszteség 29.6 százalékban állapítható 
meg. A protestánsok veszteségét a statisztika 51 
százalékra teszi ! A legnagyobb veszteséget, va
gyis a legnagyobb arányú elkereszténytelenedést 
Kelet-Berlinben kell megállapítanunk, ahol a val
lástalanok arányszáma 46,5 százalék; a protes
tánsok a lakósság 45.9 százalékát alkotják, míg 
katolikusnak mindössze 7 százalék vallotta ma
gát ! A legvallásosabb körzet a tiiringiai Süld. 
ahol a protestánsok számaránya 72,4 százalék, a 
katolikusoké 7,2 százalék és a vallástalanoké 19 9 
százalék. ( l. C. 1. — Informations Catli. hner- 
nationales )
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Jazz-zene
A karácsonyi hanglemezek között válogatva 

bárki meggyőződhetett arról, hogy milyen nagy
számú «néger - karácsony® került a zenei piacra 
ebben az esztendőben. De nemcsak a karácsonvi, 
hanem általában a vallásos zene állványain is 
mind nagyobb mennyiségben találhatók a külön
böző jazz-, vagy néger-misék, gitár-misék, songok 
és egyéb elnevezésű és vallásosnak címzett szerze
mények. A nyári ifjúsági táborban úgyszólván 
mindenütt rendeztek «ritmikus - miséket®. sőt a 
táborokból hazatérve nem egy plébánián való
sággal meghonosodott már az ifjúsági misének 
címzett gitár, bendzsó, síp és szakszó-melódiás 
«liturgia», olyannyira, hogy komoly vallásos és 
zenei folyóiratok is vitába kezdtek már afelett, 
hogy joga van-e ennek az új zenének átlépnie a 
templom küszöbét ? Sőt egyesületek is alakultak 
es tettek nyilatkozatokat a kérdésről. Az «L'na 
Yoce» a latin nyelv, a gregorián és az orgona 
védelmében, míg a «Jeunesse en Marche®, «Jazz 
pottr Dieu» és még számos más ifjúsági katolikus 
mozgalom a ritmikus zene megvédésére és támo
gatására, sokszor hivatalos lelkészeik bevonásá- 
t  al is. Párizsban a főváros legnagyobb orgonistái 
és a Zeneakadémia, majd a Gregorián Intézet 
lanárai írtak cikkeket a vezető francia lapokban, 
sokszor igen heves vitákat robbantva ki.

\ mind nagyobb fogalom-zavar tisztázására 
némi précizió elengedhetetlenül szükségesnek 
látszik.

\z egész jazz - muzsikát a vádlottak padjára 
ehetni, mint teszi azt az «l_ina Voce® mozgalom, 
lolösieges — és igazságtalan. Először is : senki 
,-em fenyegeti eltűnéssel vagy eltüntetéssel sem a 
latint, sem a gregoriánt, annál kevésbé magát a 
tiszteletreméltó templomi orgonát, a zsinati atyák 
áltál meghatározott «sípos orgonát® — különb
ségét téve ezzel közte és a villany-orgona közt — 
amely egyébként ma már szintén engedélyezett.

Másodszor : a jazz elnevezés ma már olyan 
szerteágazó zenei családot foglal magában, ame
lyet a maga teljességében senki sem tart alkal
masnak templomi, tehát vallásos s így kimon
dottan liturgikus használatra. Túlzás lenne az is. 
i a a jazzt egyszerűen csak « néger-zenének®, némi 
gúnnyal valami alsóbbrendű zenének tartanánk, 
hiszen a klasszikusnak számító New - Orleans-i 
vtílus, a spiritual, a gospel, a yé-yé vagy a cool- 
: zz közt szinte áthidalhatatlan stílus és értelmi, 

iehát tartalmi különbségek vannak.
\z amerikai negro - spiritual-okat tartalmi és 

:.irmai jellegzetességük miatt nevezzü így, amely 
jellegzetesség eredetükben már adva van. Az 
VSA déli ültetvényein a XIX. században szület
tek a néger rabszolgák ajkán, akik embertelen 
-orsukban vigasztalást keresve a Bibliához for
dultak. hogy a reménység és a lelki, valamint 
emberi felszabadulás és szabadság reményét éb
en tartsák a szívükben. A békesség, a boldogság.
: szabadság és a szeretet ígérete számukra szinte 
ézze’íoghatóan itt. a Bibliában volt lefektetve, 

i s  mert eme ígéret megvalósulása mellett az 
isteni e- a prófétai szó állt őrt. ezért hittek es 
reméltek rendületlenül, ezért foglalták énekbe 
s/ívük-lclkük legbensőbb vágyait. Tartalmuk nti-
; :• tehát kimondottan spirituális jellegűek.

Amikor a bibliai szövegegből kiindulva analó- 
; kerestek vagy fedeztek fel elnyomott sorsuk 
e a választott nép babvloni fogsága vagy egyip
tomi rabsága közt. amikor rabszolgatartó uraikat 
;. fáraókhoz hasonlították és. ezekhez merve iie-

és liturgia
létükét, jósolták meg amazok jövőjét vagy sorsát, 
akkor már gospelsong-okról kell beszélnünk. A 
lelki tartalom mellé itt már szociális, társadalmi 
kiegészítés is járul. Ez a két csoport tehát hatá
rozottan elkülönítendő a különböző egyéb bluesc- 
oló, swingelő, yé-yéző, rikoltozó, tapsoló vagy 
táncoltató dallamoktól vagy műfajoktól.

De fontos az időbeli megkülönböztetés is. Míg 
a spirituai-ok és gospel-ek meghatározott szabá
lyokat követnek, ahol a tartalomhoz szigorúan 
igazodik a forma, a többi kísérletnél kezdettől 
fogva több szerep jut a fantáziának, a pillanatnyi 
rögtönzésnek, az egyéni ízlésnek vagy hangulat
nak, így természetesen a viszaéléseknek is, — és 
mondjuk ki nyíltan : az ízléstelenségnek is ! Es 
mint mindenütt, itt is áll az igazság, hogy a tanít
ványok és utánzók a mestereiktől vagy a példa
képeiktől mindig a hibákat öröklik leggazdagab
ban; tehát a különböző címeken vagy ürügyek 
alatt bemutatott «rcmake»-ek nívó-görbéje nem 
felfelé, hanem lefelé hajlik.

Sajnos. így nteg kell állapítanunk, hogy az ú- 
jabban egyre divatosabb «mű-spiritual»-ok és az 
eredeti negro-spiritual-ok közt legalább annyi a 
különbség, mint mondjuk az ősi hagyományok
ban fennmaradt régi magyar népdalok és a mű
dalok közt. Nem zárjuk ki eleve annak a lehe
tőségét, hogy esetleg egy tehetséges zeneszerző 
az ősi, eredeti forrásokon felnevelkedve ne tudna 
valóban ízléses és elfogadható spiritual-okat írni. 
csak azt szeretnők hangsúlyozni, hogy ez nagyon 
ritka és a mai produkciók nagy része inkább a 
kereskedelmi piac követelményeit tartja szem 
előtt, semmint az áhítat emelését vagy a régi 
hagyományok továbbvitelét vagy fejlesztését. I - 
zért kell rendkívüli elővigyázaltal kezelni ezeket 
a szerzeményeket.

A liturgiában való alkalmazásuknál különben 
is mindig ki kell kérni az illetékes fórumok : a 
püspöki konferencia liturgikus bizottságának és a 
helybelileg illetékes megyés-főpásztornak a hozzá
járulását. Több európai országban egyébként 
erről a kérdésről máris jelentek meg utasítások, 
amelyeket követni kell.

Vonatkozik mindez elsősorban a hívek. — vagy 
adott esetben az ifjúsági csoportok, vagy táborok 
liturgiájának efajta módosítására, azaz a dalla
mok betanítására. Mert a teljes egészében lemezre 
vagy magnó-szalagra vett énekszámokat nem sza
bad beiktatni a szentmise liturgiájába. Annak 
azonban nincs akadálya, hogy ezeket bemutassuk 
a híveknek vallási koncert vagy akár lelkigyakor
lat keretében is. A II. Vatikáni Zsinat liturgikus 
dekrétumának 56-42 ? -ai világosan leszögezik 
a nemzeti nyelv, a népi vagy a modern zene fel
használásának a feltételeit. A legfőbb kritérium 
mindig az. hogy a zene vagy az ének emelje a 
szertartás bensőséges vallási, lelki és őszinte bit
hói fakadó hangulatát. Névszerint egyetlen nyelv 
vagy népi zene sem zárható ki már eleve. Tekin
tetbe kell azonban vennünk azt a népcsopoilót. 
a híveknek azt a családját, amely ténylegesen 
részt vesz a szertartáson. Keresztény, nemzett, 
v ilágrészi vagy karakterológiai hagyományok sze
rint tehát aligha lehet mindenféle népi muzsikát 
mindenféle eredetű vagy jellegű hívő-csoport 
esetében alkalmazni .' Ami megfelel egy afrikai 
missziós terület nomád törzsének, nem biztos, 
hogy ugyanúgy megfelel, ugyanúgy vallásos han
gulatot teremt a Szajna, a Rajna, a Duna vagy 
a Tiberis partján is ! ...

Az újdonság, az exotikum sohasem lehet elég
séges kritérium arra, hogy ilyen idegen típusú 
zenét vegyünk át liturgiánkba azzal a hátsó gon
dolattal, hogy így esetleg többen jönnek majd 
a templomba. A kíváncsiak tömege, vagy az is
meretlen és új izgalmakat kereső galeri-csoportok 
sohasem tekinthetők a «hívek seregének®. Ha 
mégis be akarnánk ezeket az újdonságokat is 
mulatni híveinknek vagy barátainknak, sokkal 
tanácsosabb a szentmisén kívül, hangverseny ke
retében tenni ezt és ekkor is mindig elő kell 
őket készíteni, különben több kárt okozunk mint 
hasznot...

Ami a népi nyelven elhangzó vallásos énekeket 
illeti, mi magyarok különösen kiváltságos hely
zetben vagyunk ' Míg számos országban — Fran
ciaországban, Olaszországban, stb. — a gregorián 
és a latin nyelv hosszú egyeduralma miatt aíig

150 éves a « Stíllé Nacht, Heilige Nacht»

Képünk a Salzburg melletti Oberdorf község 
templomát ábrázolja. Itt működött káplánként 
150 evvel ezelőtt fosef Mohr, a « Csendes Éj > 
költője. A dallamot barátjával, Franz Gruber -ral 
együtt szerezték és ISIS karácsonyán először 
gitárkísérettel adták elő. Az új ének hamar el
terjedt a környéken és amikor kinyomatták 1834- 
ben Lipcsében, csendesen hódító dallamával dia

van hagyományosan népi eredetű vallásos ének. 
amely szorosan igazodnék a szentmise liturgikus 
rendiéhez, addig a magyar püspöki kar első fel- 
terjesztésére egyszerre 250 régi és újabb keletű 
egyházi énekre kapta meg a hivatalos engedélyt 
Rómától !

Ezek nagy részét, sajnos, ma már hajlamosak 
vagyunk lassan felejteni. Első feladatunk tehát az 
legyen, hogy ezeket a régi szép és alkalmas 
énekeinket újítsuk fel és tanítsuk ifjúságunknál; 
is ! Ez természetesen nem zárja ki az új énekek 
alkalmi használatát vagy kipróbálását megfelelő 
előkészület után és szakértő garancia melleit. 
Mégis : a hangsúly a már meglévő vallásos, litur
gikus kincsünk megőrzésén, tökéletcsbítésén es 
továbbadásán keli hogy legyen I

Somogyi R. Gerő

dalútra indult: a keresztény világ közkinese lett. 
Ma kb. 60 fordítása van és szinte mindenütt fel
csendül karácsonykor, amikor kigyulladnak a 
karácsony la gyertyái a családi otthonokban, vagv 
egybegyűltek a hívők az éjféli misére a temp
lomokban.

Mohr 56. Gruber 76 éves korában balt meg. 
Emléküket a faluban emléktábla örökíti meg.

Tánccal, dallal a magyarságért — 
Tarbestól Stuttgartig

Ez roll a kezdete és vége a kastli gimnázium 
ránc és énnekcsoportja őszi szereplésének. Re- 
gensburg, München és Münster közbeeső állomá
sai voltak az útnak. Sok próba és készülődés 
után öt napot utaztak Franciaországban és több 
hét-végén ritte a busz a lányokat és fiúkat taná
raik kíséretében, hogy bemutassák a magyar nép 
néhány jellegzetes táncát, dalát s így szolgálják 
jóhírét. De Tarbes-i fellépésük Párizsban és kor
nyékén kezdődött és szereplésük folytatása volt 
a Berchényiről elnevezett francia ejtőernyős ala
kulat jubileumi ünnepségén. így jutottak cl 
Lourdes -ba, érintve Franciaország néhány kultúr- 
nevezetességű városát is. Münchenben és Stuh 
gartban nemzetközi keretben szólaltatták meg 
Kodály kórusfeldolgozásait, illetve egy-egy ma
gyar vidék jellemző táncát, szép, saját-készítesd 
népviseletükben.

Az európai magyarságnak talán már nem is 
újság a kastli együttes sok sikeres szereplése, ter
mészetesnek tűnik megjelenésük egy-egy ünnep

ségen, pedig valójában mindenegyes útjukat sok 
munka, újrakezdés és kockázat kíséri, és a siker 
sem mindig biztos. Az őszi turné után érdemes 
elgondolkodni azon, hogy a tánccsoport és az 
énekkar képzése, utaztatása külön gondja az is
kolának, az igazgatóságnak és a tanároknak egy
aránt. És idén ősszel — talán először — a gye
rekek is megérezték, hogy az utazások az élmé
nyek és sikerek mellett áldozatot is kívánnak 
tőlük.

Csak aki rendszeresen látja és figyeli a csoport 
fellépéseit, az veszi észre, hogy minden évben 
elbúcsúzik az iskolától néhány jó táncos, he
lyettük újakat kell nevelni. Az utánpótlásról is 
kell gondoskodni. Szinte minden évben újra kez
dődik a munka elölről. Nem egyszer fordul elő. 
hogy végzett diákok segítik sikerre fellépésüket.

A műsort is állandóan alakítani kell, a köve
telmények és lehetőségek szerint. A múlt évben 
új ruhát kaptak a huszárok, előtte a lányok, 
tehát gyarapszik a ruhatár, ami persze sok ki
adást, hozzáértést és ügyességet tételez fel. A 
varrás, főleg a lányok viseletének összeállítása a 
tanulókra marad, tanárnői irányítással.

.4 táncok betanítása is szakértelmet kíván. 
Ebben ugyan nincs hiány. Kölczéné Balogh Éva 
evek óta irányítja a képzést, de külföldön, meg
felelő forrásmunkák hiányában ez sem megy 
minden nehézség és segítség nélkül. És ami a 
csoport oktatása szempontjából és az énekkar 
képzése szempontjából előnyt jelent, a diákok 
állandó jelenléte és irányíthatósága, ugyanez ter
heli tanulmányi idejüket. Igaz. a próbák, a dal 
és tánctanulás jól kiegészíti a inagyarságnerelö 
tantárgyakat, de értékes időt vesz el főleg az 
utazás, amelyre legfeljebb átmeneti jelleggel lehet 
tekintettel a tanári kar. A tananyagból nem hi
ányozhat az. amit a csoport távolléte alatt fel
dolgoztak.

Persze a sok siker, városok látogatása, fellé
pések élménye sok mindent pótol. És ezek adják 
az erőt, a ledületet a további munkához, amely 
az évek távlatában mérve komoly magyarságszol
gálattá fejlődött. Nemcsak a Berchényi - ünnep
ségen való részvételük, franciaországi útjuk volt 
jó példa erre. Stuttgartban a « Népek hangja » 
című program keretében ukrán, horváti, litván, 
cseh és lengyel kórusokkal és tánccsoportokkal 
együtt léptek jel, profi csoportokkal is álltak

szemben, ráadásul első műsorszámként szerepel
tek. A diákok átérezték, hogy az ő fellépésük 
döntő mértékben hozzájárul a délután sikeréhez 
és ezzel a tudattal vonultak fel a színpadra.

,4 stuutgarti ünnepségen kétezer néző volt je
len. tapsorkánban, tetszésnyilvánításban nem volt 
hiány és a csoportok szereplése mély értelmet 
kapott Dr. Alfonz llufnagel prehitus megnyitó
beszédével. .-1 nemzeti kultúra és hagyomány ápo
lásának fontosságáról beszélt, amely az idegeit 
környezetben szabadon szolgálja a nemzetek kö
zötti megértést. Az ünnepség bezárásának teld 
data a stuttgarti magyar lelkésznek, P. Szőke 
Kínosnak jutott, aki valamennyi csoport tagjaihoz 
szólva azt fogalmazta meg. amit a kastli gim
názium ének- és táncegyüttese évek óta folyta! : 
kultúrával, művészettel és kitartó munkával szol
gálja hazájának jó hírét. És amit az otthoni fia
talok életáldozatukkal mutattak meg, amikor 
meghaltak hazájukért és a szabadságért, az a 
kintélő ifjúságra a helytállás kötelességét hárína ' 
azt kell megmutatniok, hogyan kell a hazáért élni.
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Életünk kenyere...
Az Üdvözítő idézi az ószövetségi szent-író sza

vait : « írva van: nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, amely Isten ajkáról való » 
(M t.4,4).

A test tápláléka a mindennapi kenyér. A lélek 
mindennapi kenyere, a lélek eledele maga Krisz
tus. Nemcsak az Oltáriszentségben eledelünk Ö 
testével és vérével, istenségével és emberségével 
valóságosan, hanem éppen ilyen táplálék, napi 
kenyér minden tanítása, minden elhangzott szava 
is. Ö maga az Isten Szava az emberekhez: a 
testté lett Ige. Ha nem táplálkozik vele az ember, 
kiszárad, kiüresedik, szegény lesz lélekben. Faj- 
súlvtalan, értéktelen lesz a lélek és boldogtalan.

A Szentírásban Isten szól hozzánk: az evangé
liumokban az Isten Fia. a megtestesült isteni Szó, 
az Ige. « Az Ige testté lett és közöttünk lakott » 
(In. 1,14). Ezzel indul a megváltás boldogító 
evangéliuma, örömhíre a földön. Ennek a cso
dálatos isteni ajándéknak — hogy maga az Isten 
Fia jött el közénk a mi megváltásunkra — az 
emlékünnepe karácsony.

Karácsonyi örömmel a szívünkben keressük az 
újesztendő hajnalán, kérjük az év kezdetén lel
künk számára a mindennapi táplálékot, Krisztus 
szavaiban é l e t ü n k  kenyerét.

Mit nyújt nekünk az Egyház január hónapban 
ebből az éltető Igéből lelkünk táplálékául ?

Január 1. Újév napja: Karácsony nyolcada. Jé
zus belép a választott nép közösségébe.

«Önmagát adta értünk, hogy minden gonosz
ságtól megváltson, megtisztítson és jótettek
ben buzgólkodó választott népévé tegyen» 
(Szent Pál, a szentmise szentleckéjében).

Krisztussal jelent meg közöttünk
«lstennek minden emberre üdvöt árasztó 
kegyelme, amely arra tanít, hogy szakítsunk 
az istcntelenséggel és a világi vágyakkal s 
éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e 
világon» (Szt. Pál).

«Üj esztendőben, új szívekkel® — ahogy a szép 
újévi énekünk mondja (SZVU 39) — ezzel a 
lelki táplálékkal indul el a keresztény ember az 
év kezdetén új munkára, új küzdelemre, — meg
újult reménységgel.

Január 5. vasárnap: Jézus szent nevének ünnepe. 
«Nittcs más senki az ég alatt az emberek 
között, akiben üdvözölnünk lehetne»

mondja Szent Péter apostol (Ap. Csel. 4. 8; szent
leckében). Magában a Jézus névben benne van, 
ki Ö nekünk. Jesajah — azaz : az Isten meg
szabadít, az Isten megment, üdvözít. Egyedül

A Svájci Magyar Missziók Közleményei

St.Callen
1. A lelkész címe :

Dr. Vecsev Lajos, 9053 Teufen AR, «Fernblick». 
Tel.: (071) 22 55 28. Legkönnyebben elérhető 
reggel 8 óra körül, délben 12.45 és este 19 óra 
körül.

2. A szentmisék rendje :
St.Gallenban :

minden hónap 1. és 3. vasárnapján, d. e. 10 
órakor a Herz fesu kápolnában. (Legközelebb : 
Jan. 5. és 19 -én.)
Rorschachban :

minden hónap 2-ik vasárnapján, d. e. 10.30 
órakor az Allerseelen kápolnában. (Legközelebb: 
Jan. 12 -én.)
Münchwilenben :
minden hónap 5 -ik vasárnapján, d. u. 16 órakor 
a plébániatemplomban. (Legközelebb Febr.-ban.)
Arbonban :
minden 2 -ik hó 2 -ik vasárnapján, d. e. 9 órakor, 
a Gallus kápolnában.
Widnauban :
minden 2 -ik hónap 2 -ik vasárnapján, d. e. 9 
órakor a Fehér Atyák kápolnájában.

A többi helyeken : Frauenfeid, Herisau, Kreuz- 
lingen, Niederuzwil, Buchs, Wattwil, Weinfelden 
alkalmi istentisztelet van. Az időpontot mindig 
külön meghívó jelzi.

3. A St.Gallen-i Magyar Misszió Otthona :
St.Gálién, Gallusstr. 41. Tel.: (071) 22 55 28. 
Minden szombaton d. e. 10.30 - 12 óra között 
fogadóóra. De eznkívül bármikor fordulhatunk a 
magyar lelkészhez. Ha az Otthon telefonja nem 
jelentkezik, akkor hívjuk a Teufen-i számot.

A Misszió az «Otthon» céljaira s általában a 
misszióval kapcsolatos kiadásokra (főképp : terv
be van véve egy kölcsönkönyvtár felállítása) havi 
].— Fr. (évi 12.— Fr.) hozzájárulást kér a 
Kedves Hívektől. A befizetéseket a következő 
csekkszámlán teljesítsük : Sparkassa dér Admi- 
nistration, St.Gallen 90 - 636, a hátlapon «Ung. 
Kath. Mission» megjelöléssel.

Jézus boldogíthatja az embert — senki, semmi 
más ezen a földön igazán nem tesz boldoggá.

Január 6. Hétfő: Vízkereszt ünnepe — három- 
királyok napja. Egyik legősibb ünnepünk. Görög 
neve: Epifánia, ami azt jelenti : Urunk meg
jelenésének ünnepe. Krisztus Király megjelent 
népe körében a földön — megmutatta istenségét 
a világnak.

((Készülj fel, gyújts örömfényeket Jeruzsá
lem ! Eljött világosságod: az Űr dicsősége 
ragyog fölötted. A földet sötétség borítja, a 
népeket homály fedi, de fölötted felragyog 
az Űr és dicsősége látható lesz benned.»

A szentmise szentleckéje Izaiás próféta jöven
dölését (60, 1) idézi. Ez az ünnep hármas meg
emlékezés : a napkeleti bölcsek emlékezete, akik 
messze földről jöttek imádni a világ királyát — 
Jézus keresztségének emléknapja (Vízkereszt) : 
Jézus magára vállalja az emberiség bűneinek 
terhét — Jézus első csodájának, a kánai menyeg- j 
zőnek emlékezete (ezt olvassuk az evangélium
ban a Vízkereszt utáni 2. vasárnapon — az idén 
jan. 19-én) : megmutatta Jézus csodáival is isteni 
hatalmát, és az emberek hittek benne.

Január 12. vasárnap: Szent Család ünnepe — 
Az újesztendő kezdetén a Szentcsaládot állítja 

elénk példaképül az Egyház. A családok válsá
gáról beszélnek, írnak, vitatkoznak. Szülők és 
gyermekek kapcsolata, házastársak magatartása, 
családi béke — vagy széthúzás, bomlás. A szent
misében Szt. Páli idézi az Egyház, aki felsorolja a 
keresztény családok erőt adó, összetartó erényeit: 

«Legyen szívetekben irgalom, jóság, aláza
tosság. szelídség és türelem. Viseljétek el egy
mást és bocsássatok meg egymásnak, ha va
lakinek panasza van a másik ellen ... Főleg 
pedig lakjék szívetekben szeretet, mert ebben 
foglalható össze a tökéletesség» (Kol. 3, 72).

Január 26. Vízkereszt utáni 3. vasárnap: Jan.
26 -án emlékezünk meg Szent Pál apostol meg

téréséről. A nemzetek nagy apostola, aki « min
denkinek mindene» lett, hogy mindenkit meg
mentsen, Krisztushoz vezessen. A keresztény val
lások egységéért imádkozik az Egyház minden 
jóakaratú kereszténnyel együtt ezekben a napok
ban, hogy megvalósuljon Krisztus szava: egy 
akol legyen és egy pásztor (Jn. 10,16). A zsinat 
utáni magatartásunk nem is lehet más, mint jó
akaratú eltelés Krisztus mindenkit magához ölelő 
szeretetével, hogy megismerje a világ rajtunk ke
resztül Krisztust. «Amint te, Atyám bennem vagy , 
és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is mi- I 
bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te kíildtál 
engem® (Jn. 17, 20 skk.).

4. A «Hiszek» -re befizettek : 
( 1968 -as járulék )

Zürichi Magyar Misszió Fr.. 430.—
Stoviczky Frigyes, Arbon 10.—
Nógrády Gyula, Bischofszell 30.—
Ung. Véréin, St.Gallen (hirdetés) 20.—
Solidaritat, (hirdetés) 200.—

5. A karácsonyfa ünnepélyt
a katolikusok a protestánsokkal együtt 
dec. 26 -án. vacsorával egybekötve.

tartották

Zürich
A magyar római katolikus istentiszteletek 

rendje Zürichben és Zürich kantonban : 
Zürichben :

minden vasár- és ünnepnapon d. e. 10 órakor 
van szentmise a Szent Antal templom kriptájá
ban. Elérhető a 11-es vilamossal, a Rehalp irá
nyában. Megálló: Kreutz-Platz. — Szentmisék 
előtt 9.15-tői gyóntatás.

Mivel a lelkész egyúttal az angol nyelven be
szélők lelkésze is, minden vasárnap és ünnepnap 
d. e. ugyanott — 11.30 órakor — angolnyelvü 
szentmisét is mond.
Rapperswilben :

évente négyszer van magyar szentmise, vasár
nap d. u. 4 órakor. Tehát: Márc. 9. — Jún. 8. — 
Okt. 12. — Dec. 14.
Rüfi - Tannban :

Évente négyszer van magyar szentmise. T ehát: 
Febr. 16. — Máj. 18. — Szept. 21. — Dec. 21. 
A szentmise kezdése d. u. 5 órakor.
Schaiihausenban :

minden hónap utolsó vasárnapján van magyar 
szentmise, d. u. 5 órakor. Tehát: Jan. 26. — 
Febr. 23. — Márc. 30. — Ápr. 27. — Máj. 25. — 
Jún. 29. — Júl. és Aug. szünet! — Szept. 28. — 
Okt. 26. — Nov. 30. — Dec. 28.
Uslerban :

Évente négyszer van magyar szentmise, d. u. 
4 órakor. Tehát : Febr. 9. — Máj. 11. — Szept. 
14. — Dec. 7.

( Folytatás a 8. oldalon )

Az Ausztriai Lelkészségek Közleményei 
M ISER EN D

Szentmisék vasár- és ünnepnapokon : 
Donaustadt: 9 órakor (Donaustadt 2, Mexiko- 

platz 12) Mgr. Gianone Egon.
1/2 11 órakor: Eucharistische Gedarht- 
niskirche, (20 Adalbert Stifter Str. 75) 
Mgr. Gianone Egon.
1! órakor: Deutsch-Ordenskirche (L Sin- 
gerstr. 7) a magyar kolónia miséje, Radnai 
atya.
11 órakor : Kaiserebersdorf-i templom. 
Soltész atya.

Állandó gyóntatás :
I. kér. Stefansdom -bán minden szombaton, 

továbbá első pénteken és előtte való csütörtökön, 
1 6 -1 9  órákban.

Kapucinusok : (Tegetthof-Str. 2) hétköznapo
kon 7-1/2 8 ó., vasár- és ünnepnapokon 7 -8  ó., 
pénteken d. u. 1/2 3 - 1/2 7 ó., Radnai atya.

VIII. kér. Maria Treu (Piaristengasse 45) hét
köznapokon 7 -8  órakor, Bozi atya.

Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék előtt 
; van rendszeres gyóntatás.

2. F E I S Ö A U S Z T R I A :
Linz :

a hónap első vasárnapján 11.30 órakor szent
mise Kleinmünchenben, a többi vasár- és 
ünnepnapon 11.30-kor a Neue Heimatban. 

Wels :
minden hónap első vasárnapján 11 órakor a 
Szent István templomban van szentmise, — 
ezenkívül Karácsony, Húsvét és Pünkösd 
első napján 11 órakor.

Steyr:
a hónap első vasárnapján d. u. 5 órakor van 
szentmise a Bruderhaus Kirche -ben.

Thalham :
általában a hónap utolsó szerdáján d. u. 1/2 
4 órakor van szentmise.

M A G Y A R  L

1. B E C S :
Dr. János Radnai, I. Tegetthoff - Str. 2.
T el.: 52 68 53.

2. F E I S Ö A U S Z T R I A :
Linz :

Dr. I ván László. 4020 Linz, D. Senefelderstr. 
6. Tel. : 42 5 86.
Fogadóórák : kedden és pénteken d.e. 10-12- 
ig a Caritas-ban (Seilerstátte 14/4, Telefon : 

26 1 16) — egyébként a lakásán (általában 
délelőtt).
Magyar Klubhelyiség nyitva vasárnaponként
16 órától, Linz, Senfelderslr. 6.
.Magyar könyvtár: könyvkiadás szombaton
17 - 19 óráig a Magyar Otthonban (Sen- 
felderstr. 6.)
Magyar gyermekdélután a hó utolsó szom
batján d. u. 3 órakor a Magyar Otthonban.

Wels :
Mácsady István, Lichtenegg, Königsederstr. 
50. Szent István templom — T el.: 63 59

„decor Circle"
Ujfalusi György
Wien 4, Schleifmühlgasse 8
Tel.: 56 48 164
Bodenbeláge, Spannteppiche, Einrich- 
tungsgegenstan.de, Beleuchtungskörper 
nagy választékban.

« Maria Módén »
Bécsi Magyar Divatcsarnok
a város szívében.
Kosztümök, kabátok, ruhák és blúzok 
nagy választékban. Méretre rendelések ! 
Pongrácz Károlyné
Wien 1, Herrengasse 2-4 ,
T el.: 63 50 222

„Alt Wien"
belvárosi kis illatszertár 
Maria Weichart 
Wien 1, Seilergasse 19 
Tel.: 52 60 545

Somlainé ILONA Stüberl -je 
Kis magyar étterem a Graben 14. házban 
Wien 1. Braunerstrasse 2, Tel.: 52 61 91 
Vasárnap is nyitva - Csütörtök szünnap

3. K A R I N T I A :

Spitlal :
minden vasár- és ünnepnapon este 7 órakor 
van szentmise.

Villach :
minden hónap második vasárnapján a feren
ces templomban 10.45 órakor van szentmise.

Feffernitz :
havonta egyszer van szentmise, 11 órakor. 

Klagenfurt :
a hónap második vasánrnapján d. e. 10 óra
kor mondunk szentmisét a Kolpinghausban,

A többi helyeken külön értesítés szerint.

4. S T Á J E R O R S Z Á G :

Graz :
minden vasárnap 10 órakor van szentmise 
( Stiegenkirche).

Kapíenberg :
a hónap harmadik vasárnapján d. u. 4 óra
kor tartunk szentmisét.

Kaiserwald :
minden hónap első és negyedik vasárnapján 
és ünnepnapokon van szentmise, 8 órakor.

5. V O R A R L B E R G :

Bregenz :
minden vasár- és ünnepnapon 1/2 11 órakor 
a magyar kápolnában van szentmise.

6. T I R O L :
Innsbruck :

minden vasárnap 10 órakor tartunk szent
misét a Szent János templomban.

7. B U R G E N L A N D :
( Adatokat később közlünk !)

E L K É S Z E K :

I 3. K A R I N T I A  :
i Spittal :

Marosi László, Spittal a. d. Drau, Kapel- 
lenstr. 15. Tel.: 53 4 65

Klagenfurt :
P. Németh Béla S. J. Kaufmanng. 2.
9010 Klagenfurt

4. S T Á J E R O R S Z Á G :
Graz :

Nyers János, 8042 Graz, Roseng. 10.
T el.: 41 85 75

5. V O R A R L B E R G :
Bregenz :

Anisits Jenő, Bregens, KI. Riedenburg,
T el.: 31 4 53

6. T I R O L :
Innsbruck :

Tóth Béla. Klaudiastr. 24. II. e.
7. B U R G E N L A N D :

( Adatokat később közlünk !)

Kellemes szállás

Magyar Turistáknak
a « Ouisiana » penzióban, a Mariahil- 
ferstrasse melletti
Windmühlgasse 6.
Hideg-meleg folyóvíz, fürdő és reggeli, 
mérsékelt áron. Előzékeny magyar tulaj
donos. T el.: 57 33 41

« Spezialitáten Restaurant»
Ujfalusi Andor
Wien 20, Jagerstrasse 2. Tel.: 35 024 28 
Külön helyiség összejövetelek, esküvők, 
bankettek céljára.

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatsblatt für die ungarischen 
Katholiken in österreich. 
Herausgeber, Verleger : Ungarisches 
röm. kath. Seelsorgcamt,
Stefanspiatz 5 - 3 - 2 ,  1010 Wien 
T el.: 0222/52 - 00 - 222 
In Oberösterreich : Seilerstátte 14/4 
4010 Linz Donau, Postfach 247 
Verantwortlich : P. Dr. János Radnai 
Tegetthofstr. 2, 1010 Wien 
T el.: 52 -68 -53
Dr. László Iván, Senefelderstr 6. 
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ELETUNK 7

Isten Népének Credója
Julius Cézár életének van egy jellemző moz

zanata. Amikor ez a tetterős. bátor, ékesszóló és 
nagyszerű politikai érzékkel megáldott hódító az 
Adriai tengerparton bárkába szállt, hogy átha
józzék Pbarsalaba és görög földön megütközzék 
politikai ellenfelével, Pompeiusszal, nagy vihar 
szakadt rájuk. A csónakosnak inába szállt a bá
torsága, és bárki >t visszairányította a part felé. 
Ebben a történelmi pillanatban Cézár kemény, 
parancsoló hangon rászólt : Előre 1 Cézárt viszed 
és az ő sorsát, szerencséjét !

\  I. Pál pápa 1968 június 30-án abban a 
szentmisében, amelyet a világ cgvik legnagyobb 
térén 24 bíborossal es püspökkel közösen bemu
tatott. ünnepélyes hitvallással zárta le a « I lit 
I vet ». Pápaságának ötödik évfordulóján Iiane- 
zott el az egész keresztény világnak szóló üze
nete. Egv érzem, ez a hitvallás úgy hangzik fé
lénk. mint valamikor Cézár szava a csüggedő és 
riadtlelkü csónakos felé : « Ne féljetek 1 Péter 
hajóján mar kétezer éve Jézus Krisztust és az Ö 
kinyilatkoztatását visszük. A harmadik évezredbe 
is — a nagy viharok ellenére — ugyanazt a lézus 
Krisztust es az Ö teljes kinyilatkoztatását fogjuk 
átvinni. »

Ne leljelek Az újszövetségi kinyilatkoztatás
nak állandóan visszatérő refrénje. Földi életünk 
ma is existenciális problémák kavargó és mélvbe- 
hüzó örvényei felett visz. De ahogy egykor Jézus 
Krisztus a Galileai tengeren hányódó apostolok
nak odakiáltotta : « Ne télietek ! Én vagyok » — 
ágy v isszhangzik ez az isteni bátorítás az idők 
végezetéig löldi helytartójának az ajkán. A bá
torság és lelkierő a hit édesgyermeke.

A történelem sorsdöntő eseményei nem a gyen
géit pislákoló észből, vagy a botladozó akaratból, 
hanem a hit talajából fakadtak. Az Egyház böl
csője az apostolok hite. Ennek a két évezreden 
at lobogó apostoli bitnek a lángja csapott ma
gasra 1968 június 30-án. amikor is VE Pál pápa 
bevezető szavaiban a többi között azt mondotta :

Miként lülop Cezáreájában Péter apostol a ti
zenkettő nevében vallota meg Krisztust, az sió 
Isten Fiát. — túl az emberi vélekedéseken, való
ban bitet téve az Er mellett —. úgy ma az o 
alázatos utódja az egyetemes Egyház pásztora is. 
az Isten népe nevében hitvalló tanúságot tesz. a 
mellet az isteni igazság mellett, amelyet az Egy
háznak kell hirdetnie minden nép között. »

Emlékezetünkben különösen két Eliszekegv él : 
az Apostoli- és a Nicea-Konstantinápolyi Zsinat 
Hiszekegye. Mindkettő az Egyház történelmi vi
haraiban ötvöződött. Az Apostoli Hiszekegyet a 
hivatalos Egyház már 125-ben használta a ke- 
resztség szentségének kiszolgáltatásánál. Az új 
hívők ezzel az apostoli hagyományba visszanyúló 
ünnepélyes hitvallással leptek be az Egyházba. A

nicea-kontantinápolyi zsinaton ( 525 és 581 ) 
újabb Hiszekeggyel kellett összekovácsolni a ko
rán széthulló krisztusi nyájat. Ma a szentmisében 
imádkozzuk ezt a hitvallást. VE Pál pápa is 
ezzel a hitvallással az ajkán borult lézus Krisztus 
elé. Csak kibővítette. Korunk szellemi-lelki álla
pota kényszerítette rá. « ...tudomásunk van arról, 
hogy bizonyos modern körökben mily nagy nyug
talanság tapasztalható a hittel kapcsolatban. En
nek a forrongásnak egyik oka a mai világ mély
reható változása : annyi, de annyi bizonyosságot 
kétségbe vonnak vagy vitatnak ! Látjuk, hogy

még a katolikusokat is magával ragadja a vál
tozás és az újság láza. Kétségtelen, hogy az Egv- 
báznak mindig is az lesz a kötelessége, hogv lolv- 
tassa erőfeszítését : elmélyítse és hirdesse az egy
mást követő nemzedékeknek — egyre alkalma
sabb módon — Isten kifürkészhetetlen titkait, 
üdvösségünk forrásait. De ugyanakkor, amikor az 
elengedhetetlen kutatás munkáját sürgetjük, fi
gyeljünk a legnagyobb gonddal arra. hogv esor- 
bíthatatlanul őrizzük meg a keresztény tanítást. 
Óvakodnunk kell attól. — amit manapság, saj
nos. tapasztalunk, — hogv a hívő lelkekben za
vart és bizonytalanságot keltsünk ! »

Mind a két hitvallás az egyén hitét domborítja 
ki. Az Egyház szinte kétezer éven át még leg
közösségibb ténykedésében is. a szentmiseáldozal- 
ban. hitét az első személy hangsúlyával vallja 
meg : Hiszek.

A \ \ .  századdal az egész világot átfogó kö
zösségi eszmék törnek be a történelem színpa
dára. Legyen az szocializmus vagy kommuniz

mus, háború vagy béke. ENO vagy más efiéle 
szervezet, mind az egész emberiséghez fellebbez
nek. A keresztény hitvallásnak is korszerű, kö
zösségi formát kellett öltenie: a H i s z e k  mellé 
a H is z ü n k -n e k  kellett lépnie. Mindinkább 
tudatára kell ébrednünk annak az örvendetes 
ténynek, hogy egy nagy közösségnek, talán a vi
lág legnagyobb vallási közösségének vagyunk 
tagjai és ennek a közösségnek hitével lélegzünk. 
kelünk és fekszünk. Nem egyedül vegetálunk e- 
zen a tenyérnyi földön, hanem mint egy végelát
hatatlan nagy erdőnek a fája terebélyesedünk és 
nyúlunk a.z ég, a nap és a fény felé.

Micsoda termékeny közösségi légkörben is élt 
a keresztény ősegyház. Az Apostolok Cselekede
teiben olvassuk róluk, hogv «egv szív és egy 
lélek voltak» ( 4. 32 ). — Attól a perctől kezdve. í 
hogy az L’tolsó Vacsora leimében összegyűlt ta
nítványokra alászállott a Szentlélek és a tűzke
resztség erejével összeforrasztotta őket, a krisz
tusi hit lett ennek a közösségnek — a Máté evan
gélium Ecclesia -nak nevezi — az életéivé. I s 
megszületik az az áj embertípus, amelyet Anti- 
oehiában. a római birodalom második nagy váro
sában csakhamar « keresztény » -nek neveznek: 
nyilvánvalóan azért, mert életük egészében Jézus 
Krisztus isteni személyébe volt beágyazva, és 
mert az Ö tanítását sugározták ki pogány kör
nyezetükre.

Ezt a valamikor új embertípusnak számított 
keresztényt ma megkísérti a divathóbort. Ű is ' 
egy div atos, rövidreszabott «mini» -hit után vá- j 
gvódik. A szabadság mámorában láncnak tartja. : 
ami eddig kardja és erőssége volt.

A Szent Péter-téren elhangzott « Hiszünk » az : 
atomkorszak emberének szól. Annak az ember- • 
nek. aki tudásával behatol a legpirinyóbb atom i 
életébe és a világűr titkaiba, de akinek a feje fe- : 
lett állandóan a saját tudománya által felidézett 
halálrém lebeg.

Péter utóda szólott, mert szólnia kellett. Krisz- ; 
tus E rünk egykor, szenvedésének előestéjén Péter j 
apostolhoz és az ő személyében minden egyes 
utódaihoz így szólott : « Én azonban imádkoztam 
érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy 
te egykor megtérve megerősítsd testvéreidet» 
tik . 22.52). — Kik VI. Pál testvérei? Krisztus 
Egyháza, isten népe : püspökök, papok és hívők. 
Megerősíteni a mi korunkban is — mint eddig i 
a történelem minden egyes korszakában — csak ; 
azt jelentheti, hogy a kinyilatkoztatás fényét rá- ! 
sugározni az értelemre, valamint az alatta, kö- : 
rülötte tátongó szakadékokra. A megerősítésnek j 
nem lehet célja, hogy elzárja az előrehaladás i 
útját és az emberi természetbe oltott fejlődésnek i 
a dinamizmusát.

I.esz-e annyi lelkiereje korunk hívőjének, hegy ' 
VI. Pál pápával «együtt» és csorbítatlanul mondja í

Isten népének l liszekegyét» ?
Dr. Sellye Vince

Csiillag után
Irta : Babits Mihály

Ülök életunl szobámban, 
hideg teát kavarok ...
Körülöttem fájás-félés 
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből, 
kinyitom az ablakot 
s megpillantok odakint egy 
ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itthagynék, 
mennék a csillag után 
mint rég a három királyok 
betlehemi éjszakán !
Gépkocsin, vagy teveháton — 
olyan mindegy, hogy hogyan '. 
Aranyat, tömjént és mirrhát 
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át. míg 
utamat szelné a ránt.
«\ranyad tilos kivinni!» 
szólna ott a vámos rám. 
«Tömjéned meg, ami csak van. 
az mind kell, az itteni 
hazai hatalmak fényét 
méltón dicsőíteni)).
Százszor megállítanának, ■— 
örülnék, ha átcsúszom : 
arany nélkül, tömjén nélkül 
érnék hozzád. Jézusom ! 
luj és mire odaérnék, 
hova a csillag vezet, 
te már függnél a kereszten 
és a lábad csupa seb. 
s ahelyett hogy bölcsöd köré 
száriak tömjént, aranyat, 
megmaradt szegény mirrhámmal. 
keserűs-ágii mirrhámmal 
kenném véres lábadat.

első néger bíboros, Zungrana kardinális mondotta 
párizsi jubileumi szentbeszédében, nagyrészt ne
kik köszönhető, hogy az afrikai katolikus egyház
nak ma 2.500 benszülölt papja van és 95 ben- 
sziilött felszentelt püspöke. Igaz, hogv ez még el
enyészően kiesi szám a 296 milliót számláló la
kosság szükségletéhez mérve, ám ez a rendkí
vül fontos munka megindult és szépen halad 
előre.

Még ma is számos nagyszeniináriumban taní
tanak. de ma már a tanári karokban is, és neves 
európai egyetemeken is nagy számban találko
zunk volt növendékeikkel. Olyan köztiszteletnek 
örvendenek, hogv még a polgári hatóságok sem 
zaklatják őket, ahol pedig az állami berendezke
dés kifejezetten keresztény ellenes.

Bosco Szent |ános

Jan. 31.

1 modern kor legnagyobb katolikus nevelő- 
ívnek Don Bosco-t tartják. A mimkáscsaládból 
származott szegény fiú rendkívüli tehetségekkel 
i megáldva. Már diákkorában kívülről ismert 
i'ibb latin és görög klasszikust. Tandíját maga 
kereste meg. Kemény földműves munkát végez. 
Szakszerűen érti emellett a szövő mesterséget és 
pi kazeinben is dolgozik, mosogat, diákokat tanít. 
A munkát nem tartja soha megalázónak. A mos
toha diákévek ellenére jellemvonásává vált a vi
dámság és az aggódástól mentes öröm. Kötéltán- 
eosok irigyelték ügyességét, félkézzel behajlította 
a lópatkót, kiváncsi tömegek élvezték bűvész
mutatványait és alig volt hangszer, amelyen ne 
játszott volna ügyesen.

1842-ben szentelték pappá. Életét teljesen az 
ifjúságnak szentelte. A rendalapítással és nevelő
otthonok nyitásával járó kezdeti nehézségeket ha
mar legyőzte. Papjait, sokszor szegénysorsú utca- 
gyerekekből, maga nevelte. Lnnék köszönhető, 
hogy az általa alapított szerzetesi közösségitek 
könnyű volt az elesett nép szolgálatába állnia. 
Halálakor. ISSS-bim. a rendnek már Olaszor
szágon kívül is voltak intézetei. Ma több mint 
25.000 szaléziántts öt világrész ifjúságát neveli, 
napköziotthonokban, ipariskolákban, középisko
lákban és egyetemeken.

Mi a rendkívüli gyors terjedés és az eredmé
nyes nevelési módszer titka ? Röviden : a nevelő 
feladata abban áll Don Bosco intézeteiben, hogy 
megnyerje párt fogottjai bizalmát. Ezért onnan 
minden kényszert száműzött és nevelési módsze
rét hármas alapra helyezte: az értelemre, a s ke
reteire és a vallásosságra.

1. 1 szulézi nevelő elsősorban belátásra ás 
meggyőződésre vezeti a fiatalokat, hogy ne 
<'belört» egyéneket neveljen, és arra törekszik, 
hogy a nevelendők belsőleg is elfogadják irányí
tását. Ezért a szalézi környezet, mint minden 
család, rendelkezik fény- és árnyoldallal. A sza
lézi pap állandó jelenlétével megkönnyíti a neve
lést. felenléte olyan mint egy apáé, vagy egy 
idősebb testvéré: neveltjével együtt játszik, ét
kezik, imádkozik, oktatja őket iskolában és mű
helyben. Inkább lelkesít mint parancsol. A rábi- 
zottakkal egyéniségük és ítélőképességük kialakí
tásában komoly munkát végeztet.

2. A nevelési módszer második alapköve a sze
retet. Az ifjaknak érezniük kell. hogy a nevelő 
szereti őket. Ezt az érzést a nevelő legkönnyeb
ben. Don Bosco szerint, úgy keltheti fel. ha sze
reli azt. amit neveltjei szeretnek, ha megérti az! 
a világot, amelyben élnek.

5. A legfontosabb tényező a szalézi nevelésben 
a vallásosság. Don Bosco nem írt elő rendkívüli 
ájtatossági gyakorlatokat. A szalézi nevelő arra 
törekszik, hogy a fiatalokat a magasabb értékek 
szemléletére és szereidére vezesse. A lelkiéletben 
is felelősségtudatra neveli őket. A vallásból a 
lelkesítő vonásokat ragadja ki és mindenekelőtt 
ezekkel ismerteti meg tanítványait, mint pl. az 
emberi lélek értéke. Isten szerclete és az erény 
szépsége.

Értékes vonás és éltető erő minden szalézi 
házban a vidámság. Savio Domonkos, Don Bosco 
növendéke, akit az Egyház már szentjei között 
tisztel, ezt így fejezte k i : «Az életszentséget itt 
abban látjuk, hogy nagyon vidámak vagyunk».

Don Bosco fiai Magyarországra is eljutottak. 
1929-ben már megszervezték jogilag az önálló 
magyar rendtartományt. A szaléziaknak nevelő
intézetük volt Esztergomban és Visegrádort. Sok

nehéz lelki és anyagi nehézségekkel kiizködö tjjút 
vezettek helyes útra: mesterséget adtak a ke
zükbe. iskoláztatták őket. hogy a magyar társa
dalomban megtalálják helyüket. Értékes munkát 
végeztek nyomdai téren is Rákospalotán. A Sza
lézi Müvek kiadásai országszerte ismertek voltak 
és az ifjúság nevelésében jelentős szerepük volt. 
Ki ne ismerte volna Rákospalotán és Űjpesten a 
CLARI -t. ahol a környék egészséges gyermek
kacagástól visszhangzott, ahol reverendás kispa
pák vezették a játékokat és foglalkoztak a cser
készekkel ? A; államosításig gimnáziumuk volt 
Nyergesújfalun, diákotthonuk Gyulán. Balassa
gyarmaton. Mosonmagyaróváron, Szombathelyeit 
és Óbudán. A teológiai főiskolájuk mellett. Péli- 
földszentkercszten zarándokházat létesítettek. Ezt 
a Dunántúl számos falujából látogatták a zarán
dokok. Az iskolák államosítása és a rendek lei- 
osztása a szaléziakat is érintette: 25 rendházat 
zártak be és 220 szaléziánust kapcsoltak ki a 
magyar ifjúság neveléséből. A rend tagjai több
ségükben otthon élttel;. Várják csöndben a napot, 
amikor a magyar ifjúság nevelésében Don Bosco 
újra szerepet kap.

P. Szőke János

A Fehér Atyák az idén ünnepük fennállásuk 
századik évfordulóját. Ezt a jelentős missziós 
társaságot Lavigerie francia bíboros alapította 
azzal a céllal, hogy az afrikai népek közt a ne
velés, elsősorban a kispapnevelés, tehát a papi 
utánpótlás munkásai és apostolai legyenek. Cél
juk az volt, hogy a nép soraiban élve elsősorban 
életpéldájukkal mutassák meg a keresztény apos
toli élet vonzó erejét. Kezdetben csak az akkori 
francia gyarmatbirodalom országaiban működtek, 
de aktivitásuk mihamar kiterjedt egész Afrika 
területére, sőt közép-keletre is. Mint ahogy az

November végén ért véget a franciaországi 
S Vichy -ben «a katolikus missziók és az új világ 
! nevelésének a kérdéseiről)) rendezett kerekasztal- 
j konferencia, amelynek során számos beszámoló 
j hangzott el arról, hogy miben járulnak hozzá a 

misszionáriusok a missziós területek népeinek 
szociális, társadalmi neveléséhez, anyagi és szelle
mi fejlődéséhez. Vannak ugyanis még ma is em
berek. akik azt hangoztatják, hogy fölösleges, sőt 
egyesek szerint egyenesen káros a nyugati kultú- 

! rút átültetni ezekre a területekre. Ezeket a váda- 
\ kai leginkább azok hangoztatják, akik egyáltalán 
i nem ismerik a missziósok munka-módszerét, vagy 
I pedig önmaguknak szeretnék megkaparintani eze- 
i kel a területeket, saját ideológiájuk kizárólagos 
í terjesztésére. Nem tudják, vagy nem akarják lu- 
í döntősül venni, hogy a miszionárius, amikor az 

evangéliumot hirdeti, nemcsak a krisztusi pa
rancsnak engedelmeskedik, de hatásosan hozzá
járul az általános életnívó emeléséhez és az a'ta-

i hűtős emberi kultúra terjesztéséhez is.

’ Vegyük például a sok beszámoló közül Afrikát. 
j Ezen a világrészen a miszionárittsok alapítottak 
1 és vezetnek ma is 50,325 iskolát. És ebben a 

számban még nincsen bent a 2,597 hitoktató- 
képző intézet! Misszionáriusok- alapítottak és ve
zetnek ma is 1.795 kórházat, S31 árvaházat, 542 
szülészeti klinikát és 5.945 aggok és nyomorékok
számára alapított menhelyet.

Egyes államokban —  például Togo köztársa
ságban — az első ipariskolákat a katolikus nnsz- 
szionáriusok alapították. Tehát kimondottan e- 

j vangéliumi munkájuk mellett eredményes mim- 
1 kásái az égész nép társadalmi fejlődésének és az
! életnívó emelésének is.
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Világ-békenap
ismeretes, hogy a múlt év végén VI. Pál pápa 

szózatot intézett a világ népeihez, hogy a polgári 
év első napját, az Üjévet, szenteljék minden esz
tendőben a békének. Felhívását, melyet nem ki
zárólag a katolikusokhoz, hanem « minden jó
akaratéi emberhez » intézett, akkor a követke
zőkkel okolta meg :

a. / a világbéke veszélyben van s csak akkor
lehet biztosítani, ha az emberiség össze
fog annak hatásos megvédésére,

b. a nemzetek és népek egoizmusát, mely 
állandó veszélyt jelent a békére, helyes 
határok közé kell szorítani.

c. egyes népeket elkeserítenek olyan áldat
lan körülntünyek, melyekben szabadság- 
jogaikat és emberi méltóságukat nem 
látják biztosítva s így kétségbeesett cse
lekedetekre ragadtathatják magukat.

d. félni kell attól, hogy egyesek a szörnyű 
atomfegyverek bevetésére határozzák el 
magukat,

c. nagy annak is a veszélye, hogy a töme
gek lassan elfogadják a tételt : a nemzet
közi ellentéteket a méltányosság, az igaz
ságosság és a jog alapján nem lehet többé 
megoldani.

Ugyanakkor erősen óvott mindenkit a pápa a 
«hamis békeszólamok® elfogadásától. «Nem lehet 
békéről beszélni ott, — hangsúlyozta — ahol a 
béke alapjait nem ismerik el és nem tartják 
azokat kellő tiszteletben, mint pl. az őszinteséget 
nemzetközi viszonylatban, valamint az egyének 
és népek szabadságát annak minden vonatkozásá
ban : politikai, kultúrális, erkölcsi és vallási té
ren*. Az igazi békemozgalom nem lehet pacifiz
mus. mely mögött az élet hitvány felfogása rejtő
zik és a «béke eszménye nem szolgálhatja azok 
gyávaságát sem, akik félnek odaadni életüket ha
zájukért és testvéreikért, amikor azok jogaikért 
és szabadságukért védelmi harcban állanak®.

Rövid egyházi hírek
Advent első vasárnapján, az új egyházi év 

kezdetén mondták először azonos szöveggel Né
metország evangélikus templomaiban is a kato
likusokhoz hasonlóan a Miatyánk szövegét. Az 
új szöveget katolikus templomokban már a leg
több helyen húsvét óta imádkozzék.

226 spanyol lelkész végez jelenleg külföldön 
dolgozó honfitársai körében lelkipásztori munkát. 
Európa 12 országában 158 pap lát el 1.2 
millió hívőt — hozták nemrég nyilvánosságra 
Madridban.

VI. Pál pápa fatimai látogatásának emlékére 
Monté Reál repülőterén, ahol a pápa gépe földet 
ért, december 8 -án leplezték le a pápa szobrát.

Délamerikában az Újszövetség 50.000 példá
nyát osztották szét az adventi hetekben. A kiadás 
és szállítás költségeit a franciaországi Taizé re
formátus szerzetesei fedezték.

Biaírának december elejéig 1.2 millió DM ér
tékben juttattak el élelmiszert az egyházi segély
szervek. 800 étkeztető központban naponta több. 
mint 960 ezer személyt étkeztetnek.

Librevillebcn az egyházi segélyszervek 6.3 mil
lió DM költséggel u. n. Biafra - gyermekváros 
építését tervezik. Gabiin és P.iafra kormányával 
erről a tárgyalások már megkezdődtek. A gyer
mekvárosban ezer gyermeket tudnak elhelyezni és 
200 ágyas, jól felszerelt kórháza is lesz.

A lengyelországi katolicizmus ezeréves törté
netét dolgozzák fel és adják ki a lublini kato
likus egyetemen. A három részből álló mű 55 
neves tudós közreműködésével kerül kiadásra és 
csak kis példányszámban jelenik maid meg.

Mexiko-Cityben a püspöki kar katolikus egye
tem felállítását tervezi és ehhez a pápa hozzá
járulását kívánja megszerezni.

Dakarban, Senegal fővárosában tartotta 6. 
nemzetközi világkongresszusát a katolikus jogá
szok szövetsége, amely a Pa?; Romana keretében 
működik

A «Pubiik» c. katolikus hetilap kiadóhivata
lának közleménye szerint a lapnak jelenleg 25 
ezer előfizetője van és heti példányszáma 60 % - 
bán fogy cl. A közleményt az tette időszerűvé, 
hogy egy Hamburgban megjelenő lap valótlan 
adatokat közölt a kiadóhivatal tevékenységéről.

Santiago de Chilében tartotta 4 hetes szemi
náriumát a CAI. a keresztény ifjúmunkások szö-
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A tavalyi pápai szózat értelmében az idén 
három hónappal ezelőtt a Vatikán felhívást adott 
ki. melyben felszólította a világ püspökeit, hogy 
1969 január 1 -én. a Világbéke Napján, rendezze
nek ünnepségeket és előadásokat s ezek közép
pontjába állítsák az igazságos béke követelmé
nyeit. valamint az emberi méltóság és szabad
ságjogok tiszteletét. A Vatikán felhívása gyakor
lati eligazításokat is tartalmaz. A püspökök gon
doskodjanak pl. arról, hogy a különböző nyelvű 
és fajú papok közösen misézzenek. Az istentisz
teleteken legyenek jelen a különböző fajú és nyel
vű hívek közösen. A katolikus hívek a békenap 
alkalmával lássanak vendégül idegen diákokat, 
vendégmunkásokat, menekülteket és elhagyott 
magányosokat. Minden jóakaraté ember támoga
tásával hassanak oda. hogy kormányaik csökkent
sék a fegyverkezés költségeit és az így megta
karított összegeket ajánltassák fel a gazdaságilag 
elmaradt népek megsegítésére. Indítsanak moz
galmakat és követeljék, hogy a nemzeti jöve
delemnek egy százalékát fordítsák a gazdaságilag 
elmaradt népek támogatására.

A katolikusok másik feladata — a Vatikán 
most kibocsátott felhívása szerint — mindenfelé 
felhívni a világ nemzeteinek és a kormányoknak 
a figyelmét azokra az erőszakos intézkedésekre, 
melyekkel milliókat fosztanak meg természetes 
szabadságjogaiktól. A katolikusoknak ismerniük 
kell és másokkal is meg kell ismertetniük, hol, 
milyen eszközökkel használják fel az államhatal
mat az emberi méltóság és az emberi szabadság- 
jogok elfojtására. A világbéke napján figyelmez
tetni kell arra, hogy a háborús támadás, a kato
nai megszállás, a politikai merényletek, a faji és 
ideológiai megkülönböztetések ellenkeznek az em
ber veleszületett jogaival. Ma. az u. n. pluraliz
mus korában, el kell érni, hogy a különböző 
politikai és ideológiai csoportok tiszteletben tart
sák egymás érdekeit és egymás felfogását. Ilyen 
értelemben kell az iskolai nevelést is átalakítani.

vétségé. 22 ország 32 CAJ - vezetője vett azon 
részt és foglalkozott aktuális szociológiai, teoló
giai, politikai és gazdasági kérdésekkel.

l aíinamerikában minden 56-ik percben meg
hal rosszul tápláltság következtében egy 4 éven 
aluli gyermek. A megrendítő adatot egy mexikói 
gyermekorvos hozta nyilvánosságra, nemzetközi 
konferencia keretében.

Argentínában a Parana folyóban lelte halálát 
három szalézi szerzetes. 12 társukat kísérték úszó- 
gyakorlatokra, amikor egyikük hirtelen segítsé
gért kiáltott és elmerült. Mentésére siető két társa 
szintén a vízbe fulladt.

Budapestről jelentik: «Az Állami Egyházügyi 
Hivatal elnökének előterjesztése alapján a kor
mány úgy határozott, hogy a magyarországi egy
házak és vallásfelekezetek kérelmét teljesítve, az 
196S dec. 51.-i állapotnak megfelelő összegben 
1947 december 31. ig biztosít ja számukra a sze
mélyi és dologi államsegélyeket®.

Nem is kétséges, hogy ezzel a határozatával a 
budapesti kormányzat Mindszenty bíboros bebör
tönzésének 20. évfordulójáról szeretné elterelni a 
figyelmet. Ezt egyébként abból is lehet látni, hogy 
a kormány napokon át ünnepelteti magát abból 
az alkalomból, hogy 20 évvel ezelőtt megállapo
dás jött létre a protestáns egyházak és a budapesti 
kormány között. Jellemző, hogy ezeken az ünnep
ségeken a katolikusoknak is hivatalosan részt kel! 
venniök.

November 17-én a Magyar Püspöki Kar ren
deletére az egész országban templomi gyűjtést 
rendeztek az öreg és beteg szerzetesek számára

Pannonhalmán 100 férfiszerzetes, lászberénv- 
ben 140. C.vónott 100. Vácott 100. Bakonvbélen 
80. Csákváron 80. Hejeén 60 szerzetesnővér ré
szére van szociális otthon, amit állami támoga
tással tartanak fenn. Egyházi támogatásból él Szé
kesfehérvárott 45. Szombathelyen 20. Esztergom
ban 10 öreg világi pap. Verőcén 50. Piispökszent- 
lászlón 40, Pécsett 60 szerzetesnővér, továbbá 
ugyancsak Pécsett 20 világi (papi édesanyák, 
szerzetestestvérek).

Az egri papnevelő intézetnek 73 növendéke 
van öt egyházmegyéből, abból 16 jelenleg katonai 
szolgálatot teljesít.

A nyíregyházi görög katolikus papnevelő in
tézet növendékeinek száma 19: a Központi Sze
mináriumban 6 görög katolikus papnövendék 
van. 4 pedig katonai szolgálati idejét tölti.

A világbéke napján — mondja a Vatikán lei- 
hívása — tartsa mindenki lelkiismeretbeli köte
lességének ellenfeleivel kibékülni. Aki embeitái- 
sát megbántotta, megkárosította, tegye jóvá vétkét 
most a béke napján. Az embereknek meg kell 
érteniük, hogy a társadalmi kapcsolatok egyre 
inkább sűrűsödnek, melyek folytán az egyének 
közelebb kerülnek egymáshoz. A társadalmat 
tehát úgy kell alakítani, az egyéneket úgy kell 
megnevelni, hogy a közösségek légköre embe
ribbé váljék. Ezt csak akkor lehet elérni, ha a 
társadalmi légkör, mely körülvesz bennünket, 
telítve van a lelki és szellemi értékek megbecsü
lésével és az emberi méltóságból folyó jogok és 
kötelességek tiszteletével.

Nagy kérdés természetesen, lelismeri-e vajon a 
modern ember a pápai szózatok tartalmát és fel
fogja-e azok jelentőségét, van-e ereje ahhoz, hogy 
a páratlan anyagi fejlődéssel párhuzamosan az 
ember lelki és szellemi értékeit is gyarapítsa és 
tiszteletben tartsa. Ha az anyagi javak fejlesztése 
közben nem gyarapszanak bennünk a szellemi és 
lelki értékek, az egyoldalúan ápolt materialista 
fejlődés elnyomja majd emnberi méltóságunkat és 
veszélyes helyzetbe hozza szellemi kultúránkat. 
Megérthetjük így. hogy a sokat emlegetett huma
nizmus helyett a «homo homini lupus® társada
lom korába lépünk.

Az ember szinte kísértést érez. arra. hogy a 
Világbéke Napján javaslatot tegyen egy Magyar 
Békenap bevezetésére is. Szükségünk volna ne
künk is — otthoniaknak és emigránsoknak egy
formán — egy napra, mikor a pápai szózat él tei
mében felfognánk, mi a hamis és igazságos béke 
között a különbség. Ráeszmélnénk, milyen anya
gi. vagy méginkább, milyen becsületbeli kárt 
tettünk honfitársaink életében. Meghívnánk egy
mást vendégségbe és helyreállítanánk mi magya
rok is egymás között a békét, hogy ne szétszórói. 
hanem egyetértő gvűjtögetői és megtartói legyünk 
azoknak a kiváló magyar értékeknek, melyeket 
olyan bőkezűen árasztott ránk éppen ezekben a 
mostoha időkben a Gondviselés.
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A ZÜRICHI MISSZIÓ HÍREI

( Folytatás a 6. oldalró 1)

Szentmisék rendje :

Winterthurban :
minden hónap első vasárnapján van magyar 

szentmise. Tehát : Jan. 5. — Febr. 2. — Márc. 2. 
Ápr. 6. — Máj. 4. — Jún. 1. — Jul. és Aug. szü
net — Szept. 7. — Oki. 5. — Nov. 2. Dec. 7. 
A jelzett szentmisék d. u. 4 órakor tartatnak.

Szentmisék előtt mindig gyóntatás.

A legendás hírű perui inkák népe nagyrészt 
már a katolikus hitre tért, de mert olyan mostoha 
körülmények közt élnek, hogy csak az éhínség és 
a nyomor leltet osztályrészük, nagy csoportokban 
indulnak el a városok jelé. Sajnos legtöbbször a 
külvárosok nyomortanyáin kötnek ki. ahol erköl 
esi és társadalmi szempontból is ezer és egy ve-

Az amerikai asztronauták
karácsonyéjjel többször is körülröpultek a Hol
dat. Komplikált műszerek kezelése közben es a 
sokirányú tudományos megfigyelés mellett talál
tak időt arra is, hogy a szentestén a Föld lakói
nak figyelmét karácsony ünnepére irányítsak.

Frank ISorman, az űrhajó parancsnoka, a har
madik körröpülés közben ezt az imát lebegte a 
világűrben : «Urunk, mutasd meg nekünk, amit 
tennünk kell azért, hogy általános béke napja 
minél előbb felragyogjon a Föld lakóira.® A ki
lencedik körnél pedig lames l.ovcll. William 
\nders társaival a bibliai teremtéstörténetet ol

vasták és a következő üdvözletét küldték a Föld
re : Az Apollo 8 utasai mindenkinek jó éjszakát, 
sok szerencsét és boldog karácsonyt kiváltnak. 
Isten őrizze mindnyájukat a jó. öreg I öklön

Mennyire emberibb és rokonszenvesebb volt ez 
az üzenet karácsony napján a világűrből, mint 
az a nyilatkozat. melyet a szovjet űrhajós tett 
annakidején arról, hogy ott fenn nem találkozott 
az Istennel. (Persze nincs kizárva, hogy ezeket 
a komolytalan szavakat is. mint annyi más ki
jelentést. az ateista állam adta hatalmi szólal 
félelemben tartott polgára szájába 1)

Aki a \ ilágűrben a Genezist olvasta, észrevette 
ott a mindenható Teremtő nyomait 1
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szely fenyegeti őket. Eme öngyilkossággal fenye
gető népvándorlás megakadályozására most az 
angol bencések elhatározták, hogy a nehezen 
megközelíthető, de aránylag termékeny Apurimak 
völgyében kolostort alapítanak azzal a céllal, 
hogy maguk köré gyűjtve a benszülötteket. meg
tanítsák őket a földművelés és a racionális álhit- 
tenyésztés, valamint az kézi ipar alapelemeire, 
így biztosítva számukra a megélhetés lehetőségét.

E sajtó-hírt olvasva mi magyarok is emlék
szünk, hogy milyen sokat köszönhetünk a nyugati 
szerzeteseknek: bencéseknek, cisztercieknek és 
prémontreieknek, akiktől őseink is elsajátították 
ezeket az ismereteket, amikor a hosszas népván- 

! dorlás és kalandozások után bölcs királyaink ve- 
! zetésével beléptünk a keresztények nagy család-
j jába.


