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nalomra méltóbbak vagyunk minden embernél®
(I.Kor. 15, 19). Akkor a sír üressége szinte végA tartalomból
leien távlatokba szélesednék és elnyelné az egész
krisztusi kinyilatkoztatást és a személyi üdvös-égünkbe vetett reményünknek egyetlen szilárd I
A győzedelmes hit
1. o.
pontját.

A győzedelmes hit
Alig néhány hónappal az 1956-os szabadságharc leverésé után a rákoskeresztúri temetőben
mindazokat a sírhantokat, amelyekbe a véres hareok folyamán elesett férfiakat, nőket és gyermekeket temették, egyik ejjel a Kádár-regime elplaniroztatta. Nem tűrhette, hogy ezeket a néma sirhantokat a béklyóba vert nemzet «hősök emlékmiive®-vé avassa, es hogy előtte nap mint nap
ego gyertyákat és koszorúkat helyezzen el. El
kellett eket gereblyéztem:, hogy semmi se emlékeztesse az eleket a holtak lelki nagyságára és
hosiessegere.

i tették el. És aztán, hogy küldetésüknek "isteni
j tekintélyt® adjanak, elhíresztelték, hogy a halott
j Krisztus feltámadt. Nos ezek a « körmönfont»
1 halászok avatták volna a Názáreti sírhelyét vallá
si világszenzációvá 1 — Mások a női alaptermé
í szetben keresték a föltárnád! Krisztusról szóló
i « örömhír » gyökerét. A nők túlfűtött fantáziája
j és felkorbácsolt érzelmi világa a feltámadt Krisz
! tusról szőtt hallueinációkban csapódott le. El le
i het képzelni, hogy az apostolok ezekkel a hallu• cinációkkal indultak el térítő útjukra, és ezekre
az érzékcsalódásokra épült egy birodalom rom
jain. amely a saját erkölcsi nyomorának a súlya
t alatt pusztult el. az új <'ketcszlénv» v ilág ! —
I Napjainkban Bultmann és tanítványai úgy vélik,
: hogy járhatóbb utat találtak. Szerintük az evan
j géliumok mai alakjukban kizárólag az ősegyház

2000 evvel ezelőtt Krisztus Erünk ellenségei
hasonló szándékkal hengei ítettek "igen nagy® kő' et az Ldvözítő sziklába vájt sírja elé. Lepeesétekék, sót még őrséget is állítottak melléje. A
Kazazeii emlékét örökre ki akarták törölni a hitét és életét tükrözik vissza. Soha meg nem
szívekből és a történelem lapjairól. Akit életében | tudhatjuk, miiyen hosszú út vezet az ősegyház
nem tudtak elnémítani, még a keresztfára sze- i hitétől a történelmi Krisztusig.
gezve sem, azt halála után gondolták elnémítani.
A Ilii meggyőző ereje
Az üres sír
A teóriák értékét a való élet hőmérőjén kell
De húsvétvasárnap derengő hajnalán
év lemérni. Az organikus élet egyik alaptörvénye,
ezredek egymásba torlódó eseményeibe és az év- ■ hogy csak azt asszimilálja, ami növekedését és
milliárdos zárt természeti törvények megbont fejlődését szolgálja. Ezt már Szent Pál is meg
hatatlan egységű rendszerébe belehasított a leg érezte. Az az apostol, aki Krisztus feltámadá
sának nemcsak a hagyomány, hanem a teológiai
nagyobb történelmi meglepetés: először néhány
továbbépítés útján is legkövetkezetesebb tanúja.
asszony, majd a félelem és rettegés öleléséből Miután a korintusi egyházközséghez írt első leve
még fel nem ocsúdott tanítványok üresen találták I lében leszögezte, hogy Krisztus föltámadása nél
a sírhelyet. Mindössze azok a lepedők maradtak kül az apostoli igehirdetés « hiábavaló», azaz
vissza a sziklasírban, amelyekbe nagypénteken a « üres fecsegés », a keresztény ek hite pedig « cél
holttestet csavarták. És azóta is a sír üresen tá talan tévelygés® lenne (I.Kor. 15,14), a maga
tong. A 4. században a keresztény kegyelet a szokott tömörségével a következő konklúzióra
Szentsír-baziükát építette főiéi? és az üres sír a i jut: «Ha pedig Krisztus nem támadt föl ... szü
keresztény világ legősibb és legnagyobb zarán
dokhelyévé vált

Emlékezés P. Bíró Ferenc
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Ez a keresztény hitből való kiábrándulás azon
ban sose következik be. Kezeskedik erről ma is
az a feltűnő tény. hogy az utolsó három évszázad
alatt a modern "írástudók® hatalmas erőfeszítései
is elégtelennek bizonyultak Krisztus istenségébe
vetett hitünk megrendítésére. Vannak persze ingadozások és bizonytalankodások a hit körül, i
!
főként a mienkhez hasonló kavargó korszakok
ban. de a föltámadás nagy csodája, mint a ke
resztény vallás isteni eredete melletti fényes bi I
zonyíték. végülis mindig győzelemhez segíti a
hitet.
A jámbor asszonyoknak nagy gondot okozott,
vajon ki fogja elhengeríteni a sír szájáról a má
zsás követ. Keresztény világunkat hasonló gond
gyötri. Ki fogja elhengeríteni azt a nagy követ.
melyet a tagadás szelleme hengetíteit a föltámadt
Ldvözítő sírjára? Ki lesz az Isten Leikétől meg
ihletett égi követ, aki az evangéliumi hithez vezeiö utat ismét szabaddá és biztonságossá teszi ?
l gy teszi maid biztonságossá, hogy ne íróasztal
mellett készült teóriákból merítsük lelkünk nyugalmát, hanem a föltámadásba, Isten Fiának önkinyilatkoztatásába vetett győzedelmes hitünkből.
Abból a hitből, amely a történelmet az első
húsvét hajnalától az utolsónak alkonyáig átfogja
és amely hitnek a Krisztus-misztériuma a II. Va
tikáni Zsinat szerint «az idők végén majd teljes
fényében nyilvánvalóvá lesz®.
P Sellye Vince
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Az egyén a közösségben
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A Szentatya júliusban Ugandába
látogat

8 o.

Az okos ember a kirándulásokat is tervszerűen
hajtja végre. Amikor eldöntötte, hogy hová megy,
elővesz legalább egy jó útikalauzt és annak segítségével állítja össze az úti programot. Így gondoskodik előre arról, hogy ne vágtasson el észrevétlenül egy híres múzeum és építészeti műemlék
vagy világhírű katedrálisok és templomok melleit
Lassan tapasztalatból tudja: érdemes meg-megáüni
történelmi emlékek előtt, mivel tanulmányozásuk
közben belátjuk, hogy a légiek is tudtak valamit.
Tudtak pl. építeni és pedig lélekkel, amint ezt
olyan elragadó szemléletességgel éppen a közép
kori katedrálisok mutatják. Mennyire szüksége
volna éppen ennek a mai önmagával eltelt nem
zedéknek arra, hogy szellemi látókörét történelmi
ismeretekkel is tágítsa 1 így tudná észrevenni,
hogy az annyit ócsárolt múltban — nemcsak a
képzőművészetek, hanem a civilizáció egész terü
letén — folytonosság van és minden jelenkori
vívmányban is ott ragyog az előző nemzedékek
szorgalma és tudása.

És a természettől elzárt városi, ipartelepi robot
ember kirándulásain megfürösztheti a lelkét a
természet nagyszerű szépségeiben is. Prohászka
püspök mondja, hogy ebben a fürdőben lemos
hatjuk «a ránk száradt... fájó és megavasuló ér
zéseket, mindazt, ami nem lélek, hanem ami aludt
vér és holt érzés®. Egyik hasonlata szerint a lel
kem mint végtelenbe nyúló, érzékeny seiyempapir
ráomlik az elöltem elterülő természeti szépségre,
hogy "lekopirozzam magamban a hegyek-völgvek
vonalait, az erdők és sziklák árnyalatait, hogy
felszívjam az áfonya és a páfrány leveleinek har
matát®. Másik hasonlata a természet ölén hallgatózó lantnak nevezi a lelket, amely "kifeszült és
érzékeny húrjaiba fölveszi azt, ami hangból, zú
gásból, mámoros élvezet-lélekzeíböl leng, lejt erj dőn, réten és a fölséges sziklákon®.

Csuk az egyéni, örök élet a valósá
gos halhatatlanság. Ezt mutatta be a
jöltámadott Krisztus. A tcstszennt való
jeltámadás mozgatta meg a világot, az
hozott tavaszt. Csak egy renaissance
van: az a tavasz, melyben Krisztus
pálmáin leng ! l ógjuk meg a pálmai ...
Vigyázzunk, hogy el ne hervadjon hi
deg kézben, száraz szívben, sötét kör
nyezetben; el ne hervadjon kételytől,
közönytől, világiasságtól!
Prohászka Ottokár

2. o.

: Nyilván csodálkoznának a régi munkásvezérek.
! akik annakidején a rövidebb munkahétért ádáz.
harcokat vívtak, ha most látnák, milyen sokan
kelnek fel hétfőn reggel fáradtabban, mint keitek
szombaton vagy vasárnap reggel a munkahét után
s talán fejcsóválva kérdeznék: Érdemes voit-e
annyit küzdeni a hétvégi hosszú munkaszünetért ?
Természetesen érdemes volt. Az egész társadalom
érdeke, hogy a dolgozók kipihenjék magukat és
felfrissüljenek a munkaerők. Ebből viszont az kö
vetkezik, hogy a kirándulásokat is pihenésre,
üdftő szórakozásokra és változatos szellemi élmé
nyek gyűjtésére kell fordítani.

’

a mi pálmánk. Ezt a pálmát nyújtja
minden hívőnek s aki kézbe veszi és
erősen farija, megosztja vele győzel
mét : föltárnád majd ő is. Ez a hit aörök élet vágyával föllazította az em
beriséget. mint hogyha a Krisztus ke
gyelnie. e pálma leveléről hulló har
mat tüzes eső alakjában Indít volna a
telkekre s vértanúkat avatott volna.
Minden vértanú a hitért halt meg. Min
den halál ezt kiáltja, ez őriiletes. vak
merő szó': l: ö l t á m a d u n k ! E lü t
Krisztus sírjából való és nem míto
szokból ... Ó szent sír. halhatatlan ele
tet lehelsz és biztos öntudatot remé
nyeinkbe '.

A kettős birodalom

A magyar katolicizmus
mérlege

o.

1 idejében vagyunk s megint megfigyelhetjük. ho
gyan száguldoznak a gépkocsik az utakon és mi
lyen fáradtan térnek vissza utasaik vasárnapesj téken a nagyvárosok és a modem ipartelepek
j tömött lakónegyedeibe
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A föltámadoít Krisztus

2.

Tavaszi kirándulások

A tagadás szelleme
\z üres sírhoz a tagadas szelleme is elzarán
dokolt, a múltban éppenúgy mint manapság és j
valószínűleg az idők végezetéig odajár. Már az
ókor fizikusai vallottak: Natura horret vacuum. ■
\ természet nem bírja a tátongó ürességet. Igyek
vők minden űrt levegővel vagy vízzel betölteni.
Mi sem természetesebb, minthogy a tagadók ezt
a kirívó, értelmetlen történelmi vákuumot is
mindenféle teóriával kitölteni igyekeznek. Elég.
ha futólagosán felvázolom őket. Beszéltek arról,
ht ev a holttestet a tanítványok lopták el és rej-

jezsuita atyára

A lelki és szellemi élményeket is gyűjtögető,
üdítő kirándulásainkon egyre többet értünk meg
a nagy püspök víziójából, aki a szép táj szemlé
letén mindig elragadtatásba esett: "Hieroglif ne
kem minden bokor, minden ködfoszlány s minden
úszó fehér, kékes, bíboros felhő. Uram, csodálom
palett-táblád színgazdagságát és ünneplő bemutat
kozásod garderóbját®.
Mozaikkép a íöltámadott Üdvözítőről a velencei Szent Márk Bazilikában.
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A modern apostolkodás előfutára
B ÍR Ó

FER EN C

A mai emigráns magyar nemzedék bizonyára
alig emlékszik már B ír ó F e r e n jezsuita atya
nevére, mert sem a tudósok, sem a nagy szó
nokok sorában nem találkozik vele. Működése
azonban oly jelentékeny s hatása oly nagy volt
kortársaira és oly eredeti alkotással lépett a ka
tolikus magyarság színe elé, hogy már mint út
törő is keli méltó helyet kapjon a huszadik szá
zad első fele keresztény magyar nagyságainak
galériájában. P. Bíró ugyanis azon a téren volt
kezdeményező szellem, ahol tátongó hiány mu
tatkozott: a modern keresztény sajtó és aposíolkodás terén. Ezért bizonyos értelemben megelőzte
korát, s ha a mai kor nyelvén akarnók öt jelle
mezni. azt keli mondani, hogy ő már félszázad
dal előbb azt az «aggornamento» -t képviselte,
melyet XX! 11. János pápa tűzött jelszóként a
II. Vatikáni Zsinat elé. Róla is elmondható
Vass József szavaival : « Facta te loquuntur » —
alkotásaid beszélnek rólad. Ezért tartjuk méltó
nak és hasznosnak mi is. hogy születésének szá
zadik évfordulóján a külföldi katolikusok lap
jában röviden megemlékezzünk róla.
A sajtóapostol
P. Bíró első nagy alkotása, «A Szív*. akkor
indul el (1955}. abban a liberális korban, mely
ről valaki azt írja : «Magyarországon a szabadkőműves irányítás alatt álló gőgös és önhitt libe
ralizmus uralkodott, mely vakon hitt a technika
és ^kapitalista haladás megszakadhatatlan folyto
nosságában, a tőke és anyag mindenhatóságában
s magától értetődőnek tekintette a kereszténység
félrelökését, fensőséges megvetését*. «Pannonta
virágos kertje vadvíz, mocsár, békalencsés láp
lett. a lápok furcsa életével, mely félig élet s
félig már halál.* A liberális korszellem hatását
akarta P. Bíró ellensúlyozni a Szív újsággal s a
Szív által propagált Jézus Szíve tisztelet elter
jesztésével, ami minden várakozáson felül sike
rült. Sikerült azáltal, hogy tartalma változatos
volt. kiterjedt a közélet számos kérdéseire, s az
életből vett eleven példákkal illusztrálta monda
nivalóját. Ezeket a nép, sőt előkelő nagy nevek
hordozói is szívesen olvasták. Emlékszem: egy
fővárosi hittanár novénát tartott az Örökimádás
templomban. Mondanivalóit sok példával élénkí
tette s szereplése valódi siker lett. Megkérdeztem
tőle : honnan vette a példáit ? Csak egyetlen for
rása volt: a Szív újság. így érthető, hogy a Szív
valóban közkedveltségnek örvendett, s ha jól
emlékszem, a példányszáma elérte virágzása ide
jén a 200 ezres számot is ! A sikerben része volt
P. Bíró eredeti elgondolásának, rikkancsoknak
beállítása a terjesztésbe, akik a vasár- és ünnep
napi szentmisék után a templomból kiáradó kö
zönséget megrohamozták s igyekeztek minél több
hívőnek egv-egy Szívet nyomni a kezébe. A temp
lomi áhitat és szentmise hangulatában távozó
hívő lélek természetszerűen szívesen nyúlt azon
lap után. mely az evangélium programját modern
formában kínálta neki.
Karitatív akció szervezője
Eredeti és egyéni módon gondolkodott P. Bíró
az anyagi dolgokról is. Nem látott ezekben elve

Varga László S. J.

( 1869 - 1938 )

i tendő, kísértő eszközt, mely az embert romlásba
: dönti, hanem úgy tekintette az anyagvilágot.
; mint amelyet Isten ajándékozott az embernek és
emberi társadalomnak, hogy vele éljen s felette
i úrrá váljon, mint a Teremtő azt eredetileg ren1 delte. felhasználja mint anyagi létalapot az Egy1 ház és vallás javára. E tekintetben Mindszentv
i bíborossal egy nevezőn állt. aki szintén azt val! lotta, hogy az Egyháznak olyan anyagi létalappal
i kell rendelkeznie, hogy minden külső befolyástól
j független maradhasson. Ez elgondolás alapján
j alapította P. Bíró az első kommunista uralom
' okozta nyomor idején az « E t o r * néven is
mert beszerző és árusító vállalatot szegény csalá
dok élelmezésére. Az élelmességre valló kezde
ményezés annyira bevált, hogy Vass József nép
jóléti miniszter is magáévá tette a gondolatot és
segítségével a vállalkozás széles körökben nyújt
hatott szociális támogatást.
A Korda R. T. megteremtője
Ha már P. Bíró gyakorlati érzékét és lelemé
nyeségét dicsérjük, akkor mindenekelőtt a Korda
R. T. nyomda és könyvkiadó vállalatra kei! gon
dolnunk. Nem annyiban, mintha a katolikus
nyomdát ő találta volna ki, hanem abban az
értelemben, hogy olyan nyomdát és könyvkiadó
társaságot hozott létre, mely olcsó és jó könyvek
kiadására specializálta magát. A Korda R. T.
hamarosan fogalommá vált Magyarországon, on
totta magából a megbízható, pozitív tartalmú
könyveket s ezáltal a szegényebb és egyszerűbb
igényű közönség számára is hozzáférhetővé tette
a lelki irodalom termékeit. A Korda sikerét mi
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy a
budapesti Mikszáth Kálmán-tcri központ mellett
egymásután tudtak vidéki fiókokat is megnyitni,
melyek mindenütt — kiegészítve még kegytárgy1 kereskedéssel — a legszebb fejlődés útján voltak,
amikor a második világháború által ránk hozott
kommunizmus a többi sok katolikus intézmény
nyel együtt ezeket is likvidálta.
Vallásos társulat alapítója
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A kor és társadalom szükségleteit tartotta P.
Bíró akkor is szent előtt, amikor a Jézus Szíve
Népleányok Társaságát megalapította. Ez a szer
zetességhez hasonló, de annak kötöttsége nélkül
élő vallásos társulat volt, mely a közös élet mel
lett nagy mozgási szabadságot is biztosított tag
jainak, akik az evangéliumi tanácsok megtartá
sára esküvel kötelezték magukat, de klauzula
nélkül éltek s szerzetesi ruhát nem viseltek. A
népleányok főfeladata a korszerű apostolkodás
volt, éspedig elsősorban a sajtó terén. Ezt úgy
valósították meg. hogy a Korda vezetését mindenütt ők vették át. Ez által biztosítva volt az
anyagi létfenntartásuk, másrészt teljesen megbizható személyi apparátus kezében volt a nyomda
és könyvkereskedés, amelv a vállalkozást rendkívüli módon felvirágoztatta.

i A Népleányok aposíolkodásának más térre való
; átvitelét, ami pedig tervbe volt véve, az idő röí vidsége akadályozta meg.

A történelem súlypontja ugyan már a Csendesóceán térségébe csúszott, annál inkább feltűnő,
mennyi könyv és tanulmány jelenik meg éppen
most Amerikában az egykori osztrák-magyar ha
talomról. Nyilván odaát kezdik már észrevenni,
milyen fontos és veszélyes terület a Duna völgye
és mekkora hibát követtek el. akik ennek törté
netét nem ismerték és dönteni mertek róla. Nem
véletlen, hogy két világháború onnan indult el és
amerikai csapatok e napokban tartanak hadgya
korlatot a cseh erdő szélén. A történelemben
nincs bűnbocsánat, ott minden tévedésért bűn
hődni kell.
E helyen nem akarok szakszerű dolgozatot írm.
csak az! szeretném vázolni, milyen élmény roll
nekem és sok más magyarnak is a század eleién
az a hirtelen összeomlott birodalom. Izgatóan ér
dekes és bizony leckének is jó az ilyen emléke
zés. A keleti magyarok, mondjuk Debrecenben.
Patakon és Makón persze másként gondolkoztak,
mint mi nyugatiak, hiszen ott századok óta a
gravamen. a szittya öntudat meg a kuruc kese
rűség volt az uralkodó érzés, azonban a biroda
lom előnyeit nagyon is élvezték, ha nem is akar
tűk tudomásul venni. A kiegyezést ugyan a zala
Deák Ferenc csinálta, azonban rögtön utána a
vezetést Andrássy meg a Tiszák ragadták ma
gukhoz. továbbá a bihari és erdélyi urak sem
maradtak háttérben.
A mai szegény magyar el sem tudja képzelni
hogy 1918-ig útlevél nélkül utaztunk Bukovina
tó! Veronáig és Brassótól Karlsbadig. Magyarok
szolgáltak a Délivasút vonalain és a csongrádi,
békési kubikusok jómódban éltek, mivel ők épí

tették sokfelé a vaspályákat és a gátakat. Igaz,
sokan vándoroltak akkor Amerikába az ország
ból, de még több német, olasz, lengyel is ment.
ám sokkal kisebb lelt volna a veszteség, ha a
kormány és a nagybirtok gondol a telepítésre. A
pesti cserkészek tutajon járták be a Vág völgyét,
a módos közönség Poprádon meg a Szent Anna
iónál nyaralt, a gazdagabb pedig Salzkammergut
szállodáiban hemzsegett, mivel a király is ott töl
tötte szabadságát. Nagyszüleim Badacsonyból lo
vas kocsin zarándokoltak Máriazetlbe és úgy ott
hon érezték magukat, akár Celdörnölkön. Magyar
bencések fogadták őket és Nagy Lajos király
templomában imádkoztak meg gyóntak.
Budapest akkor lett igazán főváros, tőzsdéiéi
forgalmazták a roppant terület gabonáját: a ma
gyár malomipar versenyét nem bírta a bajor sem
és a gazdag szerb tőzsérek a kőbányai piacon ad
ták el a sertést. A nyugati megyéknek közelebb
volt Becs, mint Budapest és az egyik nagybátyám
az iparművész oda is költözött, viszont a Déli
•asút osztrák alkalmazottai meg nálunk teleped
ek le. ha úgy tetszett nekik. Szombathelynek pél
Iául két állomása is volt és nagy forgalmat bo
tyolított le minden irányban. A mostani Bitrgenandból az ifjúság a magyar középiskolákba járt
is mifelénk sohasem merült föl a nemzetiségi
kérdés. Szombathelyen szorgalmasan tanultuk a
német nyelvet és irodalmat, pedig a diákság zöme
volt olyan törzsökös magyar, mint a szalontai és
szoboszlói hajdúk, hiszen a Rábától északra csak
akkor járt a török, ha Becs ellen vonult, tehát Vér
Bulcsit népe szépen megmaradt ősi lakóhelyén.
Például apám falujában ma is megvan az anya

Bár a szemben álló felek mindegyike megígérte,
hogy a vietnámi újévre, a TÉT - ünnepekre be
tartja a fegyverszünetet, a harc kisebb-nagyobb
hévvel folvik tovább Keleten. Párizsban két hó
napon át a tárgyalóasztal formájáról és alakúi
ról vitatkoztak a magukat «béke-delegátusoknak»
tituláló kiküldöttek, de Saigontól ötven kilomé
terre tovább tart az automata-fegyverek zaja és
távolabb, a «Varázslatos illatok folyója*, a «Riviére des Parfums* hullámai közt tovább úsznak
a tenger fele a megcsonkított holttestek .... \ ietnámban immár harmadik évtizede tart a háború,
előbb a franciák ellen, aztán a japánok ellen,
majd újra a franciák ellen s most az északi és
déli rész egymás ellen emeli továbbra is a fegy
verét.

Fenti alkotásokat mind összegezve. P. Bíróról
is elmondhatjuk, hogy rövid földi élete alatt «sok
időt töltött be». rengeteg jót cselekedett s nagvértékü alkotásokkal gazdagította a magyar kato
licizmust.
V ecsey Lajos

A Szív újság megjelenését a háború végéit még
engedélyezte 1944 -ben a Szövetséges Ellenőrző
Bizottság, de később a régimé betiltotta otthon
Mindenki, minden család szenved e harcban,
a lapot, felenleg az újság szerkesztősége Észak- i de a legtöbbet mégis a Vietnám: keresztények es
Amerikában van és a következő címen lehet J a katolikusok. Az ő keresztjük a legnehezebb 1 ...
Legnagyobb részük nemcsak egy-egv családtagot
megrendelni:
veszített, de sokszor nemzedékek szorgosan öszA Szív
szegyűjtött minden feltett kincset, vagyonkáját,
P. O Box 500
apáik földjét is el kellett hagvniok. A legnagyobb
megpróbáltatás mégis az 1954-es Genfi Konfe
SH R IB OAK, N . Y.
rencia után szakadt rájuk, amikor a kényelmes
U. S. A.
fotőjök mélyén bölcselkedő nagyok ketté osztot
ták az országot és Északról menekülniök kellett
mindazoknak, akik nem voltak kommunisták I
F IG Y E L E M !
800.000 vietnáminak kellett gyorsan elhagynia az
A főtisztelendö lelkész urakat és munkatársai ! országot. Jöttek is Délre az országutak mentén,
majd pedig a tengerparton elképesztő és ijesztően
kat arra kérjük, hogy a helyi egyházközségi és
• öreg. kimustrált és megbízhatatlan bárkákon,
magyar életről szóló híreiket és közleményeiket,
j vitorlásokon. Sem a déli sem az északi kormány
lehetőleg mindig a hónap 12.-ig, az alábbi címre
nem tudta pontosan megállapítani máig sem,
szíveskedjenek küldeni :
hogy hányán vesztek el így az úton mindenkitől
P Matv3sovich Henrik
I elhagyatva és mindent elveszítve ... Általában a
: Délre érkezettek számát 700.000-re szokás tenni.
lloutian 4,
I Az 1953 -as még aránylag pontosaknak számít
Nijmegen
ható adatok szerint Észak-Vietnámban a katoli
Holland
kusok száma 1,124.000 volt 1.054 katolikus pap
vezetése alatt. Dél-Vietnám katolikusainak a szá
ma ekkor félmillióra volt becsülhető. A Genfi
Egyezmény után 650.0C0 katolikus került az or: szágútra és nagyrészük papjaik vezetése alatt meg
Eredeti antik
• is érkezett Délre. Ekkor 375 katolikus pap marézkarcok
i radt a helyén Északon. Ez egyébként az utolsó
tájképek magyar és külföldi városokról,
; hivatalos statisztikai szám is, mivel a kommutovábbá antik térképek a világ minden
: nista kormány, amely a hatalmat átvette, soha
tájáról és egyéb tárgyú karcok nagy
nem tett közzé hivatalos adatokat a katolikus
választékban kaphatók.
egyház állásáról. A keleteurópai országok Béke
Export — import — csere.
bizottságainak a látogatásaiból tudjuk, hogy a
hierarchia ugyan nem szűnt meg, de még csak
Viszonteladóknak nagybani árak.
hozzávetőleges adatokkal sem rendelkezünk a
Dr. Osvald Miklós.
katolikus egyház helyzetéről.
9000 St.Gallen (Schweiz)
Rorschacherstr. 159.

Albérleti szobát
keresek pár hónapra Zürichben.
Ajánlatot a kiadóba kérek 222. szám alatt.

P. Bíró alapító tevékenységéről beszélve, még

A kettős birodalom

A két Vietnám
keresztútja

meg kell említenünk a Ward-kollégiumot, mely
világi hitoktatónők kiképzésére létesült. Ennek
kezdeményezői között is ott találjuk P. Bíró ne
vét, akinek arra is gondja volt. hogy a mar kiképzett hitoktatónőket összefogja, nehogy clkalIódjanak s számukra jámbor társulatot alapított,
melynek keretében szellemi fejlődésük és lelki
életük biztosítva volt.

könyv, amelyet 1600 körül kezdtek használni.
Amikor az Alföld iszonyatos pusztaság lett a hó
doltság alatt, mifelénk folyt az élet a végvári
vonal mögött akárcsak a Csallóközben.
A múlt század végén kemény harc tombolt a
sajtóban és az országházban a szolgálati nyelv
miatt, de a népet ez bizony nem igen zaklatta,
pedig a városunkban két közös ezred is volt. lói
tudjuk, mennyi jogos panasz és vád merült föl a
régebbi századokban a bécsi kormányzat ellen,
sőt az is bizonyos, hogy a pápa sürgetése és
pénze nélkül jócskán várhattunk volna, míg a
törököt kiverik hazánkból, azonban az is tény.
hogy a mohácsi vész óta soha az ország olyan
kedvező helyzetben nem volt, mint a kiegyezés
után. A kettős birodalom nagy gyöngesége abban
állt, hogy nem tudott megbirkózni a nemzetiségi
kérdéssel. Ferenc József erre már nem volt képes,
a trónörökös világosan látta az irdatlan nagy ne
hézséget és kereste a megoldást, de Serajevóban
kihívta maga ellen a végzetet, a bécsi kormány
pedig oktalanul megindította a háborút, habár
Tisza István ellenezte azt. csak a többséggel szem
ben alul maradt. A felelősség kérdését alaposan
■anulmányozták és a francia Daniel-Rops is i l l a 
táévá teszi Fabre-Lttce Alfréd tételét: Németor
szág és Ausztria eljárása lehetővé tette a háborút,
le nem indult volna el a Hármas Szövetség be
avatkozása nélkül. A nagyobb felelősség őket
‘erheli.
A Habsburg vezetés alatt álló birodalomnak
számos fogyatkozása volt, azonban nagyon is
megfelelt az európai érdeknek, mivel egyrészt
fékezte a német és orosz hatalmi törekvéseket,
másrészt pedig a nagy térségben biztosította a
gazdasági fejlődést és összhangot, ami az összes
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Dél-Vietnámban jelenleg a katolikusok száma
1,730.000. akiket 1.476 egyházmegyés és 423 szerzetes-pap lát el a különböző plébániákon. A déli
lakosság összlétszámát 16 millióban szokás meghatározni. A katolikus hit terjedése szépen halad,
Különösen biztató a papi hivatások nagy száma.
Az elmúlt esztendőben 98 új papot szenteltek és
a szemináriumokban 569 kispap készült a lelkipásztori munkár

népeknek előnyére volt. Ez a közös piac az ak
kori viszonyok közölt kitünően működött és ma
csak keserűen kacagni lehet azon. ami a nagy
egység lerombolása után következett: a kis utód
államok marakodtak egymással és még hozzá
mindegyik önálló akart lenni, holott például az
erdélyi fát megint a Maroson kellett Szegedre
szállítani és a rozsnyói vasércet az ózdi és diós
győri gyárakban dolgozták föl. Aránylag legjob
ban ment a cseheknek. Masaryk fia 1946-ban
mégis azt mondta : a csehek soha olyan boldogok
nem voltak, mint a régi birodalom keretében.
Politikai szempontból még inkább végzetesnél:
bizonyult a birodalom fölbomlása, hiszen Ausz
tria ellenállás nélkül került Hitler birtokába és
Csehszlovákia ugyancsak egyetlen lövés nélkül
hódolt meg. A franciákat és főleg Clemenceaut
terheli a legnagyobb felelősség. A nagy szabad
kőműves «tigris» elsősorban rombolni akart és
főleg azért zúzta szét a Habsburg birodalmat,
mivel katolikus volt. Briand nagyon világosan
látott és egyik bizalmas emberének megmondta:
«A hülye béke, amelyet Clemenceau csinált, Róma
ellen irányul. Ön sohasem fogja sejteni, mennyire
gyűlöli ez a társaság a pápát.» Ezt azokra ér
tette, akik akkor Párizsban a békét tervezték. A
franciák földrajzot és történelmet nem ismerve és
saját biztonságukat keresve szövetséget szerveztek
az új államokból, holott azok mind katonai, mind
politikai szempontból nagyon is gyönge, mester
séges tákolmányok voltak és az első lökésre őszszeomlottak, hiszen a csehek és a szerbek kisebb
ségben voltak az uralmuk alá kényszerített né
pekkel szemben. A párizsi tárgyalásokon döntő
szerepet játszott Masaryk Tamás, aki minden te
hetségét latba vetette, hogy az osztrák-magyar bi( Folytatás a 3. oldalon )
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Az egyén a közösségben
Aki ismeri a legújabb egyházi megnyilatkozá
sokat társadalmi, gazdasági és politikai kérdések
ben, észrevette minden bizonnyal, hogy a pápai
szociális enciklikák, a helyi püspökkari mengnyilatkozások, a katolikus tudományos szociológiai
intézmények, konferenciák és szociális hetek ki
induló pontja és alapja mindig az emberi sze
mély. Az ember személy, aki személyes érde
keit természete és adottságai szerint csak közös
ségi keretben képes jól biztosítani. Az egyház
ezeit az evangéliumi elvekhez híven következe
tesen elítéli a szélsőséges elméleteket és a rájuk
épített hibás társadalmi, állami és gazdasági rend
szereket. így különösen éles megvilágításba he
lyezték az utóbbi évtizedek pápái a két szélső
séges felfogásnak, az individualizmusnak és kol
lektivizmusnak elméletét és gyakorlatát, mivel
minőkét társadalmi berendezkedésben súlyos hát
rányok érik az emberi személyt.
Az individualizmus elvei és gyakorlata
A szabadelvű individualizmus minden embert
önálló és egyenlően szabad egyénnek tekint. El
mélete szerint a közösseget az önálló és egyfor
mán szabad egyenek számtani összessége képezi.
Az államhatalom feladatát abban jelöli meg, hegy
az egyéni szabadságot minden kötöttséggel, kor
látozással szemben megvédje és biztosítsa. Ezért
t.lt meg minden olyirányú szervezkedést, tömö1ölest, amely az egyes személyek jogait és szabad
sagát korlátozhatná. Az egyes ember kapcsolata a
közösséggel az egyén tetszésére van bízva, ami
azt jeienti e szabadelvű elmélet szerint, hogy az
egyén csak oly mértékben lép kapcsolatba a kö
zösséggel, amilyen mértékben ezt egyéni érdekei
kívánják. Embertársaival úgy alakítja kapcsola
tait. ahogyan előzőleg megegyezik velük. Ezek a
liberális társadalmi alapelvek valósultak meg
részben vagy egészben az ipari társadalom szü
letésének korszakában. Az állam pl. megtiltotta
a munkásoknak, hogy szakszervezeteket alkossa
nak. a tőkéseknek meg azt, hogy érdekközösség
be tömörüljenek, mivei ilyen társadalmi szervez
kedés a liberális dokrina szerint korlátozza a
személyes szabadságot és a szabad versenyt. A
szakszervezetek és a kartelek egyformán veszély
be hozzák a szabad piacot, ami pedig ennek a
gazdasági rendszernek a szívét képezte.
A szabadelvű felfogás szerint berendezett tár
sadalmi és gazdasági rendszerek embertelen gya
korlatát ismerjük a történelemből. A szakszerve
zeteket hatóságilag üldözték és a sztrájkokat sok
szor a kivezényelt katonaság verte le. Azok a
kapitalisták, akik bírták a szabadpiaci versenyt,
meggazdagodtak, mások — kevesebb tőkével
vagy élelmességgel — tönkrementek. A munká
sok milliói éhbérért dolgoztak, mivel csak ahhoz
a bérhez volt joguk, melyet egyénileg és «szabadon» alkudtak ki a munkaadókkal. Ha sok volt
;. munkás kéz. a bérek minimumra süllyedtek és
csalódok tízezrei tengették embertelen sorsban
munka nélkül életüket. Ilyen körülmények kö
zött nem volt nehéz Marx Károlvnak és követői
nek a másik végletbe átcsapó, szinten alapvető
hibákban fogant, úgynevezett kollektív gazdasági
és társadalmi berendezkedést propagálni és an
nak megvalósításáért mozgósítani az éhező pro
letárokat 1
Már a múlt század végén felemelte szavát

A KETTŐS BIRODALOM

( Folytatás a 2. oldalról )
rodalmat összetörje. A pillanatnyi siker kábula
tában nem gondolt a jövőre és vakságának követ
kezménye az. ami most Prágában történik.
Ha már a régi birodalom fölbomlott, helyébe
olyan szövetséget kellett volna létrehozni, amely
ben az összes tagok boldogulnak, azonban a pá
rizsi parancsokat kontárok szövegezték, holott
igazi békét csak a nagy bölcsesség tud teremteni.
Potsdamban még nagyobb oktalanságot követtek
el s ezért a csonk Európát Amerika kénytelen
védelmezni, ameddig akarja vagy bírja.
.Íz első világháborúban a magyar ezredek vesz
tesége igen súlyos volt. mert mindenütt keményen
és becsülettel harcollak. A vége felé már a kö
zépiskolában folyt az alapvető kiképzés, az if
júság kész volt a katonai szolgálatra és eszébe
sem jutott, hogy a háborút elvesztjük. Egyik
nagybátyám haditudósító volt 1918-ban az isonzói vonalon, júniusban szabadságra jött és tőle
tudtam meg. mi a valóságos helyzet és mekkora
fölényben van az ellenség velünk szemben. Azt
ugyan éreztük, hogy Budapesten valami bomlás
van. de nem törődtünk vele. hiszen el sem tudtuk
képzelni, hogy olyan közel van az összeonnás.
Égy élt a nemzet, mint valami alvajáró és azért
lett olyan borzalmas az ébredés. Csapataink mé
gis rendben maradva jöttek haza, csak otthon
szórták szét őket, mivel a forradalmi kormány
nem akart többé katonát látta. A fővárosban
Károlyi Mihály gróf. Hock János az aranyszáju
plébános. Jászi Oszkár és hasonló társaik sietlek
Bécsiül elszakadni és bomlottan ünnepelték a

hivatalosan az egyház a szabadelvű társadalmi
tanok és azok gyakorlata ellen. XIII. Leó pápa
a Rerum Novarum kezdetű szociális enciklikájában sorra vád alá helyezi a liberális rendszer
téves tételeit és intézményeit. Hangsúlyozottan
mutat rá arra a tényre, hogy az ember természete
szerint társas lény s természetes érdeket miatt
alakít társadalmi közösségeket, mint pl. a csalá
dot és az államot. Ezek — mutat rá már a múlt
században XIII. Leó pápa — az emberi termé
szet társas adottságaiból kifolyólag szükségszerű
társadalmi intézmények, nélkülük az emberi személy legalapvetőbb jogait és érdekeit nem lehetne biztosítani.
A kollektivizmus egyoldalúságai
Marx és követői a liberális társadalmi rendsze
rek bajainak orvosságát a kollektivizmus megva
lósításában látták. Félreismerték ők is az emberi
természetet, adottságait nem vették figyelembe és
közben az emberi természettel ellenkező célokat
festettek az egyének elé. Ezeket az új természet
ellenes célokat egy új embertípus megteremtésé
vel gondolták megvalósítani. Módszerük így lett
teljesen téves és hamis. Nem arra törekedtek,
hogy a liberális gazdasági rendszer egyoldalúsá
gait hozzámérjék az emberi természet követel
ményeihez, hanem a történelmi materializmus
zagyva tételei szerint új társadalmi környezetet,
a termelő eszközök és termelési viszonyok újiárendezését sürgették, hogy abban megszülessék az
új embertípus. Fölösleges tehát azzal foglalkozni.
— hirdették — hogy milyen az ember termé
szete, vagy mik annak változhatatlan adottságai.
Figyelmüket cs erejüket a valóságtól teljesen el
szakadt kommunista elmélet forradalmi úton tör
ténő megvalósítására összpontosították.
Olyan társadalmi berendezkedésért szálltak sík
ra, melyben az ember nem több mint a közösség
egyik termelő és fogyasztó tagja. Az úgynevezett
személyes szabadságjogokról azt vallották, hogy
ezeket az egyéni önzés szülte s ha majd elhalnak,
belépünk a paradicsomi állapotokba. Ezért kell
küzdeni a régi magántulajdonra épített társadalmi
berendezkedés ellen vagyis a kizsákmányolok
társadalma ellen. A marxizmus ezzel az egyol
dalú és téves elgondolásával szédítette meg a pro
letárokat, akik megalázottságukban és nyomoruk
ban vágyódtak e paradicsomi állapotok után. Az
eredmény tragikus : az emberi természet maradt
a régi s ma látjuk, mennyire döngetik az új pro
letárok az orosz kommunizmus és a keleteurópai
úgynevezett népidemokratikus rendszerek levegő
ben lógó, alapot nélkülöző, mesterséges erődít
ményeit egyéni szabadságjogaiknak a visszaköve
telésével.
A keresztény personalizmus
A tapasztalat mutatja meg tehát, hogy sem a
liberalizmus sem a kollektvizmus nem alkalmas
elmélet az ember számára megfelelő gazdasági
és társadalmi rendszer kialakítására, mivel mind
kettő félreismerte az embert. Vissza kellett térni
— egyelőre inkább csak a dialógusokban — a
keresztény humanizmus eszméihez. Megint az
ember lesz a társadalom tervezésében és meg
reformálásában a kiinduló pont és az alap. Azt
kel! vizsgálni, milyen a valóságban az ember s
nem lehet egy íróasztal mellett kitalált liberális

függetlenséget. A nemzet zömének fogalma sem
volt arról, mi a nemzetiségi kérdés, a sajtó is
hallgatott róla, magam csak akkor vettem észre,
amikor Nagyszombatba kerültem újoncnak. Mes
terséges álomkórban szenvedtünk s azért nem is
csoda, hogy ellenállás nélkül győzött az a forra
dalmi csoport, mely szétverte az országot. Ilyen
értelemben mi is felelősek vagyunk azért, hogy
a birodalom szétesett. Vele együtt Európa bukott
el akkor a dunavölgyi térségben és azóta már
csak a tergerparti része maradt meg. mert a belga
határtól alig kétszáz kilométerre már mongol csa
patok őrzik az orosz határt.
A kettős birodalom valóban Európa szerves
része volt. ahol nagyszerűen tanították a latin', és
görögöt, továbbá a német és francia nyelvet min
denfelé ismerték, az uralkodó keresztény művelt
ség pedig a század elején új virágzásnak indult,
amikor Vogelsang, Ábel, Seipel. Hurter. Noldin,
Lueger, Prohászka, Vas József, Zichy Nándor,
Banglia, Moravszky iskolát csináltak és hatalma
san föllendült a keresztény sajtó, az irodalom,
a társadalmi élet. Mindez elpusztult a második
háborúban és utána jött keletről a szellemi tatár
járás, amely a moszkvai förtelemmel árasztja el a
müveit országokat. Sehol sincs ma annyi fiatal
öngyilkos, mint Magyarországon, mert az undor
már erősebb, mint az életösztön és az orosz anyák sem akarnak már rabszolgákat szülni a
zsarnok államnak, amelyet cégéres gonosztevők
kormányoznak. Mégis úgy lehet, hogy e hangta
lan, borzalmas lázadás után pirkad majd a re
ménység hajnala és a dunavölgyi népek őszinte
barátságban egymásra találnak és okosan meg
szervezik közös hazájukat, amelyet oly botorul
szétromboltak.

Ájtatos párbeszéd húsvétra
Babits Mihály
Ember mondja:

:

Hogyan támadjak föl. Jézus, hogyha nem éltem soha ?
Föltámadni csak az tud, ki élt és meghalt valaha.
Én csak sírok, és nem égek, mint a hitvány tűzifa.
Lélek mondja :

I
I

Sírj hát, és ne hajts a szóra hogy sírni se szabad már.
Sírj, de sírj úgy, hogy sírásod messzebb sírjon magadnál !
Ez is éle t! Oh bár minden ember helyett sírhatnál !

j

Jézus mondja :
Hallod, hallod, Jézus mondja : «Én ontottam véremet
Minden emberért, hogy jusson véremből mindenkinek :
Te meg adj ma könnyeidből akinek még nincsenek !»
Ember mondja:
De hogyan lehessek főniksz, míg szememből könny szakad ?
Mégha lángokat sírhatnék ! mert a könny csak oltogat,
S aki nem ég és nem lángol, nem lobbanthat másokat.
Lélek mondja :
Emlékszel, hogyan sóhajtott oltárnál egy szent leány ?
«Oh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus kíván !»
Ö is sírt, s az angyalok bús csókja kéklett ajakán.
A szent leány sóhajtása :
«óh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus tanít !
De milyen boldogság ép hogy ilyen nehéz valami :
Mily boldogság a keresztet gyenge vállal hordani !»

vagy kollektív elmélethez igazodni. Nem a sza
bad piac és a szabad verseny követelményei, vagy
a termelési eszközök teremtette új termelési vi
szonyok szükségszerűsége a döntő a gazdasági
rendszer felépítésében, hanem az emberi termé
szet és a belőle folyó alapvető emberi jogok biz
tosítására való törekvés, a közösség érdekeit szol
gáló kötelességek vállalásával együtt.
Az ember társas lény, mivel egyéni képességeit
közösségi keretben képes csak kifejleszteni, töké
letesíteni. Jóllehet a közösség egyes formái szük
ségszerűen folynak az emberi természetből, mégis
a közösség van az emberért s nem az ember a
közösségért. A kollektivizmusnak ellenkező állí
tása végzetes tévedés. Viszont a másik ember is
személy és birtokosa az alapvető emberi jogok
nak hozzánk hasonlóan. így az emberi szabad
ságnak határai vannak : a többi egyén szabadságjogai korlátozzák az én szabadságomat. A szabad
ságjogokat a méltányosság alapján kel! tehát biz
tosítani s ezt úgy lehet elérni, ha létrehozzuk
azokat a közösségi intézményeket, szerveket, me
lyek kiegyensúlyozó szerepet töltenek be. Ezért
jogos — mondta már XIII. Leó — a munkások
szervezkedése, hogy — amint ő mondotta — kö
zös erővel kivívják maguknak nemcsak a méltá
nyos, hanem a családi bért, amiből családjukat is
fenntarthatják és gyermekeik jövőjéről is gon
doskodhatnak.

világ című fejezetében megint leszögezte: «Az
ember társas természete nyilvánvalóan mutatja,
hogy az egyén tökéletesedése és a társadalmi
közösség kibontakozása kölcsönösen függnek egy
mástól. A természeténél fogva közösségi életre
utalt személy minden társadalmi intézmény ki
induló pontja, alanya és célja. Mivel tehát a
közösségi élet nem egy mellékes járulék, az egyé
nek társadalmi kapcsolataik és kölcsönös szol
gálataik. valamint a testvéri párbeszéd révén fej
lesztik ki tehetségeiket és felelnek meg hivatá
suknak (25. pont).

Az ember és a társadalom viszony ának c rövid
vizsgálata után. sajnálkozással tekintünk azokra
az anarchista törekvésekre, melyek valamilyen
zűrzavaros individualizmust szeretnének vissza
hozni a technikai társadalomba. Még inkább
megdöbbentő azonban az egyházon belül azok
nak a törekvése, akik a Krisztus által alapított
vallási tekintélytől függetlenül, valamilyen ugyan
csak zavaros vallási individualizmus után áhítoz
nak és egyidejűleg az egyházi intézmények lerom
bolását vagy azoknak az individualizmussal öszszeegyeztethető megreformálását sürgetik. Aki a
II. Vatikáni Zsinat alapján áll, vagyis aki az
egyházra hallgat, az a mai szélsőségek hibáit és
veszedelmeit is fel tudja mérni.

A II. Vatikáni Zsinat az Egyház és a mai

Fábián Károly

Tizenkét jótanács
olyan szülőknek, akik gyermekeikből minden áron
gonosztevőt akarnak nevelni
1. Már kezdettől fogva adj meg neki mindent, 9. Gondoskodj arról, hogy gyereked ételben, ital
amit csak akar s gyereked majd abban a meg
ban. kényelemben minden elképzelhető jót
I
győződésben nő fel, hogy a világ egyedül csak
megkapjon. Különben nagyon levert és élet
az övé !
unt lenne, szegény.
2. Ha kevésbé illő szavakat használ, csak nevess
rajta; majd szellemesnek képzeli magát 1
3. Ne adj neki semmiféle lelki nevelést ( istenhitet ) ! Ha 21 éves lesz, majd maga « vá
lasztja » meg magának.
4. Ha rosszat tesz, ne mondd neki soha, hogy
« ez nem volt helyes tőled ». Ez benső gátlá
sokat idézne elő nála ( s ha majd később autó
lopáson érik, legalább azt gondolja, hogy az
egész világon mindenki csak ellene van).
5. Nézd el rendetlenségét és rakodj szépen el
utána — s a gyerek majd azt gondolja, hogy
mindenért mások felelősek.
6. Hagyd, hogy olvasson, amit a k a r! Fertőtle
nítsd az evőeszközét, tányérját, fehérneműjét,
de lelke hadd falja a szellemi bacilusokat !
7. A házas civódások s jelenetek történjenek csak
a gyerek jelenlétében. Ha azután válásra kerül
a sor, legalább nem csodálkozik !
8. Adj neki mindig annyi pénzt, amennyit csak
kér, s neki magának ne kelljen semmiért se
megdolgoznia. Mily szörnyű is lenne, ha a
gyerek egyszer rádöbbenne, hogy neki sincs
jobb dolga, mint a szüleinek !

10. Adj neki mindig és mindenben igazat. A
szomszédok, a tanárok és a rendőrség, mind
mind csak erre a szegény gyerekre «pikke!» !
11. Ha azután tényleg csak csirkefogó lesz be
lőle. jelentsd ki. hogy Te igazán nem tehetsz
róla.
12. Készülj fel egy gondterhes életre. Egészen
biztos, hogy meg is kapod !
Ezek az ironikus hangnemben megfogalmazott,
de elgondolkoztató «jótanácsok» Brémában a
Fiatalkorúak Bírósága folyosóján olvashatók.
Nem pedagógusok fogalmazták és szerkesztették,
hanem bírák, államügyészek, védőügyvédek, akik
évről-évre sok száz esetben tapasztalják, mire
vezet a helyes nevelés hiánya, a szülők gyenge
sége és engedékenysége. A sokszor szinte cinikus
és keserű hang rá akar döbbenteni, hogy nem
elég csak életet adni, az élet megtartása és helyes
irányba való egvengetése is a szülők elsőszámú
és természetes feladata. Boldog gyermek, aki ezt
is megkapja szüleitől, nemcsak a szép ruhát, élel
met és ajándékot.
Megyesi András
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Híreink és közleményeink
Traiskirchen. Jelenleg 1.400 menekült lakik a
táborban. Legnagyobb csoportot a Jugoszláviából
menekültek képeznek, kb. 550 - 600 személy. Má
sodik helyen a Csehszlovákiából érkezettek van
nak. kb. 450 - 500 Jő. Harmadik helyen a ma
gyarok vannak, kb. 160 személy. Romániából
mintegy 60 személy van a táborban. Lengyelor
szágból és Bulgáriából is van 50 - 50 személy. A
téli hónapokban kevesebben jönnek, de állandó
mozgolódás van. A kivándorlás is állandóan tart,
főleg USA, Kanada, Ausztrália, Svédország és a
Dél-Afrikai Unió fogad be menekülteket. — Va
sár- és ünnepnapokon négy szentmise van a tábor
területén.
Burg Kastl. Az iskola Népitánc Együttese és
Énekkara közvetlenül a húsvéti vakáció elején
komoly programot bonyolít le. Március 27 -én
Frankfurtban lépnek fel, márc. 28-án Metz-ben,
29 -én Párizsban templomi hangversenyt adnak,
30 -án pedig a Sallc Pleyel -ben táncolnak. Útban
visszafelé pedig Saarbrückenben ismétlik meg
műsorukat.
Köln. Néhány rövid hír a kölni "Magyar Élet»böl. Február 9 -én. a magyar szentmise után
filmvetítés volt a Magyar Házban. Ez alkalom
mal a «Hotel kikelet* című filmet mutatták be.
A látogatók többsége fiatal volt. — Köln legna
gyobb koncerttermében, a Gürzenich-ben zongo
raestet adott Vásáry Tamás. A műsoron Mozart.
Chopin, Debussy és Liszt müvek szerepeltek. .4
siker leírhatatlan nagy volt, a művésznek hat rá
adást kellett játszani Chopin, Kodály és Liszt
müveiből. — A kölni Magyar Evangélikusok
Gyülekezetének meghívására, márc. 2 -án az is
tentisztelet után. Létay Klára, a budapesti Nem
zeti Színház művésznője közel kétórás előadóestet
tartott Móra Ferenc műveiből.

Otthoni hírek

Bourgoin. A helybeli Magyar Egyesület márc. f
A Magyar Tudományos Akadémián emlékün
16 -án rendezett ünnepségén emlékeztek meg az
ottani magyarok az 1948-as és 1956-os magyar nepséget rendeztek az első magyar közoktatási
szabadságharcról. A műsor a régebben tartott törvény centenáriuma alkalmából és megemlé
kirándulásokról és összejövetelekről készült ve keztek a törvény alkotójáról, hr. Eötvös Józsefről.
tített-képes előadással zárult.
Négy világrészen, hat filmfesztiválon 5 nem
zetközi díjat nyertek tavaly a magyar rajz- és báb
Linz. Dr. Balogh Vince magyar lelkészt a linzi
filmek. A Pannónia Filmstúdió produkciói nem
püspök a Szent Antal-plébánia plébánosává ne
csak külföldön, hanem Magyarországon is nagyon
vezte ki. Plébánosi, sok felelősséget jelentő tevé
kenységére Isten áldását kérjük. Az újonnan ki kedveltek.
nevezett magyar lelkész Felsőausztriában Dr. Iván
A magyar könyvkiadás- és kereskedelem az
László lett. A lelkészség területén kb. 1,500 ma idén 60 könyvkiállítást és vásárt rendez a világ
gyar él, és még 200 vendégmunkás Bácskából.
különböző részein. A többi között Amszterdam
ban, Lipcsében. Frankfurtban. Svédországban, az
Oberpfalz. Ifjúsági siversenyek voltak február Egyesült Államokban. Tokióban és Sidneyben ke
9 -én. Oberpfalz-ban. 4 lesiklásban első helye rülnek bemutatásra a magyar könyvek és hang
zett Kovács János, a Burg Kastl-i magyar gim lemezek.
názium hatodikos növendéke volt.
Több, mint 6 millió forintos költséggel resta
Utrecht. A hollandiai magyarok hágai és ut- urálják a Tatai várat. A várban 26 termes múze
rechti csoportjában többek között felvetették azt umot alakítanak ki. A munkálatokat 1972-re fe
a gondolatot, hogy a szentmisén hallott prédi jezik be.
kációról szentmise után közösen elbeszélgessenek.
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem
A gondolatot mindkét csoport egyhangúan hagyta
tánccsoportja egy római bemutatón elnyerte az
jóvá. így a szentmise utáni barátságos összejöve olasz miniszterelnök állal felajánlott első díjat.
tel keretében egy előre megadott vallási kérdés
A magyar együttes kapta a postaügyi miniszter
megvitatására kerül sor. Az első utrechti beszél
különdíját is.
getést Geréb Zsolt református lelkész vezette be.
— Hágában is értékesnek tűnt a közvetlen be
Készül az első magyar állatgyógyászati receptszélgetés, csak sajnos erre kevés idő állt rendel könvv. A szerkesztőbizottság a vasmegyei gyógy
kezésre. Itt húsvétkor a szentmise után ünnepélyt szerészek kezdeményezésére az Állatorvostudomá
tartanak és a hittan! kérdések közös megbeszé nyi Egyetem szakembereiből alakult — jelenti a
léseit a következő hónapokban folytatják.
Népszabadság.
London. A Márc. 15 -i ünnepély este 7 órakor
volt a Holy Trinity Church Hall-bán. Az ünnepi
beszédet Dr. Saáry Mihály tartotta. A műsoron a
Magyar Népdal és Népitánc együttese is szerepelt.

M E G H ÍV Ó
a svájci magyarság nagy találkozójára

1918 - 1919
a történelmi Magyarország összeomlásának szomorú emlékű évei. Erről emlékezik meg
S v á j c magyarsága Zürichben, a Svájci Keresztény Magyar Munkásszövetség Zürichi
Csoportja és a Zürichi Prohászka Ottokár Társaság közös rendezésében
1969 április 20-án, vasárnap d. u. 15.30 (félnégy) órakor tartandó
t ö r t é n e l m i e m l é k ü l é s én.

Magyarországon jelenleg közel 1 millió 900
ezer az önálló keresettel rendelkező nők száma.
Körülbelül egymillió nő csak a háztartásokban
dolgozik. Számuk 1970 végére csökken, míg az
i önálló keresettel rendelkezőké megközelíti majd
! a 2 milliót.

sara és megvásárlására 150 ezer forintot kíván
nak fordítani.
Magvar játékfilmet is jelöltek a hagyományos
Oscar-díjra. Fábry Zoltán «Pál utcai fiúk* című
alkotását. A z amerikai filmdíj várományosa még
egy - egy szovjet, csehszlovák, francia és olasz
produkció.
A művészettörténészek nemzetközi kongreszszusát az idén szeptember 15-20. között Buda
pesten tartják.
Propagandista címmel a Kommunista Ifjúsági
Szövetség (KISZ) új ideológiai, pedagógiai és
módszertani folyóirata jelent meg.
Diáktragédia történt Pannonhalmán, a bencés
gimnáziumban. Nagy Aurél, az első B-osztálv ta
nulója, 16 éves gimnazista, a kémia óra befejeztekor a tanterem ablakából az udvarra vetette
magát és szörnyethalt. A fiú jó tanuló volt. időn
ként azonban bizonyos szellemi zavarodottság
jeleit mutatta. A tragikus öngyilkosság ügyében
folyik a nyomozás. A részletes kihallgatások és a
boncolás eredménye tisztázza majd, mi okozta
Nagy Aurél halálát.
7969 első félévében összesen 10 Shell-kutat cs
szervizt létesítenek Magyarországon. Ezeknél a
kutaknál a szervizeknél forinttal is lehet fizeti;'..
Az üzemanyag Shell-technológiával magyar üze
mekben készül, az autóipari cikkeket a Shell, a
gépkocsi alkatrészeket pedig az illetékes külföldi
gyár szállítja.
A fővárosban 5 állomás épül. a Balaton mellett
2. a további 5 forgalmas megyeszékhelyeken
Veszprémben, Pécsett, Szegeden. Miskolcon i;
Debrecenben.
A szabd szombatokon filléres vonatok indul
nak a nyári szezonban Baranya megyéből a Bala
ton partjára, a pécsi MÁV-igazgatóság és az Ide
genforgalmi Hivatal megállapodása alapján. A
hétvégi járatok végállomása Fonyód. Balatonfenyves és Balatomária lesz.

Mohács belvárosában 11 kg ezüstpénzzel telt.
középkori agyagkorsót találtak. A leletet továbbí
tották a Janus Pannonius múzeumba Pécsre, ahol
megállapították, hogy az érmék a mohácsi vész
előtti időkből, főleg Mátyás és Ulászló korából ,
valók. Tulajdonusuk valószínűleg az országba be- í Munkácsy Mihály magyar festőművész szüle
tésének 125. évfordulójáról az amerikai képvtsenyomuló törökök elől rejtette el kincseit.
lőházban is megemlékeztek. A képviselők mél
A Szegedi Szabadtéri Játékok új nézőterének í tatták munkásságát, felelevenítették Munkácsy
megtervezésére pályázatot hirdetett az építésügyi j Mihály amerikai útját, amelynek egyik szervezője
minisztérium, a szegedi városi tanács és a szabad- ’ a magyar származású amerikai újságíró, Josef
téri játékok igazgatósága. A pályaművek díjazá- | Pulitzer volt.

Előadók :

1. Nyisztor Zoltán pápai prelátus, újságíró (Róma) :
Magyarország összeomlásának szellemi és politikai okai.

Az élet könyvéből

Szünet
2. Kozma Ferenc szkv. vezérkari őrnagy (Liége) :
A magyar hadsereg felbomlása. — Hadműveletek az ország integritásának
védelmében.
Az előadás helye :

a Guthirt plébánia kultúrterme (Guthirtstr 5. 8037 Zürich).
D. c. ünnepi szentmise, szentbeszéddel, tartja: Dr. Nyisztor Zoltán.
Megközelíthető :

a 33-as és a Hauptbahnhof-tói közlekedő 71. sz. autóbuszokkal. Megálló:
Rosengartenstr.
A szünetben :

sör, magyar borok, magyar hentesáruk, kávé, frissítő italok stb. kaphatók.
Erre a két rendkívül érdekes és értékes előadásra minden magyar testvérünket
szeretettel várunk.

Házasságot kötöttek :
Belgiumban :
Czibula Péter és De Kempeneer Patrícia.
1969 febr. 28-án — Brüsszelben
Németországban :
! Juhász József r.k. elektromérnök és Németh Ilona
r.k. e.mérnök 1969. febr. 21-én, StuttgartFreiberg
Schulz András és Uusitupa Helina (Göttingen)
1969 márc. 15 -én Lehtimaki -ben (Finnor
szág) házasságot kötöttek

Tanuljunk és okuljunk a múltból !

Pogány Sylvia Éva Margit, Pogány András és
Raschka Györgyi 1969 jan. 30-án született
leánya — München
Bokovits Péter Tamás, Bokovits János és Eperjes
Mária 1969 febr. 13-án született fia,
WernauAVürt
Ujlaky Román, Újlaki Sándor és Luksh Maria
fia, 1969 febr. 23-án, Karlsruhe/Wöschbach
Svájcban :
Kerekes Tamás András márc. 9 -én. Basel
Csönge Ibolya Katalin márc. 23-án. Basel
Az örök hazába költöztek :

A keresztség szentségében részesültek :
Belgiumban :
Kufstein. Január 19-én díszgyűlést tartott a i a csoportot. — Sok sikert kívánunk nekik a jö- Belgiumban :
Katolikus Magyar Nőegylet Árpádházi Szent ■ vőben is.
Horváth Ingrid — Houthalen
Margit ünnepén. — Február 9 -én a magyar j
Vati
Ibolya — Melin
szentmise keretében emlékeztek meg a kufsteini Ilildesheim. Száraz Erzsébet, Schwester Gilberta Pozsár Ilona — Eupen
1969
febr.
13-án
a
Vincésck
anyaházában
egy
és wörgli hívek Mindszenty József bíboros-her
Roliter Frederic — Neder Over Heembeke
szerű fogadalmat tett.
cegprímás elítélésének 20. évfordulójáról.
Kovács Dávid László — Grace-Berleur
Basel és környéke magyarsága márc. 15 -én tar Budai Katalin — Rocourt
Michelsfeld. A helybeli Magyar - Német kul- totta az 1848 -as szabadságharc emlékünnepé!.
túrtársaság Msgr. vitéz Vargha Gábor lelkész Mintegy 250 magyar jött össze az ünnepélyre,
vezetésével előadást tartott Nürnberg - Budapest ! melyen a magyar iskola növendékei nótáikkal és Hollandiában :
i
testvérvárosok címmel. Vetített képek élénkítet- ' bájos táncaikkal lelkes tapsra ragadták a közön Balogh Ágnes Margit Anna, Balogh József és
Molnár Margit leánya, Haarlem -ben
lék az előadást.
séget. Az újonnan szervezett tánccsoport is fel
Németh
Kristóf Eduard Jan. Németh Gábor és
lépett ez alkalommal. Machacsek András szlová
M. L. Sanders fia — Velonban
Stockholm. A március 15-i ünnepély szónoka ; kiai operaénekes énekszámai külön élvezetet je
Lökkös Antal tanár-költő volt ebben az évben, j lentettek a közönségnek.
Sívó Atilla, S. Pál és Biczók Éva fia, Ruurlo-ban
Várszegi Zsuzsanna Magdolna. Várszegi Zoltán
Göteborg. Ez év folyamán lépett 82 -ik évébe Zürich. A Svájci Magyar Keresztény Munkás I
és Simonics Judit leánya, Krimpen a/d. Yssel
Dr. Gáspár Pál pápai prelátus, göteborgi magyar szövetség, melynek jelenleg mintegy 500 tagja
lelkész, örömmel közöljük, hogy magas kora van, február 23 -án ünnepelte fennállásának tíz Németországban :
ellenére rendszeresen és eredményesen gondozza éves jubileumát. A szövetség megalakulásának
Kesztyűs Tibor István, Kesztyűs Tibor és Novits
az ottani magyarságot. Lelkipásztori munkájára körülményeit, a kezdeti nehézségeket és üdvös
Margit 1968 jún. 14-én született fia
a jó Isten áldását kérjük.
működését az alapító elnök, Hanzély Menyhért
ismertette az emlékgyűlésen.
Bruxelles. Febr. 6-tól 26-ig a Galeri Le Rempart -bán Soós József magyar származású belga ; München. 1969 febr. 25-án a Magyar Nőszö
vetség tagjai a Sacré-Coeur apácák zárdájában
művész rendezett kiállítást műveiből.
Magyaros ajándéktárgyak —
egynapos zárt lelkigyakorlatot tartottak.
különleges Pulloverek és Cocktail ruhák —
London. Immár 15 éve működik Londonban
Lyon.
A
nagyböjt
alatt
az
afrikai
missziók
ja
a
legújabb divatékszerek és divatkellékek
a Magyar Népi Tánccsoport. Most megjelent Ér
nagy választékban a
tesítőjük beszámol a 15 év szerepléseiről. Többek vára felajánlott adományokat a húsvéti misék
alatt gyűjtik össze.
között jártak Olaszországban, Franciaországban,
^Boutique Líviában »
Hollandiában, nem is szólva Nagy-Británia egész
München. Dr. Habsburg Ottó a Kardinai WenForchstr. 16. — 8008 Zürich
területéről, Írországot is beleértve. Jelenleg 50 del Haus dísztermében márc. 14 -én a magyarok
tagja van a csoportnak (zenészek és táncosok). részére "Európai döntések 1969-bett» címmel
(Kreuzplatz-nál) Tel. 34 17 88
Újabb tagokat vesznek most fel, hogy felfrissítsék előadást tartott.

Boros István 36 éves — St.Nicolas les Liége
özv. Korponai Jánosné, 89 éves — Waterschei
Budai Lászlóné, 36 éves — Rocourt
Hollandiában :
Nagy Frigyesné szül. Eninger Katalin 65 éves
Csejtei András, 56 éves — Doetinchem
í Németországban :
■ Tóth Albertné szül. Halmos Melánia, 83 éves.
1969. febr. 28-án, Pfarrkirchenben
Mitró Elza, 68 éves, 1969 febr. 28-án. München
Némethy Ferenc, 58 éves, 1969 jan. 27-én,
Osterode/Harz -bán
| Pivó Emil, 56 éves, Bielfeld -ben
! Svájcban :
Kriván Dezső, 36 éves, febr. 21 -én, Basel
Nyari-Banyák Julianna, 76 éves, márc. 7 -én.
Münchenstetn

«Boutique Maria »
Ruhák, kosztümök, kabátok, kötöttáru;
párizsi és londoni modellek;
szalonmunka méret után is.
Pongrácz Mária
Herreng. 2. Wien I.

ÉLETÜNK

Látogatás a három folyó városában
Münchenből utaztunk Passauba. A Boldoa
Gizella sírjához tervezett májusi, anyáknapi za°rándoklat előkészítése volt a célunk. Nem csoda
hogy már az induláskor reá terelődött a szó.
A müncheni GizeJla-kereszt
99ö őszén, amikor Gizella bajor hercegkisaszszonv a scheyerni var kápolnájában örök hűséget
esküdött Géza magyar fejedelem István nevű fiá
nak, .München még nem létezett. Mégis vannak
Gizella-emlékei. A királyi vár kincstárában őrzik
azt az értékes, aranylemezekkel borított és drága
kövekkel díszített feszületet, amelyet a fiatal ma
gyar királyné 1006-ban Regensburgban meghalt
és eltemetett édesanyja sírjára állíttatott. A meg
feszített Krisztus lábainál két térdelő női alak
íátható. Az idősebbik, apácaiátyollal a fején, az
anya, Burgondi Gizella, íí. Henrik bajor herceg
felesége. Özvegyen apaca lett és mint apátnő halt
meg. A fiatalabbik, aki koronát visel, Gizella
királyné. Ez az első ábrázolás róla. A második a
koronázási palást kepe. amely férje. István király
társaságában mutatja. A «templomö!töztető» ki
rályné körülbelül ötven éves lehetett, amikor a
később koronázási palásttá átalakított miseruhát
a székesfehérvári bazilikának adományozta. Ez a
miseruha-palást az egyetlen ránk maradt emléke
annak az opostcli munkának, amelyet Boldog
Gizella az ifjú magyar egyház templomainak fel
szerelése terén végzett.

Moosburg után kiviggyant a koratavaszi nap és
megjelent előttünk a középkori szépségében meg
maradt Landshut városa felett trónoló várkastély,
a «Trausnitz», Alsóbajorország hercegeinek egy
kori székhelye. Itt élt valamikor, mint Niederbayern első hercegasszonya, Erzsébet, IV. Béla
királyunk lánya. És itt született legidősebb gyer
meke, Ottó, aki az Árpádház kihalását követő
trónversengés idején három éven át magyar ki
rály volt. Mindkettőjük hamvai a völgyben épült,
ma is működő női cisztercita kolostor templomá
nak a kriptájában pihennek.
A következő nagyobb hely, Plattling, frissebb
magyar emlékeket keltett életre bennünk. A má
sodik világháborút követő keserves esztendőkben
sok ezer magyar menekült élt, szenvedett és re- I
ménykedett a «plattlingi láger# -bán. A barakk- í
tábornak ma már nyoma sincsen.
A Dunával párhuzamosan futó regensburg- i
passaui országutat elérve újra Szent Istvánra és j
Boldog Gizellára terelődött a szó. Ugyanezen az
úton igyekeztek ők is az esküvő után — keve
sebb lóerővel, mint mi, de lóháton — Passaun
keresztül Esztergom felé. A magyar kísérethez
számos német pap, lovag, iparos és parasztember
is csatlakozott, hogy igehirdetésükkel, kardjukkal,
szerszámukkal és ekéjükkel segítsék a keresztény
népek közösségébe belépő magyarság új életkez
dését. És egész Európa szerencsekívánata kísérte
őket.

jai tele vannak a látogatók aláírásaival. Fejénél a tunk a Duna baloldalán emelkedő hegyen épült
falon az angyalos magyar címer, a lábánál ma várba, onnan az Inn jobb oldalán vonuló hegy
gyar színekkel átfont hervadt koszorú. Régebbi láncon álló Máriakegyhelvre. Nehéz lenne eldón■ leni, melyikről nyújt szebb látványt Passau pano
magyar zarándokok ajándékai.
rámája. És hogy mi szebb benne: természeti fek
Percekig állunk meghatottan az első ntagvar vése-e, vagy az a kétezeréves kultúra, amely ezen
keresztény politikai menekült sírjánál. Az első az aránylagosan szűk helyen összezsúfolódott.
magyar királyné sírjánál, aki félévszázados apos- Mindegyik külön-külön is érdemes a megtekin
tolság, jótékonyság, áldozat és mindenét odaadó tésre. A kettő együtt olyan élmény, amelyet nem
önzetlenség után egyedül és megalázottan volt lehet elfelejteni.
kénytelen elhagyni az országot. Aki azonban a
hitét, a munkakedvét, emberszeretetét és a jobb i Az első pillantás akaratlanul is a természeti
magyar jövendőbe vetett reményét soha nem ve ! szépségnek szól. A hegyesszögben találkozó kék
: Dunának és a szürke Inn folyónak, amelyeknek
szítette cl.
békés egyesülését megzavarja a bajor erdőből
A hatóságok is nagyon barátságosan fogadtak virgoncán érkező ílz patak majdnem tintafekete
bennünket. A város polgármestere többet ajánlott vízének beleömlése. Aztán szinte mágneses erővel
fel. mint amennyit kértünk. A tanács egyik ve rántja magára a szemlélődő figyelmét a város
zető tagja hivatalosan köszönti majd a magyar félsziget közepén enyhe dombon álló hatalmas,
zarándok-sereget. A fogadás színhelye a város szentélyével keletnek néző székesegyház. Ezer
háza díszterme lesz, amelynek egyik színes üveg évvel ezelőtt innen, ennek a Szent István első
ablakán az özvegy királynénak Passauba való vértanú tiszteletére szentelt dómnak a tövéből
; indultak el Pilgrim püspök papjai a magyar nép
visszaérkezése látható.
megtérítésére. Valamelyik közülök keresztelte meg
Az egyházmegye püspöke is szívesen tett eleget Géza fejedelmet és adta 5 - 6 éves fiának, Vajk
a kérésünknek. Ö prédikál és ő fogja bemutatni nak, a keresztvízzel az István nevet.
a magyar anyákért a legszentebb áldozatot, még
A városház tornyában ötöt ütött az óra. In
pedig — és ez az ő javaslata volt — a zarándok
laton résztvevő magyar papokkal való cgyüttmi- dulni kellett visszafelé. A viszontlátás ígéretével
sézés keretében.
és reményével búcsúztunk a természeti szépsé
gekben, kultúrális kincsekben és magyar emlé-.
j kekben gazdag várostól.
A város csodaszép panorámája
j
Közi Horváth József
A hivatalos program szerencsés lebonyolítása í
után kocsinkkal a meredek úton felkapaszkod

A bajor fővárosnak van még egy másik Gizellavonatkozása is. Amikor 1908-ban passaui síriát
Barátságos fogadtatás Passauban
kibontották, a müncheni embertani intézet tudó',u vizsgálták meg a csontvázat. Megállapításuk
Passauban első utunk a félsziget-város csúcsán
szerint Szent Henrik császár buga, Szent István lévő niedernburgi, alsóvárosi kolostorba vezetett.
felesége, Szent Imre herceg anyja, az özvegyen Az egykori női bencés zárda a múlt század kö
apácává és a passau-niedernburgi női bencés ko zepe óta az Angolkisasszonyok rendjének a tulajlostor apátnőjévé lett Boldog Gizella magas, kar ! dona és a keletbajorországi leánynevelés egyik
csú és finom testalkatú asszony lehetett.
; központja.
Magyar emlékek a bajor vidéken
München elhagyása után magyar emlékekkel
tele tájakon szaladt velünk a kocsi.

A főnökasszony az elején némi fenntartással
fogadott bennünket. Amikor azonban megtudta,
hogy mi járatban vagyunk, felderült az arca. Ma
gától értetődik, mondta, hogy rendelkezésünkre
áll a templom és örömmel várják a magyar za
rándokokat.

A Freising körüli síkságon még ma is a kalan
dozó magyarokat emlegetik a parasztok, amikor j
A beszélgetés után megmutatta az öreg temp
rozsdás patkódarabot dob felszínre az eke. A
dómhegyet koronázó székesegyház kriptájában pe lomot. A déli mellékhajó szentély előtti részén
dig Lantbert püspök alussza örök álmát. Ö volt az alapfallal párhuzamosan temették el a való
. legenda szerint, aki 955 -ben imájával megmen színűleg 1065 -ben és bizonyosan május 7 -én meg- ;
tette a «szenthegyet» a Lechmezö felé nyomuló halt Boldog Gizellát. Az árkádos oldalfalakon j
nyugvó márvány fedőlapon lévő emlékkönyv lap- ,
Bulcsu vezér lovasainak a dühétől.

Diákvéíemények diáktüntetésekről
Tüntetés Párizsban. Lázongás Chigagóban. San
Franciscóban és Rómában. Tüntetnek a német
gyetemisták. Tüntetés várja-e majd Nixont Ber
linben ? — hangzott el a kérdés az elmúlt hecbe i. A dió .
• híre a Kastl-i magyar
láziu
; az alábbiakban két
>zt adni a kérdésre: Hog
hatnak ezek a hírek a kastli magyar di. xokra ? .Megkérdezték néhány tanulótársukat és
tanárukat, mi a véleményük és hogyan látják a
problémát.
H etedikes gim nazista fiú vélem ényé

t diákság egv része mindig a forradalmi rét. acz tartozott. Érthető, hiszen a műveltebb ré
ti -hez tartoznak. A diáktüntetéseket nem tekintminden £
ett helytelennek. Társadalmi
rendszerünkben sok minden elavultnak tekint
hető. de ezt az idősebb generáció nem mindig
titdia, vagy nem mindig akarja észrevenni. A
diákság reformtörekvése sok esztendőit át ered
ménytelen volt és arra vezette őket. hogy amit
m tudtak elérni, azt az utcán har
colják ki. A z ilyen diáktüntetéseket ügyesen ki
használják kisebbségben lévő szélsőséges csopor
tok, akik bizonytalanságot és nyugtalanságot okoznak. Ez veszélyes lehet, mert a demokratikus
államformát is krízisbe hozhatja, hatalmas tüzet
'■kozhat a jelentéktelennek, elenyészőnek tartott
kis szikra is. Ez volt a helyzet az elmúlt esz
tendőben Párizsban. Az ilyen radikális fellépések
száma egyre növekszik. Erélyesebben kellene fel
lepni velük szemben.
Nyolcadikos leány nyilatkozata
Már régóta elengedhetetlenül szükséges az egyetemeken a reform. Ezért a diákok tárgyaláso
kat folytattak az illetékesekkel, de semmi ered
ményt nem értek el. Ezért léptek fel erélyesebben.
Szerintem már régen fel kellett volna a diákok
nak ismerni a határt, meddig mehetnek el a tün
tetésekkel. Ez vezetett ahhoz, hogy a tüntetők
soraiban is véleménykülönbségek alakultak ki.
Gondolok itt az SDS és az ASTA tagjaira.
Három érettségiző diák véleménye
1. Mit szólhat a kastli / diákság az egyetemi

tüntetésekhez ? ILa véleményét nyíltan megmond
ja. «bevcrik a feiét». Nagyon nehéz eseményekről
véleményt mondani akkor, ha az ember azoktól
távol, egy kis faluban él, elzártam Amennyire én
meg tudom ítélni a dolgokat, a tüntetések jogosak
és helyesek, amennyiben azok az egyetemi re
formokat célozzák. Másfajta tüntetésekről semmit
sem tudok mondani, mivel nem ismerem azok
okait.
2. A tüntetésnek van oka. Van-e az életben
olyan tökéletes szervezet, amelyet idővel nem kell
megújítani ? Ami nem tökéletes, annak vesznie
keli. ö rök emberi tulajdonság, hogy a hibás dol
gokat könnyebben észrevesszük, mint azokat, amelyek ellen nincsen kifogás. Legfőbb dolog az
újításban a helyes mérték. Ha ez megvan, akkor
nem lehet baj. A szertelen diáktüntetések meg
zavarhatják az állam demokratikus rendjét. Ha
valaki szélsőséges elveit akarja megavlósítani és
úgy akar újítani, már eleve nincsen meg benne a
helyes mérték. Jóllehet nagy szerepet játszik az,
hogy mit akar valaki elérni, mégis nagyobb fon
tosságot tulajdonítok annak, hogy milyen módon
akarja azt elérni. Bármit is csinálunk, ne feled
kezzünk meg arról, hogy emberek vagyunk.
3. Napjainkban a legnagyobb port a diáktün
tetések verik fel. Kétségtelen, hogy az egyeteme
ken szükség lenne néhány újítás bevezetésére.
Mivel a felsőbb hatóságok ezt nem segítik elő.
iogos az utcán ezért tüntetni. Természetesen a
tüntetés módja nem mindig helyes. Mire való az
egyetemek megszállása, azok berendezésének ron
gálása és a professzorok életének veszélyeztetése?
A cél szép és nemes, de a megoldás útját jobban
meg lehetne választani. A z egyetemek illetékes
képviselőit hosszú és kitartó szellemi nyomás alá
kellene helyezni, egészen addig, míg az elfogad
ható cs ésszerű követeléseket meg nem valósítják.
Véleményem szerint egy ilyen magatartás ered
ménnyel járna. Sokkal jobb lenne békés megol
dást keresni, mint néhány anarchista lazítására
hallgatni. Nagyon aggasztó méretet ölt a radikális
baloldal állandó zavargása. A jólétben tobzódó
egyetemisták pontosan a jólét miatt marxi jel
mondatokkal és egyéb kommunista fogásokkal
próbálkoznak.

Szent István és Gizella királyné képe a koronázási paláston

Két tanár nyilatkozata

A PASSAUI ANYÁKNAPI ZARÁNDOKLAT
PROGRAMJA

1. Véleményem szerint a legtöbb diák nem is
tudja, miért tüntet. .4 tüntető tömegben a legtöbb
zavargó nem is diák. hanem valamelyik szélső
séges párt fizetett megbízottja.
2. Mi az oka a tüntetéseknek ? A zt hiszem, a
tüntetők sem tudják megnevezni a konkrét okot.
A lázongó ifjúság egy olyan szerepet vállalt, amelyet nem tud betölteni. Kitűzték maguk elé a
célt, hogy egy szerintük düledezö világrendből
radikális eszközökkel társadalmilag és politikailag egy egyelőre megnevezhetetlen, de kétségte
lenül jobb jövőt alakítsanak ki. A felelősség azért
azokat terheli, akik erre szép ígéretekkel felbuz
dították őket. Ezek azonban ma már letűntek a
színpadról és így a mai ifjúság maga sem tudja,
hogy mit akar és kinek higyjen. Nem hiszem,
hogy találnak olyan okot, amely szükségessé
tenné a tüntetéseknek néha egyszerű utcai cső
cselékre emlékeztető magatartását, főbb módszert
kellene alkalmazni, hogy azokat is meg lehessen
nyerni, akik az ifjúság kezdeményezésére valamit
tudnának tenni és akik most a radikális maga
tartás miatt esetleg nem tesznek semmit. Egy jó
reformhoz tapasztalt emberek eszére is szük
ség van.
Láthatjuk, hogy a vélemények különbözők.
■Mégis, minden reálisan gondolkozó emberben fel
merül a kérdés, hová fognak vezetni ezek az erő
szakos utcai tüntetések ? Igaza van annak a né
met újságírónak, aki megállapította, hogy nem
sokára ott tartunk, hogy a német egyetemeken
polgárháború veszélye fenyeget. Ennek elkerülése
csak ágy lehetséges, ha a diákok és az illetékesek
az egészséges reformok megoldásában, mindkét
/észről, több megértéssel próbálnak közös neve
zőre jutni.
— ö — a
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Stilberl-je

Kis magyar étterem a Graben 14. házban
Wien I. Braunerstrasse 2, Tel.: 52 61 91
Vasárnap is nyitva • Csütörtök szünnap

Május 3 -án (szombat)
i
!
I
i
j
!

17.00 óráig megérkezés Passauba
17.30 vacsora
18.30 Mgr. Dr. Közi Horváth József elő
adása Passau és Magyarország kap
csolatairól
19.30 « Passau bv night» hajóséta a város
ban (3.— DM)
Május 4 -én (vasárnap)
8.30 gyülekezés a dómnál. Városnézés
(Vcste Oberhaus, Mariahilf)
11.00 fogadás Passau város főpolgármesteré
nél a városháza dísztermében
11.30 körmeneti átvonulás a niedernburgi
kolostorba
12.00 koncelebrációs nagymise a passaui
püspökkel Boldog Gizella sírjánál
13.00 ebéd és baráti elbeszélgetés
14.30 orgonahangverseny a világ legnagyobb
orgonáján (0.50 DM)
A zarándoklat főrendezői Dr. Eperjes Ernő
Németországban és Dr. Balogh Vince Ausztriá
ban. Az egyes lelkészségek területén azonban a
szervezést az illetékes helyi magyar lelkészek
végzik. Jelentkezni náluk kell és felvilágosításért
is hozzájuk lehet fordulni.
Természetesen, ha valaki nincs abban a hely
zetben, hogy két napot töltsön Passauban, érkezhetik vasárnap és résztvehet az ünnepségeken.
A jelentkezéseket a helyi lelkészeknél leg
később ápr. 10-ig adjuk le. A lelkészek pedig az
összlétszámot legkésőbb ápr. 13 -ig jelentsék be
a németországi illetve ausztiai főrendezőknél, Dr.
Eperjes Ernőnél (8000 München, Trogerstr. 48/1)
és Dr. Balogh Vincénél (4020 Linz Donau, Sencfelderstr. 6).

Emlékezzünk

Lelkigyakorlatok
«Jelenleg a technika korszakát éljük. Nagy
szerű korszak ez. A gépek révén sokkal több a
termelés mint azelőtt. A z országok, világrészek
közötti távolságok áthidalása csak rövid órák
kérdése. A rádió és a televízió a világ bármely
részén történő jelentősebb eseményt a szobánkba
hozza.

mét, valamint fejlődését vizsgáló gondolatokkal
ne foglalkoznánk.» (Dr. Hieró István)

Az események rohannak és mi is velük. Sokkal
többet hallunk, látunk és élünk át a világból
mint apáink. A tömeghírszolgálat különböző esz
közei mindennap ellátnak bennünket a legújabb
hírekkel és legérdekesebb szellemi táplálékkal.

Kőin. A lelkigyakorlatos konferenciákat márc.
21 -én és 22-én este 8 órakor a «KöIni Ma
gyar Házban®; márc. 23 -án d. u. 5 órakor
pedig a Szent Apostolok templomában Dr.
Török Jenő tartotta.

Éppen itt van ennek a kornak a nagy veszélye
is. A tömegeszközök tömegekhez szólnak és a
«tömegkoszt» tömegembert nevel. Mi pedig nem
akarunk tömegemberek lenni. Az Úristen ugyan
is. amikor megteremtett bennünket, önálló gon
dolkodó és önálló lelkiismerettel rendelkező, sza
bad. egyedülálló, szellemi remekműnek gondolt el
mindegyikünket. Most kérdezzük meg őszintén
magunkat: mennyit teszünk mi is ebben az
irányban az év folyamán ? Bizony nem sokat.
.4 nagyböjti időszak, amelyben most vagyunk,
ne múljon el anélkül, hogy mély és létünk értel

A müncheni magyar egyházközség részére 1969
műre. 9. 16. és 23-án Németh József S. /., Hegyi
János S. J. és Közi Horváth József nagyböjti
szentbeszédeket tartottak.

Burg Kastl. Feketevasárnap előtti csütörtöktől
Feketevasárnapig bezárólag tartották a lelkigyakorlatokat, P. Szőke János vezetésével.
Liége. A lelkigyakorlatos beszédeket márc. 20,
21. és 22-én félnyolc orakor a rue des Anglais 29. sz. alatti nagyteremben P. Salamon
László kapucinus atya tartotta.
Stokholm. Férfi lelkigyakorlatok márc. 28 - 30.
Női lelkigyakorlatok ápr. 11-13. Lelkigya
korlat-vezető : P. Szentiványi Dezső S. J.
Bruxcles. A nagyhéten lesznek a lelkigyakorla
tos beszedek. Szónok: P. Callus Tibor S. J.

Eleiünk kenyere...
Havi liturgikus naptár :
április 3. — Nagycsütörtök
április 4. — Nagypéntek
április 5. — Nagyszombat
ápr. 6. — Húsvétvasárnap
ápr. 7. — Húsvéthétfő
ápr. 13. — Fehérvasárnap
ápr. 20. — Húsvét utáni 2. vasárnap
ápr. 27. — Húsvét utáni 3. vasárnap
Húsvét napja egyházunk legnagyobb ünnepe,
<'sollcmniías sollemnitatum®, az «ünnepek ün
nepe® — ahogy a latin nyelv nevezi. Krisztus
értünk vállalta a szenvedést és a halált, föltáma
dásával befejezte a megváltás müvét. "Krisztus,
a mi húsvéti Bárányunk föláldozta magát» —
mondja szt. Pál apostol az ünnep szentleckéjében,
győzelmet aratott a halál fölött és megnyitotta
nekünk az örök élet kapuját (az ünnepi mise
könyörgése). Ljjungó öröm tölti be a szíveket
és a diadalmas Krisztust ünneplő egyház him
nuszt zeng:
A húsvéti Bárányt
a keresztények dicsérve áldják.
Krisztus ártatlan Bárány
vérének árán
nyája bűneiért megengesztelte Atyját.
Benne élet és halál
csodás nagy párharcra száll.
Klet úra sírból felkél
s győztesen é l... (a húsvéti miséből)
Ezt a napot az Egyház negyvennapos böjttel,
bünbánatban megtisztult lélekkel készíti elő, majd
pedig a
triduum sacrum, a három szent nap
liturgiájában Iépésről-lépésre vezet be bennünket
húsvét szent titkába.
Nagycsütörtök
az utolsó vacsora emléknapja. Ezen a búcsú
vacsorán szerezte Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentséget. A nagycsütörtöki esti szentmisére
összesereglik a hívők tömege az Oltáriszentség
ünneplésére és a miséző pap kezéből veszik mind
nyájan Krisztus szent testét. Ezen a napon adta
Jézus övéinek szereteíének legnagyobb jelét —
mondja szt. János apostol (Jn. 13, 1).
Nagypénteken
szenvedett és halt meg értünk Jézus. A ke
resztfán áldozta fel életét, véghezvitte a meg
váltás m üvét: megengesztelte helyettünk, bűne
inkért a mennyei Atyát, méltó elégtételt szerezve
bűneinkre.

keresztfához megyek® ismert ének dallamára éneklik a következő szöveget:

1859 áprisis 1-én, 110 évvel ezelőtt született
Vikár Béla etnográfus és műfordító. Finnor
szágban végzett beható néprajzi és nyelvi ta
nulmányok alapján fordította a Kalevalát. Az
Akadémia adta ki 1909-ben, a ford.to be
vezetésével és jegyzeteivel. A fordítás híven
követi eredetijének versalakját: az őst nyol
cas sort. betű- és végrímekkel. A finn bírá
latok szerint ez a Kalevala legsikerültebb
fordítása.
1819 április 2-án — 150 évvel ezelőtt — halt
meg Keszthelyen Festetics György gróf, a
keszthelyi Georgikon (gazdasági iskola) ala
pítója. A Georgikon 1797-ben indult meg 5
tanárral és egy diákkal.
Ez az első volt a tudományos gazdasági
iskola.
1798-ban indult meg a Parasztiskola, a
parasztfiúk részére.
1804-ben nyílt meg a Pristaldaeum jog
végzett fiatal egyéneknek a gazdasági tag
ban és mezőgazdasági ismeretekben való
továbbképzésére.
1806-ban következett az erdészeti és a
vadászati iskola megnyitása, s ezután a
kertésziskoláé.
A mérnökiskola 1808-ban nyílt meg az
építészet, öntözés, lecsapolás, út-, híd-, ma
lomépítés, stb. képzésre.
1807 -ben ménesmesteri és lovásziskola és
1808 -bán a gazdaasszonyi iskola létesült.
A Georgikon mint gazdasági tanintézet első
volt az európai kontinensen.

| A pap énekli:
íme a szent keresztfa,
rajta függött valaha
a világnak válsága.
A hívek pedig ráfelelik:
Jöjjetek hát keresztények,
hódolattal hajtsunk térdet.
Üdvözlégy szent keresztfa!
Nagyszombat
húsvét vigíliája. Ezen a napon Jézus teste a
sírban nyugodott. Mivel Jézus vasárnap hajnalban
támadt fel, az Egyház hajdan nagyszombat éjjelén
végezte a feltámadás szertartását. Ma a nagy
szombati liturgiát a késő esti órákban kezdik s
éjfélig kell befejezni. A templom előtt megáldott
tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely
Krisztust, a világ világosságát jelképezi. A szer
tartást végző pap rávési a kereszt jelét, a görög
ábécé első és utolsó betűjét, az idei évszámot és
Krisztus öt szent sebét jelképező öt tömjénszemet
helyez el rajta. Miközben ezt teszi, így imádkozik.
Krisztus ugyanaz tegnap és ma,
Ö a Kezdet és a Vég.
Övé az idő
és övé az örökkévalóság.
Övé a dicsőség és a hatalom
mindörökké. Ámen.
A bűnökkel küzdő embert az Egyház ezen az
éjszakán öröménekben bátorítja:
"Valóban szükségesnek bizonyult Ádám vétke,
mert Krisztus halála törölte el,
Szerencsés vétek, mely ily fölséges és
hatalmas Megváltót érdemelt».
(húsvéti öröménekből)
Régen a hitujoneok ezen a napon keresztelkedtek meg. Ennek emléke a nagyszombati szer
tartásban a keresztvíz-szentelés és különböző ol
vasmányok a Szentírásból. Ezek befejezése után
a jelenlévők ünnepélyesen megújítják keresztségi
fogadalmukat:
Ellene mondunk a Sátánnak,
minden cselekedetének,
minden csábításának.
Hiszünk az Atyában. Fiúban és Szentlélekben,
az Anyaszentegyházban,
a szentek közösségében,
a bűnbocsánatban,
a test föltámadásában és az örök életben.

1919 április 8-án — 50 évvel ezelőtt — halt
meg báró Eötvös Loránd fizikus, egyetemi
tanár. Egyetemi tanulmányait Budapesten,
Königsbergben és Heidelbergben végezte.
1871 -ben a budapesti egyetemen habiütáltatta magát és az elméleti fizika tanára lett.
1875 -ben, Jedlik Ányos nyugalomba vonu
lása után a kísérleti fizika tanszékét vette át.
— Eötvös-törvény (1886), megállapítja, hogy
a folyadékok molekuláris felületi energiája
pusztán a hőmérséklettől függ s azzal ará
nyosan változik; független viszont a folyadék
anyagi minőségétől. Az Eötvös-törvénvnek
nevezetes szerepe van a fizikai kémiában;
általa a folyadékok molekulasúlya megha
tározható.

A megújult és megtisztult keresztény lélek allelujás örömmel vesz részt a húsvéti szentmisén és
így imádkozik:

Nagypéntek liturgiájának legszebb mozzanata
az ünnepélyes hódolat a kereszt előtt. A pap
leveszi a leplet a keresztről és háromszor énekli
a hívek felé a felszólítást: íme a keresztfa, rajta
függött a világ üdvössége. A hívek mindannyi
szor felelik: Jöjjetek, hódolattal áldjuk. Mióta
anyanyelvűnkön végezzük a liturgiát, valóban az
egész hívősereg hódol a kereszt előtt, mivel «A

Az újonnan kereszteltek egy hétig viselték a
hófehér keresztelési ruhát. Ezért nevezik a húsvét
utáni vasárnapot — amikor levetették a fehér
ruhát — Fehérvasárnapnak. Figyelmeztetés ez ne
künk is: lelkünk ünnepi ruhája, a megszentelő
kegyelem a mi legdrágább kincsünk.

Istenünk : ezt a szent éjszakát a föltámadt
Üdvözítő dicsőségének fényével beragyogtad.
Őrizd meg Egyházad új tagjaiban Isten
gyermekeinek lelkületét, amelyet megadtál
nekik (ünnepi mise könyörgése húsvét éjjel).

Dr. Iván László

1919 április 17-én hunyt el Becsben Mednyánszkv László báró, festő. A századforduló éve
iben igen jelentős szerepe volt a nagy banyai
festőiskolának. Ezzel párhuzamosan, de ma
gányosan működött Mednyánszky László.
«Különc, buddhizmussal kacérkodó, bizony
talanul szétfolyó egyéniségnek mutatkozott,
— mondja róla Geníhon István — akit a
természettel való szoros kapcsolat avatott
művésszé. Nem keresett soha tárgyat elkép
zeléseihez vagy vízióihoz, hanem kiült a
természet elé s hagyta, hogy annak színei,
formái, változó esetlegességei hassanak rá s
így művészetét részben az alaktalan, meg
foghatatlan, soha meg nem szilárduló, ködszerű vagy folyékony hangulat kepék jel
lemzik. »
1799 április 21-én, — 170 évvel ezelőtt szüle
tett Ácsteszér községben Táncsics Mihály.
Szülei kézművesnek adták s már takácsle
gény volt, midőn 19 éves korában a budai
preparandiába ment, melynek elvégzése után
Kecskeméten és Nyitrán tanított. A 40 -es
évek mozgalmai elragadták amúgy is szabad
tollát, úsy hogy sajtóvétségért elítéltek. 1846ban a budai helyőrségi börtönbe került és
1848-ban, március 15-én a pesti ifjúság
kiszabadította. A szabadságharc után bujdo
sott és 1857 -ben kegyelmet kapott. Életé:.ck
végét nagv nvomorúságban töltötte, i884-ben
hunyt el Budapesten.

1794 április 28-án, — 175 évvel ezelőtt szüle
tett Tordán Jósika Miklós báró, író. 1865
februárjában halt meg Drezdában. Ember: és
írói pályája merészen magasba lendülő ket
tős ív. de az emelkedés nem egyenletes, a
hullámhegyről egyszerre mely völgybe sülylved a pálya, nagy diadalokra fájdalmas
csalódások következnek, s nem lehet tudni,
a siker gyönyöre vagy a bukás keserve rög
ződött-e meg maradandóbban a hős lelké
ben, nem lehet tudni, melyik adta meg lelki
világának az uralkodó, jellemző tónust. —
Jósika a magyar regényírás atyja, akinek
különösen első történelmi regényei jelentősek
irodalmunk fejlődésében. Mint W. Scott
Skóciának, ő is szőkébb hazájának Erdély
1784 április 13-án vitette a Szentkoronát Becsbe
nek a múltját támasztja fel regényeiben:
II. József király és császár. A Szentkorona
erdélyi várkastélyok, tájak. Erdély történel
története nagyon változatos, sokszor került I
me volt ihleteié. A történelmi korokat leírá
külföldre, így 1945-ben is. és azóta isme
saival akarja feltámasztani.
retlen helven őrzik. Az 1784-i elvitelt azért

A l í . MAGYAR PAX SOMANA
Kellemes szállás

Magyar Turistáknak
a « Q uisisana » penzióban, a Martahilferstrasse melletti

KONGRESSZUS
az idén április 7 - 12. között lesz Belgiumban
(Hengelhoef, G enk).

Wíndmühlgasse 6.

Az előadások témái :

Hideg meleg folyóvíz, fürdő és reggeli,
mérsékelt áron Előzékeny magyar tulaj
donos. Tel. : 57 33 41

Korforduló, kommunikációs forradalom és
nemzedéki probléma
— Nagy László, Genf
A jóléti társadalom és a forradalmi mozgalmak
— Mustó István, Berlin

Kedves vevőink részére
Magyar hentesáruk, friss húsok, füstölt
áruk, konzervek, magyar készítményű
savanyúságok állandóan raktáron !
Vidékre utánvéttel szállítunk !
Manczal Jenő hentesmester
Stockerstr. 62. 8002 Zürich,
Tel. : (051) 25 13 56

Dr. HAMSAG JENŐ

A nagypénteki liturgia Jézus kínszenvedésének
emlékezete. A pap és a ministránsok gyászruhába
öltözve mélyen leborulnak az oltár előtt, majd
rövid ima után szt. János evangéliuma szerint
elolvassák a szenvedés történetét. Ezután az
Egyház nagy szándékaiért imádkoznak: a pápá
ért, papokért és a hívekért, azok minden gondja
iért, a keresztelendőkért, a választott népért, de
azokért is. akik még nem hisznek Krisztusban.

érdemes megemlíteni, mert ez a Szentkorona
degradálása volt, mint műkincset a bécsi
kincstárban helyezték el. Hat éves «műzeumi» tartózkodás után. nagy ünnepelyességek
között hozták vissza Budára.

Flóra Gyógyszertára
szállít Magyarországra és a világ
bármely részére gyógyszereket.
Badenerstr. 85.
8094 Zürich

Tel. (051) -23-21 -40

Az «Életünk®-re való befizetésekkel kapcso
latban közöljük :
Az egyes lelkészségek a lap árát maguk szedik
he saját területükön. A befizetések tehát mindig
az illetékes magyar lelkészhez irányítandók.

Beleszólási jog az áliami és gazdasági életbe
— Révész László. Bern
A forradalom teológiája
— Vass György S.f. Heythrop College, Anglia
Neomarxista elméletek
— Günther Henning, Becs
Erőszak és erőszaknélküliség
— Sigmond Raimund OP. Párizs
Lázadó ifjúság Keleten és Nyugaton
— kerekasztal konferencia
Forradalmi mozgalmak Kelet-Európábán
a Második Világháború óta
— Borbándi Gyula, München
A forradalmi ifjúság szociológiája és pasztorálpszichológiai következtetések
— /. Kerkhofs S.f. Louvain
Részvételi díj, lakással és ellátással :
20 US dollár, diákoknak 8 US dollár.
Jelentkezés ;
a Katolikus Magyar Egyetemi Mozgalom
Főtitkárságán ;
Trogerstasse 48 I — 8000 München, 80
az Egyesült Államokból és Kanadából a
KMEM elnökénél: Prof. George I. Targonski
Fordham University Bronx, Ny. 10458.
Családosok figyelmébe :
Gyermekeikre a kongresszuson napi néhány
órában magyar apácák felügyelnek.
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ÉLETÜ N K
azokat megzavarni. Zavaros, áttekinthetetlen a
«■Kirclie nach dent Konzil » fejezetben adott analízis. A vallásszociológia természetéből adódik,
hogy még egy szabad ország közvéleménykutatóintézetét is nehéz feladat elé állítanók az ott fel
vetett kérdések megválaszolásával. Mennyire elég
telen 300 külföldre került, várótermekben, áru
házakban és utcákon elkapott egyénnel tartott
interjú erre !

A magyar katolicizmus mérlege
« Bilanz des ungarischen Katholizismus » cím
mel jelent meg András Imre és Morei Gyula kül
földön élő magyar jezsuita atyák szerkesztésében
a müncheni Heimatwerk-Verlag -nál az a 255 ol
dalas kötet, melynek előszavában a szerkesztők
azt ígérik, hogy dokumentumokkal, statisztikai
adatokkal és azok kiértékelésével átfogó képet
(eineumfassende Darstellung) adnak a magyar
katolicizmusról. De mindjárt megjegyzik az elő
szóban. ahol ezt a merésznek nevezhető célkitű
zést bejelentik, hogy számos dokumentumot és
tudományos jegyzetet (Quellén und Anmerkungen) nem közölnek a könyvben. Ezt az anyagot
— mondják a szerkesztők — azért mellőzték,
hogy megőrizhessék a könyv áttekinthetőségét (!)
és biztosítsák arányosságát mind terjedelemben
mind a költségeket illetően.
Józanul senkisem kételkedhetik abban, hogy
szabad földön élő magyar papok kiadványukkal
az élet-halál harcát vívó magyar katolicizmusnak
akartak szolgáni s nem ellenfelének. Mégis —
múlván akaratuk ellenére — végülis a vallásül
dözést programjába iktató népidemokratikus kor
mányzatnak jártak a kedvében, amikor — sze
rintünk körültekintés és szükséges előrelátás Idá
méban — elhagytak fontos dokumentumokat és
helyszűke miatt lemondtak a régimé egyházügyi
•.ndelcteinek kellő megvilágításba helyezéséről.
Lz. utóbbi még azért is megbocsáthatatlan hiba.
mivel a kommunisták a nyugati polgári frazeoló:á\ al szerkesztett törvényeikkel tévesztik meg a
közvéleményt és álcázzák egyházüldözö szándé
kaikat.

mogatásnak nevezett segélyt a régimé csak azután
volt hajlandó folyósítani, mikor kikényszerítette
a püspöki kartól a kártékony békepapi mozgalom
elismerését.
Második helyen hozza a könyv az iskolák álla
mosításáról szóló törvényt, illetve annak végrehajtási utasítását. A püspöki kar számos körlevélébői, nyilatkozataiból, az égész ország szinte egyöntető tiltakozásából egyetlen sort sem idéznek a
szerkesztők, ellenben megjegyzés nélkül adják a
tájékozatlan olvasó elé a kommunisták által szer
kesztett szöveget arról, hogy a katolikus iskolák
népellenesen, demokráciaellenesen neveltek, eimaradott társadalmi és gazdasági elveket képvisellek. Ugyanígy bánnak a szerkesztők a fakultatív
hitoktatást bevezető rendelettel is. Elfelejtik pl.
megemlíteni, hogy 1949-ben a szülők 95 száza
lékban Íratták be gyermekeiket a hittanra, cie a
rájuk nehezedő nyomásra egy-két év után inár
csak 10 százalék merte kérni a hitoktatást gyer
meke számára.

j
:
j
í

\PO ST O I.I KÜLDETÉS

a

francia püspökök.

Sötét, hideg idő járja :
Eső, szélvész karneválja.
Szőlő kapaszkodik a romokba:
Holt levél hull a szélrohamba.
Komor, sötét a napnak fátyla ...
Életem is borús, hideg, botor.
Esik. A szél az ablakon dobol.
Gondolataim a múltban járnak.
t régi álmok köddé máinak ...
Csitt. Fájó szív mért panaszkodol,
Hogy a nap felhők közt bandukol ?
Végzetünk közös, emberi:
Fekete gondokkal teli;
Hideg eső. szélvész veri...
angolból fordította
Kelemen Kálmán

Vörösmarty: » Zengj nekünk dalt hangok nagy tanárja...«
j
;
!

ünnepi magyar hangverseny St.Gallenban
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Váczi Gyula
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F i g y e le m !
Megjelent a már régen várt magyarnyelvű

Újszövetségi Szentírás
nagybetűs (öregbetűs) kiadása.
Kapható a rk. lelkészeknél !

A Hollandiai Magyar Szövetség hagyományos
iskolatáborát az idén július 12 és 26 között tartja
180 gyermek részére. Korhatár 6 - 1 8 év. Szülők
is résztvehetnek a táborozáson.
A tábor helye Alpitett (Gelderland), Hollandia
közepén, a Maas folyó mellett.

Magyar hentesáruk a legnagyobb
választékban !

Részvételi díj a 14 napra 32 dollárnak meg
felelő összeg. Hollandián kívülről étkező gyer
mekeknek a hollandiai szervezetek és a tábor
vezetősége nem tud segélyt biztosítani. — Kérjük
a Holladián kívüli magyar egyházi és világi in
tézményeket, hogy támogassák a táborba szán
dékozó gyermekeket illetve szüleiket (ahogy ez
már tavaly is több helyen megtörtént).

Húsvéti sonka — savanyúságok —
konzerváruk — magyar borok —
kecskeméti barack és szilva pálinka —
Hubertusz állandóan kaphatók.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánva

várom honfitársaimat
Gazdag János

Közös tábori munka mindenkinek kötelező.
Délelőttönkint magyar nyelvű tanulás lesz, a nap
többi részében kirándulás, fürdés, sport, szóra
kozás, népitánc, népdal, tábortűz, film és dia
vetítés. Vízisport cs fürdés ( uszodában) le
hetséges.

’Eaiwan. A nemzeti nyelv használatának a ter
jedéséről a liturgiában sok példát lehetne jelso
rolni az utóbbi időben. Sokak számára a legvakmeröbb hír talán mégis a Nemzeti Kínából. Taiwan-ból érkezett, ahol a történelemben most tör, tént első ízben, hogy az irodalmi kínai nyelvek
i egyikét __ melyet a köztudat pontatlanul «maní darin nyelvnek* is szokott nevezni — használták
i a római egyház piispökszentelési liturgiájában. ,4
! szertartást Mgr. Cseng-shi Kuang, Taipeh-i püs
pök végezte — a sajtó szerint — két más misz■ sziós püspök segédletével.

« Spezialiíaten Restaurant»
Ujfalusi Andor

Wien 20, Jagerstrasse 2. Tel.: 35 024 28
Külön helyiség összejövetelek, esküvők,
bankettek céljára.

Szent István Zarándokház
MAGYAR ISK O LA-TÁ BO R

Tel. (051) 22 21 02

Jelentkezési határidő : április 30.
Jelentkezni lehet a lelkészeknél vagy a követ
kező címen :
Hongaarse Federatic

Ismét élvezhet magyar konyhát

Postbus 178

Párizsban
Üj vezetés — magyar szakács

Utrecht

3, rue Cadet — Paris - 9
Metró: Cadet

LESZ!

Jegyrendelés: Musikhaus HÚG, St. Gálién. Marktgasse, tel. (071) 22 43 53

Gazdag János hentes

Restaurant Zsiga

1969 április 24 csütörtök este 8 tárakor

zongoraművész

az elégtelen és hibás analízis

i is az úi kiadványban. Így többek között a békepapi mozgalomról az egyetlen bekezdés, vagy a
inai helyzetnek meg nem felelő információ az
Opus l’acis működéséről (159- 140. oldal). Megtévesztő és hibás az impozáns 1947-es MáriaI évről úgy nyilatkozni, hogy az az egyház és
! állam közti heves összeütközések jegyében zajlott
le (153. oldal). Az igazság az, hogy a kommu: nistákat izgatták a nagylétszámú Mária-kongreszí szusok s mindenféle brutális eszközzel igyekeztek

Tonhalle,

!

Bern, Kramgasse 19.

Parist és Franciaországot sem kímélte meg
j protestálások vihara. A december közepén Pá
rizsban tartott Püspökkari Konferencia alatt
hozta nyilvánosságra a sajtó azt a levelet, amely
nek címe: «120 párizsi pap levele a Püspöki
Karhoz*. Ehhez a levélhez utólag még mások is
csatlakoztak. Azt kívánja, hogy a pap világi hi
vatást is tölthessen be. a papságot mintegy mel
lékfoglalkozásként űzhesse. Felveti a cölibátus
kérdését, az egyházi tekintély határait, a rpaternalisztikus és bürokratikus egyházkormányzatot*,
és a papok részvételét a szakszervezeti életben.
Mindezeknek a kérdéseknek megvitatására nyil
vános nagygyűlést hirdettek. A francia Püspöki
Kar szelíd, de komoly választ adott : 1) A pap
ságot nem ember, hanem Krisztus alapította. A
szentségi papság Krisztus papságában való ré
szesedés, tehát nem egyszerű mesterség, hanem
apostoli küldetés. 2) Ez a küldetés egész em
bert kíván, tehát nem mellékfoglalkozás. s) En
nek a küldetésnek csak az tud teljesen megfelelni,
aki kész lemondani a hatalomról, vagyonról, hazaséletről. <-A legtöbb ember szemében a papi
élet érthetetlen. A mai szekularizált világban na
gyon nehéz a papi hivatás és nagy bátorságot
kíván. Szent Pál is a kereszt oktalanságáról be
szél. A Krisztus halálában és feltámadásában hí
vő keresztények számára azonban a pap a re
ménység misztériuma* — írják nyilatkozatukban

Henry W. Longíellow

Vecsey József

HOLLANDIÁBAN

\ SZENTSÉGI PAPSÁG

Esős napok

Az nem kétséges, hogy nekünk itt külföldön
feladataink közé tartozik az elnémított magyar
katolicizmus helyett beszélni, mindenekelőtt azért,
hogy a kommunista propaganda káros befolyását
ellensúlyozzuk. Ezért szükség van újabb és újabb
kiadványokra, olyan dicséretes vállalkozásokra,
mint amilyenre a Bilanz szerkesztői vállalkoztak.
A kivitelezéshez, azonban mindenekelőtt jó mód
szerre. alapos felkészültségre és az összes szem
pontokat mérlegelni tudó körültekintésre van
szükség.
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A könyv hozza a szerzetesek feloszlatásáról
szóló rendelet és az 1950-es egyház és állam közötti megállapodás szövegét. Az olvasó azonban
egyetlen sort sem talál a könyvben arról, hogy
ennek a megegyezésnek az. aláírását 11.000 szerzetcs fogvaíartásával csikarták ki a püspöki kartói. vagy arról, hogy a békemozgalcm felkarolása kommunista értelmezés szerint az egyházi
fegyelmet szélbomlasztó békepapi mozgalom elismérését kellett, hogy jelentse. Nem lehet megtudni a kötetből azt sem. hogy Grösz érsek kirakatperére éppen azért került sor. mivel nem
volt hajlandó elfogadni ezt a kommunista éneiA legfeltűnőbb hézagok a könyvben
mezést. (Különben nemcsak a Grősz-perről, ha
;■./ ■■\uszug aus dér staatlichen Geset zgebung* fe nem a Mindszenty-perről sincs említés a köjeiben találhatók (59-96. oldal). Itt mutatják i tetben.)
ke a szerkesztők a régimé egyházügyi rendeletéit
Hozza a könyv az Állami Egyházügyi Hivatal
- azokat a megállapodásokat, melyeket a kom
létesítéséről szóló 1951. évi törvényt, amelynek
munista állam a katolikus egyházzal kötött.
bevezetéséből és végrehajtási utasításából arról
Időrendi sorrendben első helyen szerepe! a értesül a tájékozatlan olvasó, hogy ezt a különben
’ö'.dbirtokreform-rendelet. amellyel 1945-ben ki- hírhedtté vált hivatalt a vallásfelekezetek támo
s3iátították az egyház földbirtokát kártérítés elle gatására és a lelkiismereti meg a vallásszabadság
nében. Egvetlen utalás sincs azonban a kötetben, zavartalan biztosítására létesítette a régimé. Sehol
hogv a püspöki kar ezt a reformot tudomásul egv felvilágosító sor arról, hogy a kommunizmus
tette és áldását küldte az táj birtokosoknak. Nincs azért vette ilyen szoros «védelembe» az egyházat,
megemlítve, hogyan keletkezett ennek a ténynek mivel hatékonyabban akarja támogatni a minélellenére az a rágalom, melyet Kádár a napokban i előbbi kimúlás felé.
is megismételt szemtelenül Győrben, hogy a íőE hézagok mellett sok
pásztorok visszakövetelték a földjeiket. Nem vol
na szabad elhallgatni, hogy ez a felelőtlen rága
lom a kommunista propaganda válasza volt arra
a természetes és jogos püspökkari kívánságra,
hogy az állam rendezze a kártalanítás ügyet.
Ugyanakkor feltűnő, hogy a szerkesztők itt hoz
zák a vallásfelekezeti alap létesítéséről hat évvel
később kibocsátott rendeletét, nem törődve azzal,
hogy így azt a téves vélekedést alakíthatjuk ki
tájékozatlan olvasókban, mintha az állam kárta
lanította volna az egyházat veszteségeiért. Az
igazsás pedig csak az. hogy az alamizsnának
-zánt és állandóan zsarolásra használt állami tá
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Hollandia.
!

Az érdeklődők bővebb felvilágosítást szintén a
i fenti címen kaphatnak.
! .< • • • ■

A Hollandiai Magyar Szövetség

A Szent István Ház várja magyar vendégeit.
Római tartózkodásunk idején nyugodtan igénj'be
vehetjük és bátran ajánlhatjuk ismerőseinknek is,
mert olcsó áron kényelmes szállást és jó magyar
ellátást biztosít.
Egy napi szállás és ellátás 2500 líra. (A fürdő
szoba közösen használható.) Magánfürdőszobá
val az ár 300 lilával több.
A ház előnyös azért is, mert a magyar ven
dégeknek magyar vezetőt tud adni a város meg
tekintésére. Ezt a városrészt autóbusz-járat kap
csolja össze a belvárossal, s az autóbusz a ház
mellett áll meg. Római utunk előtt azonban ne
feledkezzünk meg arról, hogy a szállást előze
tesen és időben biztosítsuk a ház igazgatójánál.
A Szent István Ház címe : Casa di S. Stefano,
via dél Casaletto 481 - 001 49, Roma, Italia.
Telefon : 53 73 319 és 53 77 361.
A Ház megközelíthető: a római Termini pálya
udvartól a 27 -es busszal a végállomásig (a 27-es
busz csak este 21.50-ig közlekedik); a 27-es
végáálomásánál át kell szállnunk a 144 es buszra.
A város nevezetességei onnét kb. 40 - 60 perc
alatt érhetők el.
Zürich. Fiúsvét megünneplése: Virágvasárnap
d. e. 10 órakor barkaszentelés — ünnepi nagy
mise — passió olvasás.
Nagycsütörtök (ápr. 5.) d. u. IS. 15 órakor :
szentmise — szentáldozás.
Nagypéntek (ápr. 4.) d. u. 17 órakor: csonkamise — szentáldozás.
Húsvétvasárnap (ápr. 6.) d. e. 10 órakor: feltámadási szertartás — ünnepi nagymise — étel
szentelés.
Húsvéthétfőit Zürichben nem lesz közös ma
gyar mise.

Hogyan lehet megrendelni
lapunkat ?

A Szentatya júliusban Ugandába látogat
Szent József napján, március 19 -én, a Szent
Péter Bazilikában tartott ünnepélyes istentiszte
let keretében jelentette be VI. Pál pápa szemé
lyesen, hogy július második felében az afrikai
Ugandába utazik és annak fővárosában, Kampalában az ugandai vértanúk tiszteletére egy oltárt
fog szentelni. A látogatás csak rövid ideig tart
és mindenekelőtt arra szolgál, hogy a Szentaíya
ott a helyszínen találkozhassék és tanácskozzék a
kontinens püspöki karainak a képviselőivel.
A pápa látogatásával mindenekelőtt az afrikai
missziók fontosságát akarja hangsúlyozni. Az út
tal összefüggésben állhat az a körülmény, hogy
a Missziós Kongregáció két újabb rendeletet bo
csátott ki. melyek erősen megváltoztatják a miszsziós társulatok és a helyi hierarchia kapcsolatát.
E rendeletek ugyanis a missziós társaságok tevé
kenységét a helyi püspök joghatósága alá helyezik.
Eddig az volt a helyzet, hogy a missziós tár
saságoknak egyenesen Róma jelölte ki a műkö
dési területet és saját belátásuk, illetve csak a
Rómától való függésben intézték ott a hittérílés
munkáját. Az új rendelkezések értelmében a misz.
sziós társaság csak azután kezdheti meg műkö
dését. miután a helyi püspökkel megállapodott a
területén végzendő hittérítő munkát illetően.

Róma nyilván az ébredő — s talán a szükségesnél
erősebb — afrikai nacionalista mozgalmakra akart tekintettel lenni. Talán azért is, mivel más
vallások térítői éppen ezt a nemzetközi irányítást
használták ki a katolikus missziók hátrányára és
így jutottak néhol előnybe, mint pl. a moha
medánok.
A pápa természetesen afrikai útjával szeretné
a kontinens egyéb égető problémáira is ráirányí
tani a világ közvéleményének a figyelmét. Ez kü
lönben alábbi kijelentéséből is kitűnik : « Szí
vünkbe zártuk egész. Afrika szellemi és társadal
mi gondjait. Különösebben is imádkozunk a kon
tinensnek azokért a népeiért, melyeknek békéje
veszélyben forog — így az általunk jól ismert és
értékelt Nigériáért, melyet a jelenlegi gyászos ese
mények ketté osztanak.
Uganda Közép-Afrikában fekszik. Nyugatról
Kongó, északról Szudán, keletről Kenya, délről
Tanganyika és Ravvanda határolja. Lakosainak
a száma hét millió körül van. Az őslakosság
néger, akik között cca. 70.000 ázsiai és 10.000
európai él. A népességnek kb. a fele a régi tör
zsi vallásokhoz tartozik. A keresztények megkö
zelítik a két milliót és majdnem egy millió a
mohamedánok száma.

Rövid egvhazi hírek
A Vatikánváros egyik nevezetes ereklyéiért')!,
melyet Szent Péter apostol székének tartottak, a
hivatalos vizsgálat megállapította, hogy Szent
Péter halála után többszáz évvel később készüli.
A vizsgálat lefolytatáséit maga a pápa kérte.
Paraguay 12 püspöke követelte Stoesser állam
elnöktől. hogy bocsássák szabadon azt a több,
mint 100 politikai foglyot, akiknek nagyrészét
bírói eljárás nélkül tartják börtönben. A főpapok
és az elnök találkozója igen feszült légkörben
zajlott le. \ püspökök ugyani- a börtönökben
uralkodó embertelen körülményeket is kifogá
solták.
\ I. Pál pápa az Ausztráliában dúló bozóttiiz
áldozatainak megsegítésére, gyorssegély formájá
ban 250 ezer DM -t adományozott.
Amerikában 126 millió ember tartozik vala
milyen vallási közösséghez, jelenti a New York
ban megjelenő egyházi év könyv. Az ország la
kossága jelenleg 196 millió felett van.
Magyarország utolsó vatikáni nagykövete, báró
Apor Gábor Rómában elhunyt. 1959-47-tg. a
magyar - vatikáni kapcsolatok megszakítását" ö
képviselte a Szentszéknél a magyar érdekeket. Br.
Apor Gábor a máltai lovagrend nagykaiiccllórja
is volt.

vallásellenes elnyomás. Pozsonyi hírek szerint
Csehszlovákiában az idén soha nem képzeli szám
ban jelentkeztek hitoktatásra nemcsak kiskorú
gyermekek, hanem már felnőttnek tekinthető fia
talok is. A jugoszláviai Mariborban élj. modern
papnevelő intézet épült a hívek áldozatkészségé
nek eredményeként. A ljubljanai hittudományi
kar épülete ugyanis nem tudta már befogadni a
jelentkezőket.
A belgrádi érsekség vendége volt Thomas
Bidaivid kaid szertartáséi katolikus püspök. I
kaid szertartásét katolikusok szánta ma kb. 250
ezer. Pátriárkájuk székhelye Bagdad. Legtöbb
híve Iránban van. Szent Tamás apostolt tekintik
egyházuk alapítójának. Történetük örökös szen
vedés és vértanúság volt. Néha ezerszámra mé
szárolták le őket a mongolok, arabok, törökök.
Bresciához közel (Olaszország) bomba rob
bant Concesio temploma előtt, ahol 1897 -ben VI.
Pál pápát is keresztelték. Főleg a homlokzat, egy
oldalbejárat és többsor pad rongálódott meg. A
környező házak ablakai is betörtek. A templom
előtt anarchista jelszavakat tartalmazó röpcédu
lákat találtak.
Indiából nemzetellenes tevékenység vádjával
kiutasították a belga származáséi Boel missziós
atyát. /I páter az utóbbi időben az Újdelhiben
működő szociális intézetben dolgozott.

Trings kardinális, a 82 éves távozó kölni ér
sek nyitotta meg ünnepélyeién a 11. Misereorakeiót. Az elmúlt év folyamán a német katoli
kusok közel 500 millió DM-t adományoztak ezen
egyházi segélyakció céljaira.

A vatikáni posta húsvétra 20. 90 és 180 lírá
ból álló bélyegsorozatot adott ki. A sorozaton
Fra Angelico «Fcltámadás» című firenzei freskó
jának részielei láthatók.

.1 Herder-kiádéinál megjelent a Keresztény ll:onagrafikai Lexikon első kötete, amelyet a tervek
szerint további hat kötet követ maid. 1 lexikon
előmunkálatai közel 12 évig tartottak és 500 bél
és külföldi szakember közreműködésével készé:!.

Íz ausztráliai rádióiársaságok kötelesek heten
ként adásidejük egy százalékát díjtalanul vallásos
műsorok közvetítésére bocsátani. A törvényben
előírt rendelkezés értelmében az egyházak így
hetente négy-órás műsoridőt tölthetnek meg.

Rómában tartotta ülését a missziós teológusok
szimpozionja. \ missziós munka jelenlegi prob
lémáival 29 rendfőnök foglalkozott.

Rahner professzor, a neves német teológus
nemrég ünnepelte 65. születésnapját. Nevét Ma
gyarországon is ismerik, nemcsak írásai révén,
hanem mert az elmúlt évben előadást tartott a
Budapesti Hittudományi Akadémián. Az ünnep
nap alkalmából kiadták közel 2 ezer publikáció
jának címjegyzékét.

A spanyol püspöki konferencia Gonzales
madridi érseket választotta fejévé. Ezt a tiszt
séget eddig a toledói érsek töltötte be.
Az anglikán egyház határozata szerint a papszentelésnél ezután elmarad az 1562-ben beve
zetett eskütétel, amelynek erősen katolikus-ellenes
színezete volt Az u. n. 59. cikkelyt ma az öku
menikus közeledés akadályának tekintik. Az ang
likán egyházi gyülekezet nagy többséggel fogadta
el az eltörlésről szóló határozatot.
A kremsi (Ausztria) domonkos kolostort mú
zeummá alakítják át. A tervek szerint itt kap
majd helyet Ausztria egyetlen szőlészeti-borászati
múzeuma is.
Meglepően fellendült a hitélet azokban a kom
munista országokban, amelyekben kissé enyhül a

Montevideoban májusban tartják az ifiét ke
resztény demokraták 5. nemzetközi kongresszu
sát. A legutóbbit 1965 -ben Berlinben tartották.
Rómában a Cirill- és Metód-ünnepségeken,
amelyeket az i 100 éves évforduló alkalmából a
szlávok apostolainak tiszteletére rendeztek, a tör
ténelem folyamán először vett részt macedóniai
delegáció.
Az ünnepi misén nagyszámú csehszlovák, ju
goszláv és bolgár zarándok is jelen volt. A bolgár
hivatalos küldöttséget a nevelésügyi miniszter
vezette. Ezért a szófiai záróünnepségekre hivata
los vatikáni delegáció utazik.
Az angol felsőházban 8 katolikus püspök, vagy
lelkész is kapjon helyet, követeli több keresztény
képviselő. E reform-törekvést az anglikán és a
baptista képviselők is támogatják, lelettleg 26
anglikán püspök hivatalánál fogva tagja a Lor
dok házának.

für die Einbürgerung
címen jelent meg
Dr. Tassonyi Gyula

Az «Eletünk» az európai katolikusok lapja.
Ezért van a központi szerkesztőség mellett min
den európai országnak is külön helyi szerkesztő
sége. Az egyes országok felelős szekesztőinek
nevét és postai címét lapunk utolsó oldalán a
nvomdai impresszumban találjuk meg.
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összeállításában az a füzet, amely 100
kérdéssel és az azokra adott feleletekkel
világítja meg
Svájc történetét, kultúráját,
politikai és gazdasági életét

és mindazt, amit Svájcról tudnia kell
annak, aki

E szervezésnek megfelelően az «Életünk» -et
meg lehet rendelni a központi kiadóhivatalnál,
az országos szerkesztőségnél és a helyi lelkésznél, akinek a lelkipásztort területén lakunk. Ez
a harmadik mód a legegyszerűbb út. mivel a
legtöbb magyar lelkész rendszerint maga küldi
szét havonkint híveinek a lapot, sok esetben más
fontos, a híveknek szánt közleményeivel és
nyomtatványaival együtt.

svájci polgárságéit folyamodik.

A könyvet meg lehet rendelni
az alábbi postacsekk-kontón :
Zürich, Nr. 89 - 68153

4.— svájci frank befizetésével.

Egyénileg is megrendelhetjük a lapot annál az
országos helyi szerkesztőségnél, amely ország te
rületén lakunk. (Ez a legkevésbé járható út,
mivel az egyes helyi szerkesztők csak egészen
kivételes esetben hajlandók egyének példány
számait kiküldeni.)
A harmadik lehetőség, hogy egyenesen a köz
ponti kiadóhivataltól kérjük egyénileg a lapot.
Európán kívüli megrendeléseket általában a
központi kiadóhivatal intéz (9000 St.Gallen,
Gallustr. 4 1 ). Ha azonban valaki azt kívánná,
hogy’ a lapot légipostán küldjük tengerentúli cí
mére, annak egy évre nem 8.—. hanem 16.—
svájci frankot kell beküldenie.

MAGYAR NYOM DA

UNGARISCHE BUCHDRUCKEREI
vállal mindenfajta nyomdai munkát !
Cím : Ungarisehe Buchdruckerei
Telefon: (071) 22 55 28.
St.Gallen, Gallusstr. 41. Svájc

Keresünk
valódi vagy átképzett
SZERSZÁMLAKATOSOKAT
SZERSZÁMKÉSZÍTŐKET
nagy karosszéria szerszámok gyártásához.

Csak valóban kitanult szakemberek jelent
kezzenek, lagalább 50 % német
nyelvtudással !
6 hét próbaidő, véglegesítés után
lakásszerzésben is segítünk.
DR. MELEGHY K. G.
Werkzeugbau und Presswerk
5070 BERGISCH GLADBACH

Bélyeggyűjtők
előnyös beszerzési forrása
a nemzetközi távaukciónk.
Válaszbélyeg ellenében azonnal
megküldjük részletes jegyzékünket.
Címünk ;
ORTHOEP1E

l’OB 19b

Hollandiában az ehnétlt évben a katolikusok
56 százaléka vet: részt a vasár- és ünnepnapi
istentiszteleteken. 1966 -bán számuk még 64.4
százalék volt. A; adatokat a dán hágai vallási
intézet tette közzé. — Az országban jelenleg 5
millió katolikus él.

Kompendium

9004 St.Gallen

Switzerland

Magyar órásmester
sokéves gyakorlattal, mindennemű óra
és ékszer javítását vállalja, garanciával.
Rendkívül jutányos árak !
Kérjen ingyenes tanácsot óra és ékszer
vásárlása előtt.
Groszman Miklós
Neuweg 8. Holstein BL.
Tel.: (061) 84 63 56. Hívható este
Ha az «Életünk» ben hirdetést akarunk közöl
ni, forduljunk annak az országnak a helyi szer
kesztőségéhez, amelyben tartózkodunk. Természe
tesen közvetlenül a központi kiadóhivatalnak is
beküldhetjük a hirdetésre szánt anyagot. Jobb
azonban a helyi szerkesztőséghez fordulni, mivel
a hirdetések díjszabását úgyis az egyes országok
ban szokásos tarifák szerint állapítjuk meg.

Lapzárta a hónap 15 -én. Hirdetéseket pedig
csak a hónap 12.-ig fogadunk el.

i

Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. Vecsey József
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarisehe Buchdruckerei
9000 St.Gallen, Gallusstr. 41. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28
Postacsekk: Zürich Nr. 80-31481
Bankcsekk: LLOYDS Bank
Europe LTD. Zürich Nr. 45.854
Előfizetés egy évre : 8.— svájci frank
Egyes szám ára : 0.70 svájci frank
É l e t ü n k — Unser Leben
Monatschrift für die ungarischen
Katholiken in Európa
Redakteur und Herausgeber :
Dr. Josef Vecsey
Redaktion und Druck : Ungarisehe Buch
druckerei, 9000 St.Gallen (Schweiz),
Gallusstr. 41. Tel.: (071) 22 55 28
Bezugspreis jahrlich: 8.— Sfr.
É le tü n k
Verlag und Schriftleitung in dér BRD:
7000 Stuttgart O. Werastr. 63.
Fernruf: 45 37 86. Postcheckkonto: Ung.
Seelsorgeamt 2190 Postcheckamt Stuttgart.
Verantwortiich : P. Szőke János
Erscheint monailich
Bezugspreis jahrlich: 8.— DM
... , (A Kereszt Népe)
L l e u n k (pjet Kruisdragend Volk)
verschijnt maandelijks in Nederland
Administratie: Hobbemakade 51. Amster
dam. Post giro: «A Kereszt Népe»
Amsterdam. Nr. 1462200. Tel.: 020- 736891
Redactie : P. M atyasovich Henrik
Houtlan 4. Nijmegen
bijdrage voor een jaar fi. 8.—
É l e t ü n k — Unser Lében
Verlag und Schhriftleitung in dér Schweiz:
9053-Teufen. App., «Fernblick».
Telephon: (071 33 11 49
Postcheckkonto: Nr. 90- 1566 St.Gallen
Verantwortiich : Dr. Vecsey Lajos
É l e t ü n k — (Magvar Ház)
Megjelenik havonta — Verschijnt maan
delijks — Periodique mensuel
Szerkesztő és kiadó : P. Salamon László
Brüsszel 5. Gewijde Boomstraat 123.
123, rue de l'A rbre Bénit. Bruxelles 5
Tel.: (02) 48 55 36
C.C.P.: «Magyar Ház» Nr. 68316 Bruxelles
É l e t ü n k — Notre Vie
9. rue des Deux Gares, Paris - 10
Tel.: COM. 74-32
Postacsekk: Paris 13 419 37
Directeur de la Publication:
P. Dr. Rnzsik Vilmos — Előfizetés egy
évre 12.— Fr. Egyes szám ára 1.— Fr.
Ausztriai szerkesztők:
P. Dr. Ratlnai Tibor
1010 Wien, Stephansplatz 5
Tel.: 0222-52-00- 222
Dr. Iván László 4020 Linz Donau.
Senefelderstr. 6. Tel.: 4 2 -5 -8 6
É le tü n k
Redaktion för Skandinavien
L'ngerska Sjalavarden
P. Solymár János S. J.
Drottningg. 88 B. ö. g.
11136 Stockholm C. "
Tel.: 111636, Postgiro: 4043 15

