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A kasíli vár
Xmióta a népek, nemzetek rájöttek annak va

lóságára, mily döntő befolyással van az iskola 
a nemzetnevelésre, minden ország és nép vezetői 
igyekeztek az iskolát saját érdekeik szolgálatába 
állítani. Az igaz, hogy a kezdeményező itt is az 
I gyház \ olt s már évszázadokon át virágoztak 
egyházi — kolostori, káptalani — iskolák, mire 
az államvezetés az iskolák hasznosságát és jelen
tőségét igazában felfogta, hogy azután annál na
gyobb mértékben kisajátítsa őket. Mert ha igaz 
j közmondás, hogy az ifjúságé a jövő, akkor ez 

tt értelemben is alkalmazható: akié az is
kola, azé az ifjúság, és az ifjúság révén a jövő.

1 írnek a tételnek az igazságát teljes mértékben 
fe.-miértek a magyar kommunisták is, amikor 
1948-ban az ország hitvallásos iskoláira rátették 
a kezüket. Ez a kisajátítás felért egy második 
i -esz megszállással. Mert amily mértékben sike
rük a magyar iskolarendszer átállítása a lenini- 
sz’ahni vonalra, oly mértékben szorult vissza a 
kioktatás az iskolákban, s ma már ott tartunk, 

e\ Magyarországon a középiskolákban gyakor- 
k.tilag nincs hitoktatás, holott ez elméletileg még 
lehetséges volna. Ennek helyébe lépett aztán az 
5 -ik elemitől kezdve az orosz nyelv tanítása, 
miit az orosz gyarmati politika legfontosabb 
es-köze Magyarországon. Ha nem is beszélnek 
róla. ez a tény mindennél sajnálatosabban bizo
nyítja, hogy a megszálló szovjet hatalomnak mi 
a szándéka Magyarországgal s a magyar néppel:
o r o s z o s t "  t á s !

Éppen „ ■ k 5rö e k ! ki '■ k r- ' ,k
olyan kezdeményezést, mely legalább külföldön 
lehetővé teszi annak az iskolai szellemnek és 
nevelő munkának folytatását, amely az egész 
magyar nevelésügyet jellemezte 1945-ig, s melyet 
két szó fejez ki igazában: k e r e s z t é n y  és 
n e m z e t i  !

Boldog idők

Törvény biztosította az Egyház számára az 
elemi, polgári és középiskolák alapítási és fenn
tartási jogát (1886. XXXVIII. te.; 1927. XII. te. 
és 1934. XI. te.). Az állam elismerte az egyházi 
k kólák nyilvánossági jogát: igazolványaik és 
minden más okmányaik egyenértékűek voltak az 
állami tanintézetek dokumentumaival. Az egyházi 
iskolák államsegélyt kaptak. Minden alsó és kö
zépfokú tanintézetben kötelező volt a hitoktatás.

Különben az 1935. évi VI. te. 8-10. paragra- 
ai az ej h< zi tanszabadságról így intézkedtek:

<-Egyházi hatóság alá tartozó iskolákat az ille
tékes egyházi hatóságok saját szabályaik szerint 
igazgatják. A tantervét a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter jóváhagyásával az iskolát fenn
tartó hatóság állapítja meg: ez a terv a kitűzött 
célok tekintetében azonos az országos tervvel, a 
tanítási anyag tekintetében pedig azzal terjede
lemben megegyezik. A tankönyveket, segédköny
veket és térkéneket az iskola fenntartó hatósága 
engedéi zi. de engedélyezés előtt bemutatja a 
vallás- és közoktatási miniszternek®.

A katolikus egyház élt is bőven iskolaalapítási 
jogával és hatalmas anyagi áldozatok árán több 
mint 3.000 iskolát tartott fenn. Az alábbi statisz
tikai kép mindennél jobban megmutatja, milyen 
arányban és mekkora szellem: és anyagi erők 
bevetésével vett részt a magyar katolicizmus a 
magyar ifjúság képzésében és nevelésében.

Katolikus iskolák a: 1946-47. tanévben:
az iskolák tanulóval

1.205 elemi iskola 40 G-a 99.266
1.706 általános iskola 42 G-a 328.848

87 polgári iskola 29 G-a 8.975
3 óvónőképző 75 %-a 279

33 tanítóképző 55 %-a 6.924
62 gimnázium 30 %-a 14.597
2! gyak. középisk. 17 G-a 2.985
15 szakiskola 9 G-a 768

Amint a fenti adatokból lathatjuk, az iskolák 
erőszakos államosítása előtt a katolikus egyház 
az összes iskolák 39 százalékát tartotta a kezé

ben. A 3.122 katolikus iskolának összesen 462.640 
tanulója volt, ami az összes tanulók létszámának 
41 százalékát jelentette.

Magyar iskolát
a menekült magyar ifjúságnak

Az iskola nemzetformáló szerepének tudata 
adta a sürgető gondolatot, hogy a menekült ma
gyarság körében is kapjanak magyar iskolát a

Az ősi, ezer évvel ezelőtt emelt Kastl-i vár helyén épült egykori bencés kolostor 
látképe. 1958-ban itt kaptak otthont a menekült magyar diákok.

magyar gyermekek, ahol magyar tanárok és ta
nítók magyarul oktatják az ifjúságot, a jövő ma
gyar reménységéi. így született meg 1946-ban — 
mint a Burg Kastl-i magyar gimnázium ezévi ér
tesítőiében olvassuk — a Passau-Waldwerk-i 
magyar menekült táborban egy magyar gimná
zium, mely 5 év múlva a Bódeni tó közelében 
lévő Lindenberg-be költözött, egy fogadóba, in
nen vándorolt aztán tovább 1954-ben Bauschlott- 
ba. a Baden-Württenberg-i herceg vadászkasté
lyába, hogy az 1956 -iki magyar októberi fel
kelés után — mely új feladatok elé állította az 
iskola vezetőségét — a München melletti Fiirs- 
tenried-i lelkigvakorlatos házba költözzék. Mind
ezek a kísérletek azonban csak átmeneti állapotot 
jelentettek, míg Dr. Ádám György németországi 
főlelkész elnökletével megalakult az új iskola- 
bizottság 1937 tavaszán, majd 1959 dec. 1 -én 
Dr. Ottó Schedl és Walter Stein védnökségével a 
«Verein dér Freunde und Förderer des Ungari- 
seben Gymnasiums®. Az intézetet ekkor azon
ban már a Kastl-i várban találjuk. «a gyönyörű 
Lauterach völgye felett őrködő ősrégi kolostor
ban®, ahol az iskola is van.

Azt talán hangsúlyozni sem kell. hogy mennyi 
küzdelem, mennyi áldozat, erőfeszítés előzte meg 
az utat Passau-tól a mai Kastl-i várig. Épp ezért 
csak hálával és a legnagyobb elismeréssel gondo
lunk mindazokra a tanárokra, tanárnőkre, akik 
Ambrus Szaniszlóval az élükön az iskola alapjait 
lerakták, az intézetet a legválságosabb időkben is 
fenntartották és a jövőnek megőrizték. Ha az 
intézet ma már teljes kibontakozását éli s anya
gilag is aránylag megerősödött, s olyan hírnévre 
telt szert, hogy távoli földrészek — elsősorban 
az USA — magyarjai is felkeresik, a magvető 
pionírok munkájának és fáradozásának lehet kö
szönni. És hogy az intézet közben szépen kiépült, 
_ modern leány- és fiúinternátussal meg kor
szerű zeneteremmel — és hogy Harangozó Ferenc 
igazgatóval az élen rátermett és jól felkészült 
tanári karral rendelkezik, azt az Iskola Bizottság 
példás és lelkiismeretes működésének kel! kö
szönni. De mindenekelőtt Ádám György pápai

kamarás főlelkésznek, aki idejének nagy részét a 
magyar iskola súlyos ügyeinek szenteli és gon
doskodik az intézet fenntartásához szükséges a- 
nvagiak előteremtéséről és aki ugyanakkor állan
dóan készen áll arra is. hogy nyugodt és békés 
magatartásával időről időre megoldja azokat a 
nehéz helyzeteket, melyeket sajnos elég gyakran 
előidéznek tájékozatlan és heves vérmérsékletű 
magyarok, vagy még gyakrabban rosszindulatú 
bujtogatók és rágalmazók.

De különösen nagy hálával és köszönettel kell 
adózzék a külföldi magyarság a német szövetségi

kormánynak és a bajor állam kultuszminisztéri
umának a magyar iskolának nyújtott tekintélyes 
anyagi juttatásért, mely évente 300 ezer. illetve 
74 ezer márkát tesz ki. úgyhogy az intézet anya
gilag biztosítva látszik s a 550 magyar diáknak. 
— amennyi jelenleg Kastl-ban tanul. — asyluma 
szilárd alapokon nyugszik.

Az emigráns magyarság felelőssége

Habár a Kastl-i magyar iskola fennmaradását 
pillanatnyilag semmi veszély sem fenyegeti, ez 
nem csökkenti, hanem növeli a külföldön élű 
összmagyarság felelősségét. A magyar iskola 
nemcsak a tudomány és szakképzés magyar nyel
ven való elsajátítására ad lehetőséget, hanem fel
adata ennél sokkal több: vára és menhelye a 
magyar gondolkodásnak. a magyar történelmi 
tradíciónak s magyar nemzetnevelésnek ! Nem 
hiába hívják várnak s nem hiába nyúlik vissza 
ezer évre a múltja, mint a magyar államiságé, 
hivatása most pótolni azokat a magyar iskolákat, 
melyekben az ifjúság már nem kap tiszta képet 
a magyar múltról, annak nagyjairól s ezeréves 
keresztényvédő szerepéről. A Kastl-i iskola van 
hivatva a magyar jövőnek a régi szellemben új 
vezető réteget nevelni, új keresztes vitézeket ki
képezni, akik nemcsak hajlandók, hanem képesek 
is lesznek a rájuk váró nagy feladattal megbir
kózni ! Feladatát azonban csak úgy teljesítheti, 
'na a külföldi magyarság a németországi magyar 
gimnáziumot felkarolja, fiait, leányait ide küldi 
tanulmányai elvégzésére, főképp pedig azért, 
hogy derék, hazafias, vallásos szellemben nevel
jék őket. Ennek garanciája az intézet papi veze
tése s a régi kiváló magyar iskolai szellem ápo
lása. mint a Magyar Gimnázium célját egyik ala
pítója fémjelezte: «Az iskolának nem lehet más 
célja, mint azokat a magyar gyermekeket, akiket 
szüleik vagy hazájuk ránk bízott... isten előtt és 
nemzetünk előtt érzett felelősséggel tanítani, ne
velni, segíteni.... és szívünk egész szeretetével 
szeretni.®

Vecsey Lajos
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Az egyházi iskolák értéke
Minden iskolaév kezdetén aktuálisak az alábbi 

sorok, melyeket Mindszenty József bíboros 
egyik 1946-ban kibocsátott körleveléből idézünk:

Az állami iskolákban a legkülönbözőbb vallási 
felfogású emberek tanítanak és így nincs egységes 
szellem a nevelésben. Megtörténhet az. hogy a 
természetrajz órán egy materialista tanár esetleg 
azt magyarázza: nincs Isten, nincs halhatatlan 
lélek, hanem csak anyag és erő van. A hittan
órán pedig, sőt otthon is nagyon helyesen a szü
lői házban azt tanulja a gyermek, hogy minden 
kinek Teremtője. végső oka és egyúttal a mi 
gondviselő Atyánk és őrök bíránk az Isten.

Nemde káros összeütközések, zavarok kelet
kezhetnek az ilyen ellentétes tanítások nyoméin 
a gyermek lelkében, melyek később kételyekre 
és hitetlenségre vezethetnek. De ha nem is bánt
ják valamely iskolában a vallást, ha az úgyne
vezett semlegesség nevében csak hallgatnak Isten
ről, mintha nem is léteznék, vagy mintha jelen
téktelen tényező volna az éleiben, már akkor is 
vallásellenes volna az iskola, mert Istenről hall
gatni. Istent tudomásul nem venni, az ü  szent 
fölségét bántó, mélyen sértő közöny, zt vallási 
közöny pedig, melyet így a gyermekbe oltanának, 
még a hitetlenségnél is rosszabb, mert tapasz
talat szerint könnyebb megtéríteni egy harcos 
istentelent, mint egy lagymatag, hitközömbös, 
névleges keresztényt.

Ezzel szemben a katolikus iskolákban nemcsak 
a hittanórán, hanem minden órán katolikus leve
gőt és szellemet szívnak magukba a tanulók. Itt 
nem támadhat zavar a gyermek vagy ifjú leiké
ben ellentétes tanítások miatt és ez az iskola nem 
kerülhet összeütközésbe a katolikus szülői ház 
felfogáséival és megszentelt hagyományaival. Itt 
harmonikusan, egyöntetűen egy célra tor a neve
lői munka: mert nevelnek itt és nem csak taní
tanak. Itt van határozott fenséges, mindent át
fogó nevelési cél: a lélek üdvössége. Megvannak 
a biztos kipróbáit nevelési eszközök: az örök 
igazságok és az evangéliumi erkölcs: a követésre 
méltó példák: Krisztus és a szentek élete. Meg
vannak az akarat számára a természetfölötti erő
források: az isteni kegyelem eszközei, a szent
ségek és a szenteimények. És megvannak a hi
vatott tanítók, kik a gyermekben és ifjúban a 
Krisztus kis barátait látják és rágondolnak az Úr 
szavára: «Aki befogad egy ilyen kisdedet az én 
nevemben, engem fogad be ’.»

Nem hiába szeretik a szülők és részesítik 
előnyben minden országban a katolikus iskolákat 
és nagy áldozatokkal fenntartják őket ott is. ahol 
mellettük egyéb iskolák is rendelkezésre állanak.

és a katolikus iskolák minden tekintetben áll
ják a versenyt. Áll ez különösen szerzetes isko
láinkra. A tanító szerzetesek és szerzetesnők ma
radék nélkül tanítói hivatásuknak élnek és Krisz
tus szeretetéből lemondván a saját gyermekről, 
mások gyermekeiért áldozzák életüket... Akik 
iskoláikból kikerüllek, vallás és társadalmi kü
lönbség nélkül, szeretettel és hálával emlékeznek 
meg róluk, mélyen látó államférfiak pedig min
dig őszintén megbecsülték munkájukat.



2 ÉLETÜNK

A Szent István Milléneumi Ev
első ünnepsége Svájcban

A Szent István Milléneumi Év első svájci ün
nepségét augusztus 23 -án rendezte Luzernban a 
Svájci Magyar Egyesület vezetősége. A szervezés
re rendelkezésre álló rövid idő ellenére elég szép 
számban jelentek meg magyarok Svájc egész te
rületéről a jezsuita-templomban a 10.50-kor kez
dődő szentmisén, melyet Dr. Hús- István tábori 
püspök pontifikáit Dr. Pfeiffer Miklós prelátus, 
Ádám György pápai kamarás és Rába Lukács 
magyar lelkész segédletével.

A magyar csillagokra figyelő nép
A templomi szertartást a Püspök Atya beszéde 

vezette be, melynek keretében nagy szónoki erő
vel méltatta Szent István honalapító és egyház
szervező kettős müvét. Az első magyar király 
bölcs előrelátásának köszönhetjük, hogy a magyar 
nemzet ezer évvel ezelőtt elindult a történelmileg 
jelentős nemzetek útján. De István király ma is 
ott áll égi fényben nemzete mellett és ma is ő 
«országunk istápja».

Evangélium után Mgr. Dr. Ádám György német 
nyelven mondott beszédet. «A magyar csillagokra 
figyelő nép» — mondotta — és erre a szónok, 
hasonlatra építette fel a remek szentbeszédet. A 
magyar népnek veleszületett tulajdonsága, hogy 
eszmények után kutat és azok megvalósítására 
törekszik. Mivel Isten maga oltotta bele nüpünk- 
be ezt a nagyszerű tulajdonságot, magától értő
dőnek lehet venni, hogy történelme elejére Ö 
maga oda tűzött egy ragyogó csillagot. István 
királyt, akit rendkívüli kegyelmekkel alakított és 
fényesített a magyar ég ragyogó csillagává.

Nem is kétséges, hogy Isten Egyháza által gaz
dagítani akarta az egyes nemzetek történelmét is. 
Ezt a leghatásosabban azzal érhette el. hogy szen
teket támasztott és nevelt, akikben látható lett 
maga az Isten a történelemben. Ezeken a ragyogó 
emberpéldányokon keresztül tört be a kegyelem 
történelmi intézményekbe s így lett az egyénnek 
adott kegyelem a közösség kincse, a nagy tör
ténelmi erők kicsiholója. A szent azután élet
művével együtt belenő az isteni világba és azért 
lesz maga is és műve is időtlen. István király 
mindenestől ilyen idő feletti hatalmas egyéniség, 
azért lett egész történelmünk folyamán a m a 
gyarok tündöklő csilllaga».

Nagy müve. a kereszténység nyugati formájá
nak maradandó nemzeti értékekkel való össze- 
forraztása is időt álló. Az ő előrelátása biztosí
totta a nemzet fennmaradását és készítette elő 
kiváló íiagyar tehetségek kibontakozását vala
mint még azt is. hogy nemzetünk hamarosan a 
nyugati népek méltó társa lett. Még ma is ennek 
a szentistváni műnek köszönhetjük, hogy a nem
zet teljes egészében elutasítja a minden erővel 
rátukmált materializmust. Ez a lény egyben arra

is figyelmeztet, hogy ne kutasson irányt tévesz- 
tően új eszmények után, hanem tekintsen Szent 
Istvánra, akiben a mai ifjúság előtt is felragyog 
az erős és szép egyéniség, akit nyugodtan lehet 
követni. A Szent István Milléneumi Év megren
dezésének éppen az a célja, hogy ezt a sorsdöntő 
tényt a magyarság felismerje a jelenlegi súlyos 
történelmi órában.

A szentmise végén, mely alatt a hívek végig 
magyar egyházi énekeket énekeltek, D 'A l is  refor
mátus lelkész megható imát mondott a kereszt
hordozó magyar nemzetért.

A svájci hatóságok is jelen voltak

Az istentisztelet után a Schweizer Hof-ban volt 
közös ebéd, ahol Farkas László, a Svájci Magyar 
Egyesületek elnöke köszöntötte a megjelent ven
dégeket. Köztük svájci részről Luzern város pol
gármesterét, Dr. H. R. Meyer-t és a kanton nagy
tanácsának az elnökét. Dr. F. Balsinger-t és Mgr. 
Kuhn-t. a svájci Karitász elnökét. Magyar részről 
a már említett egyházi személyiségek mellett 
résztvettek az ünnepi közös ebéden a délutáni 
műsoros ünnepély szereplői, köztük Eckhardt 
Tibor meghatalmazott miniszter és Ember Sándor 
v. országgyűlési képviselő valamint több más 
nemzet emigrációs vezetői.

Dr. Meyer felszólalásában arra mutatott rá, 
hogy 1.000 körül, Szent István idejében a sváj
ciak is szabadságukért és függetlenségükért küz
döttek, mint a magyarok. Amint a magyarságnak 
sikerült Szent Istvánnal az élen függetlenné vál
nia. ugyanaz sikerült Svájcban is. Mindkét népre 
egyformán jellemző, hogy a történelme folyamán 
szabadságához és függetlenségéhez nagy áldoza
tok árán is ragaszkodóit. Talán ezzel a feltűnő 
párhuzammal kell magyarázni — mondotta — 
hogy a svájci nép 1956-ban a magyar szabadság- 
harcosokat nagylelkűen befogadta és azóta is 
igyekszik minden segítséget nekik megadni.

Az ebéd végén az egyesületi titkár ismertette 
azokat a leveleket és táviratokat, melyekben a 
meghívottak közül többen kimentették magukat. 
Levél érkezett Dr. F. von Streng v. baseli püs
pöktől, Dr. Hasler szentgalleni és Dr. Hangi ba- j 
seli főpásztoroktól és az einsiedelni apáttól. Tá
viratilag fejezték ki a rendezőségnek távolmai a- 
dásukért sajnálatukat és kívántak sikert az ün
nepséghez Dr. Zágon /ózsef prelátus, Farkas 
Ferenc hadtestparancsnok, Béki ref. püspök és a 
lengyel emigráció vezetősége.

A műsoros ünnepség

Délután 16.50-kor kezdődött a Paulusheimben 
a magas színvonalú műsoros ünnepség, melynek 
szónokai Dr. Eckhardt Tibor és Dr. Ember Sán- j

dór voltak. Először Ember Sándor méltatta Szent 
István személyiségét és történelmi szerepét egy 
nagyszerűen áttekinthető történelmi korrajz kere
tében. Ajánlotta, hogy a mai nemzedék tanulja 
meg István királytól, hogyan kell súlyos nemzeti 
problémákat megoldani. Az ünnepély másik szó
noka, Dr. Eckhardt Tibor, aki az Egyesült Álla
mokban élő magyarság üzenetét és üdvözletét is 
tolmácsolta, előadásában azt mutatta meg, hogy 
Szent István honalapítása nagyobb tett volt a 
honfoglalásnál is. Neki köszönhetjük ugyanis, 
hogy a Duna-völgyében végre állam alakult, a- 
mcly nemcsak a magyarságot mentette meg a 
pusztulástól, hanem Európa védelmében is orosz
lánrészt tudott vállalni. A mai nemzedéknek is — 
mondotta — Szent István útján kell járnia: a 
Dana-medencében olyan berendezkedésre kell tö
rekedni. amely első királyunk müvéhez hason
lóan egyszerre képes a nemzeti függetlenséget és 
az egyéni szabadságot biztosítani.

A két kiváló és emlékezetes ünnepi előadást 
nagyszerű műsorszámok kísérték. Király Zoltán 
«Szent Istvánhoz* című versét szavalta, Fejes 
István Liszt Ferenc, Mozart és Kodály szerze
ményeket énekelt R. Kraut zenetanár zongora
kíséretével. Énekszámmal szerepeltek még Pataky 
László és Tóth Lajos, majd a műsor végén a 
kiváló és külföldön is nevet szerzett zongoramű
vész, Hegyi Géza játszott 5 ősi magyar táncot. 
2 népénekfeldolgozást Kodálytól és végül Liszt
től a 16. rapszódiát. A közönség nagy tetszéssel 
és élénk tapssal fogadott minden számot, köztük 
a kis Hoskó Géza zongorajátékát is.

Az Ige

Vigyázzatok ma jól. mikor beszéltek 
És áhítattal ejtsétek a szót,
.4 nyelv ma néktek végső menedéktek,
,4 nyelv ma tündérvár, katakomba. 
Vigyázzatok ma jól. mikor beszéltek I

E drága nyelvet porrá ne törjétek.
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait 
.4 rózsafának, mely hóban virul.
Égy beszéljen ma ki-ki magyarul.
Minlia aranyat, tömjént, myrrliát hozna !

És aki költő, az legyen király.
És pap és próféta és soha más.
Nem illik daróc főpapi talárhoz.
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok ma jól. mikor beszéltek. 
Vigyázzatok, a nyelv itta szent kehely,
Ki borát issza : Élet borát issza.
Előre néz s csak néha-néha vissza. —
S a kelyliet többé nem engedi el I

Rem ényik Sándor

Msgr. Pfeiffer Miklós 
gyémántmiséje

Csendes visszavonultságban ünnepelte Msgr. 
Dr. Pfeiffer Miklós pápai prelátus. a Svájci 
Magyar Katolikus Misszió Igazgatója ez év 
Szent István ünnepén gyémántmiséjét a svájci 
Fribourgban.

Pfeiffer Miklós 1887 márc. 12-én született 
Sopronban. 1909 aug. 12-én szentelték pappá, 
első szentmiséjét aug. 20-án mondotta, mint a 
nyitrai egyházmegye papja. 1913-ban lépett át 
a kassai egyházmegyébe, ahol először püspöki 
levéltárosként működött, majd 1914-ben teológi
ai tanár lett. Mellette mint káplán dolgozott a 
pasztorációban is. Már a következő 1915-ik év
ben zsinati vizsgálóvá nevezi ki megyéspüspöke, 
1916-ban pedig mesterkanonokká. így 29 éves 
korában, fiatalon lett tagja a kassai székeskáp
talannak. Két év múlva szentszéki bíró lesz. 
1921-ben éneklő, 1931-ben pedig olvasó kano
nok. Munkaköre nagyban kibővült 1939-ben, 
amikor az Akció Katolika egyházmegyei igazga
tója, egyházmegyei tanfelügyelő s provicariusa 
feladatával bizzák meg. Érdemei elismeréséül 
kapta meg 1940-ben a pápai prelátusi címet, 
1943-ban pedig nagypréposttá lépett elő.

Széleskörű lefoglaltsága nem akadályozta ab
ban, hogy a kassai egyházmegyén túl más fela
datot is magára vállaljon. Az apostoli nuncius 
áldásával és a csehszlovák püspöki kar jóváha
gyásával lelkésze volt az egyetemi ifjúságnak is 
Prágában, Brünnben és Pozsonyban, mindaddig, 
míg Kassa Csehszlovákiához tartozott.

A második világháború utáni zavaros állapo
tokban az általa annyira szeretett és nagvrabe- 
csült Svájcba vezetett ismét az útja, ahol 1948- 
56 -ig intézeti lelkészként működött Fribourg kö
zelében, de ugyanakkor 1950-től kezdődően részt- 
vett a svájci magyarok lelkigondozásában is. Az 
utóbbi munkakör 1956 -bán. az októberi felkelés 
után annyiban kiszélesiilt. hogy rendes lelkésszé 
( misszionáriussá ) és az egész Svájci Magyar 
Katolikus Misszió igazgatójává nevezték ki.

Gyémántmisés jubilánsunk teológiai tanulmá
nyait Fribourgban (Svájc) végezte. Ugyanitt szer
zett a hittudományokból és filozófiából doktorá- 

! tust. Bekebelezett doktora a budapesti Pázmány 
Péter ( ma Eötvös) Tudomány Egyetem hittu
dományi karának is. Kitűnően beszél németül és 
franciául. Svájci ittléte alatt többször írt cikket 
a Svájci Kát. Magy. Misszió lapjában, a «Hiszek >- 
ben. Minden katolikus nemzetközi megmozdulás
lelkes támogatója s aktív résztvevője.

Az összes svájci magyarok, valamint barátját, 
ismerősei, paptársai nevében szeretettel köszönti 
jiik a svájciak «Miklós Bácsi» -ját ritka jubileuma 
alkalmából, melyet jó egészségben ünnepelhet. A 

i Mindenható bőséges áldását kérjük a gvémánt- 
í niisés jubilánsra, s azt kívánjuk, hogy ritka szí

vós tetterejét, tehetségét még sokáig kamatoztat
hassa Egyháza és hazája javára.

Ad multos annos 1
V. L

Amerikában jártam
Őszintén szólva soha a legkisebb vágy sem 

lobbant föl bennem, hogy Amerikát megnézzem, 
csak a szökésem utént kívánkoztam nagyon Ka
nadába. hogy maradék erőmet az ottani magya
rok közt használjam el. hiszen ez lelt volna ott
honi munkám egyenes folytatása. ,4 régi kíván
ságból egy csipetnyi tavaly mégis megvalósult 
még hozzá olyan felségeseit, hogy azt igazán meg
hálálni mindenkorra képtelen leszek. Álmodni 
sem mertem volna, hogy az öt ven év lejártát ott 
fogom ünnepelni, ahol a kedvességes barátság 
valóban túltett önmagán. Ezzel a földön meg is 
kaptam mindent, amit a haszontalan szolga való
ban nem érdemel.

Először A'eiu Yorkba mentem, hogy fi. P. Pro
vinciálist meg a Fordítani egyetemen működő tu
dósainkat üdvözöljem. Egyik nap olyan magyaros 
estebédet rendeztek, amilyent valamikor régen 
otthon is ritkán láttam és különösen jól esett, 
hogy még a lőcsfalvi főpap is eljött közénk. Ha 
most visszagondolok a három napra, amit abban 
a behemót városban töltöttem, úgy érzem, hogy 
arrafelé minden magyar jezsuita elnyüvi magát 
az amerikai napszámban, pedig az egykori zala- 
vári apát, Kroll Miksa jól megmondta: Azért 
vagyok kilencven éves koromban is munkabíró, 
mert sohasem dolgoztam annyit, amennyit már 
nem bírtam.

Kanadába a Szürke Kutya vállalat kocsiján 
mentein át, hogy amerikai vidéket is lássak, de 
ez bizony öreg hiba volt s azért mindenkit óva 
in tek: ne kövesse példámat. A keserves nap 
végén csak az vigasztalt, hogy a maga kárán 
tanul az okos ember. Mint öreg belgának nincs 
szükségem kanadai vízumra, a határon mégis úgy 
kibolhászott a mogorva rendőr, mintha orosz 
szolgálatban állna, mert a feleségem után is ér

deklődött. Minden porcikám kívánta már. hogy 
'Torontóban legyek és robbant bennem az öröm. 
amikor Póta testvér matyó mosollyal fogadott a 
végállomáson. Nincs rá szavam leírni, mekkora 
barátság karolt át a plébánián, csak a páter Su- 
perior hiányzott nagyon, mert kénytelen volt sze
gény még a kórházban maradni.

Mint vén ember, aki már sokat kószált, nem 
szívesen utazom, mivel azt szoktam magamnak 
mondani: a hegyek, a vizek, a földek meg az 
erdők mindenütt egyformák, söl az emberek és 
a városok is. tehát nem érdemes újságot keresni 
a földön, ahol már a szépítő távolság is eltűnt. 
Kanadában mégis olyan meglepetés ért. amire 
nem számítottam. Engem már csak két dolog tart 
folyton izgalomban: az egyház és a magyarság 
sorsa a mai képtelen válságban és éppen e téren 
lett nekem váratlan élmény Kanada. Alig lehet 
elhinni, hogy messze a hazától ekkora alkotó 
kedv feszül a népünkben. Torontóban új plébá
niát. Londonban. Courtlandban, Montréálban 
templomot. Hamiltonban lelkigyakorlatos házai 
építettek és tovább terveznek, mintha nem tud
nák. mit csináljanak a pénzükkel. Nem mondom. 
Európában is történt egy és más, de legfőbb al
kotásunk. a fát imái kálvária is főként amerikai 
gyűjtésből jött létre. Mi itt az óvilágban csak 
cammogunk, odaát pedig keményen menetelnek 
és mi azt a pezsgő életet már utánozni sem 
fogjuk.

Tőlem otthon a párt elvette a levegőt, minden 
veszteségünk a húsomba vágott, de igazában 
akkor vadult el bennem a fájdalom, amikor azon 
gyönyörű májusi napon elrabolták tőlem a Matt- 
rézát. Hamiltonban ez a seb szakadt föl. amikor 
a négy lelkigyakorlatot vezettem. Remek a ház, 
fönséges a kápolna és olyan nagyszerű közön

ségem volt. amilyent utoljára otthon láttam, ami
kor a Manrézában vagy Pécelen dolgoztam. É- 
gyanaz volt a légkör, a buzgalom, a kérdések 
halmaza és a nővérek ezerszemű gondossága. 
Csak egy nővér nem beszélt magyarul, én meg 
nem tudtam rögtön az angolra kapcsolni, mert 
öreg már a legény s így eleinte mindig flamandul 
válaszoltam. Ez bizony mulatságos volt. de mit 
lehetek róla, ha már ennyire tokos lett az agyam. 
Minden héten nagy csoportok jöttek, tehát ami
kor nem volt előadás, gyóntatni kellett szakadá
sig. akárcsak otthon és rozzant szívem panasz 
nélkül bírta az erős napszámot. Ezt akarta nekem 
Kossá elvtárs megtiltani Moszkva nevében'. Én 
ugyan senkinek sem tartom magamat, de ahhoz 
mégis nagyúr vagyok, hogy holmi vörös csima- 
szok igy packázzanak velem. No nem is sikerült 
nekik.

A hamiltoni rendházunk szép könyvtárában 
találtam Proltászka elmélkedéseinek új angol ki
adását és kiváncsi voltam, miként sikerüli a for
dítás. Ezen is ámultam, azonban még inkább 
megkapott az előszó, amelyet a híres jezsuita 
Martindale írt hozzá. Szerinte Proltászka nagyobb 
tehetség, mint Newman, mivel érdeklődési köre 
tágabb. alkotása gazdagabb, mint az angol óriásé. 
Már azért is érdemes volt Kanadába mennem, 
hogy e szöveget megtaláljam. Proltászka ugyanis 
lelki alkata szerint Ágoston, Bernát, Pascal, New
man rokona, csak az a baj. hogy magyarul írt. 
még hozzá olyan egyéni és művészi nyelven, hogy 
azt igen nehéz lefordítani. Miért nem iparkod
tunk jobban, hogy legfőbb műveit külföldön is 
megismerjék ? Haj de gyámoltalan ez a szegény 
magyar egyház!

Hála ft. P. Superiornak a kemény télben is 
láttam a nagy vízesést, de sokkal jobban meg
kapott az. hogy az egyik hétköznap este mekkora 
közönség jött össze gyorsan hevenyészett meghí

vásra. Olyan nagy és figyelő társaság volt ez,

hogy jókedvemben ugyancsak kiadósait beszél
tem a magyar titokról. Csak mellesleg említem: 
ez a könyvem is egészen elfogyott és mindössze 
hét példányom van belőle. Kár volt. hogy kevés 
könyvet küldtem előre es egyedül Hamiltonban 
elfogyott az egész készlet.

Néhány napot töltöttem Courtlandon is. ahol 
gyönyörű új templom hirdeti László királvunk 
nagyságút meg az atyák és hívek építő buzgalmát. 
Máté plébános úr elemében van ott. húzzák- 
vonják szakadatlan bizonyára azért is. mert mo
solya estére sem fárad el. Egy csoport magyar 
akkor is az egyháznak dolgozott: padokat gyár
tottak az alsó teremben. .4* iskolában minden 
osztálynak bemutatott és elmondta, hogy több
féle nyelvet tanultam, mire az egyik lurkó felém 
szúrta a kérdést, vajon értem-e a kínait is. Bez
zeg nagy volt a csalódása, amikor nemmel vá
laszoltam. Ama vidéknek egyik nagy gazdája 
Bakos úr. aki egyúttal a világi apostol példa
képé. Megmutatta az oltani dohánykertészet mód
szerét. tavaszi tőzsdéjüket és előadta, mi min
dent terveznek, hogy az egyházközséget tovább 
fejlesszek. Olyan háza van ott a plébánia köze
lében, amilyent errefelé a nagytőkések szoktak 
építeni.

I átér Bóday nta is a regi mozdonyember. Ha 
megállna, az összes szelepek sisteregve sípolnának 
és a feszültségtől robbanna az acél. Ö is új 
magyar templomot emelt Londonban és folyton 
u-on töri magát, hogy a népe öntudatos keresz
tény legyen.

Ila nem látom, nem hittem volna, mennyire 
virul Torontóban a cserkészet. Szinte szét nyom
ták a házat, annyian voltak. Három nagv csoport
nak tartottam előadást Teleki Pálról. Akkora 
volt az érdeklődés, hogy mindig kifogytam az

(Folytatás a 5. oldalon)



Pvailyeii nagy lépést tett az ember 
a világűrben?

Évekkel ezelőtt hallottam, hogy valamelyik 
kommunista országban egy élclap a következő 
kar.katurava, lepte meg olvasóit. Egy űrhajó szá
guld a világűrben, és Isten _  egy törődött, sza
kállas öreg — mikor észreveszi az űrhajóst, meg
rémülve szüli le trónjáról és mankóin próbál me
nekülni a világegyetem új ura, az ember elől. 
Emlékezetem szerint ez az éretlen tréfa akkor 
született, amikor az első űrhajós, az orosz Ga^a- 
rin földkörüli röpülése végén úgy nyilatkozott, 
hogy ott lenn sehol se találkozott az Istennel.

Az biztos, hogy ez a fellengzős, de ugyanakkor 
nagyon bárgyú kijelentés, melyet sokak 'szerint a 
pártvezérei; adtak az első űrhajós szájába, az 
istenhitnek semmit sem ártott, hiszen a legegy
szerűbb hivő is rendelkezik annyi vallási isme
retiéi, hogy Isten nem anyagi valóság, hanem 
szellem es ezért nem lehet őt elérni sem messze- 
láióval. sem mikroszkóppal, sem az űrhajó mű
szereivel. De hagyjuk most a bölcselet és teoló
gia lontos megállapításait és engedjük át a szót 
e;_>-dül a tei meszettudománvnak és kizárólag an
nak az eredményeivel adjunk választ a kérdésre: 
Mekkora lépést tett az ember a világűrben?

Csillagászati méretek

v csillagászok igazolt tényként állítják, hogy 
abban a térségben, amelyet jelenleg műszereikkel 
megfigyelésük alatt tudnak tartani, 10 milliárd 
tejút létezik. Egy-egy tejútrendszerhez — mondják 
a csillagászok — általában 100-200 milliárd 

lag tartozik egy akkora térségben, amelynek 
az. átmérője átlagosan 100.000 fényév. Tudott 
dolog, hogy egy fényév az a csillagászati mérték- 
ég’ ség, melyet a másodpercenkint 300.000 kilo
méteres sebességgel haladó fénysugár egy teljes 
év alatt tesz meg. Ez a távolság kereken 9 és fél
billió kilométer.

A mi Tejutunk szintén 100.000 fényév átmérő
jével és 100 milliárd csillagával a közepes nagy
ságú tejutak közé számítható. Tejutunk 100 milli
árd napjából egy a mi Napunk, amely 9 bolygó
jával és a bolygók 31 holdjával naprendszerünket 
alkotja. A mi naprendszerünk 25.000 fényév tá
volságra van Tejutunk gravitációs központjától. 
A Nap körül keringő bolygók közül a legkülső 
pályán a Plútó kering a Naptól 6.000 millió kilo
méter távolságban. Ez azt jelenti, hogy a mi nap
rendszerünk egyedül akkora térben mozog, a- 
melynek 12.000 millió kilométer az átmérője. 
(Képzeljünk egy autót, amely naponkint 1.000 
kilométert tesz meg. Ennek az autónak ahhoz, 
hogy naprendszerünk átmérőjét egyszer befussa, 
32.876 évre lenne szüksége.)

Földünk, amely 150 millió kilométer távolság
ban kering a Nap körül, egyáltalán nem tartozik 
a nagy csillagok közé, sőt 12.756 kilométeres át
mérőjével és 510 millió négyzetkilométer felüle
tével még a bolygók között is a kisebbek közé 
sorolják. A Föld és a Nap között két bolygó ke
ring: a Merkúr, amely 58 millió és a Vénus, a- 
niely 108 millió kilométer távolságra van a Nap
tól. A Föld keringési pályáján kívül eső bolygók 
közül a Mars 228 millió, a Jupiter 777 millió, a 
Saturnus 1430 millió, az Uranus 2870 millió, a 
Neptun 4500 millió és a Plútó — amint már 
említettük — 6.000 millió kilométer távolságra 
van a Naptól.

A holdutasok által megtett út

A csillagászok naprendszerünknek 31 holdját 
ismerik. Nagyobbszámú holdja van a Jupiternek 
(11), a Saturnusnak (11) és az Uranusnak (5), 
két holdja van a Marsnak és egy-egy hold kering 
a Neptun és a Föld körül. A mi Holdunk 3476 
kilométer átmérővel 50-szer kisebb a Földnél. 
Földünktől való középtávolsága 385.000 kilomé
ter. Az amerikai asztronauták július 16. és 23. 
között a Föld és a Hold közötti távolságot tették 
meg és erről a hét nap alatt megtett távolságról 
nyugodtan állíthatjuk, hogy csak egy liliputi 
lépést jelent nemcsak a világegyetemben, de még 
magában a mi naprendszerünkben is. Amint 
láttuk, naprendszerünk átmérője 12.000 millió 
kilométer, vagyis mintegy 30.000-szerese a Föld 
és a Hold közötti távolságnak.

A Föld és a Hold közötti távolság csillagászati 
mértékegységben, fényévben kifejezve csak vala
mivel több mint egy fénymásodperc. Ugyanakkor 
a Földnek a Naptól való távolsága 8 fényperc és 
20 fénymásodperc. Naprendszerünk átmérőjének 
a nagysága az a távolság, melyet a fény 11 óra 
alatt tesz meg. A tejútrendszerünkben hozzánk 
legközelebb eső csillag, az Alpha Centaurus nap
rendszerünktől 4 és fél fényévre van. Ez azt 
jelenti, hogy ha az űrhajós a fény sebességével 
tudna röpülni, azaz másodpercenkint 500.000 
kilométert tudna megtenni, akkor 4 és fél évre 
volna szüksége ahhoz, hogy naprendszerünkből 
kilépve Teiutunkban elérje a hozzánk legköze
lebb eső csillagot.

Es ha ehhez hozzávesszük, hogy
1. a mi Tejutunk átröpüléséhez a fénysebesség

gel haladó űrhajónak 100.000 é v r e  v o ln a  
szüksége,

2. a mi Tejutunkkal szomszédos 12 tejút közül 
a fény sebességével haladó űrhajós a legközeleb- 
bire 75.000 év alatt és a legtávolabbira pedig 
780.000 év alatt jutna el,

3. a másodpercenkint 300.000 kilométeres se
bességgel haladó űrhajós az útjába eső minden
egyes tejúton egyenkint újra és újra átlagban 
100.000 év alatt érne keresztül.

4. a fénysebességgel rohanó űrhajós a ma is-

Ezt a képet az asztronauták hozták magukkal a Holdról. A felvételen a kitűzött ameri
kai zászló és körülötte a két holdutas lábnyomai láthatók.

mert mintegy 10 milliárd tejútból álló világegye
tem átmérőjét 7 milliárd év alatt futná be, —

akkor sejthetjük csak igazán, milyen ici-pici 
lépés volt a világűrben a Föld és Hold közötti 
távolság, a 385.000 kilométer, melyet a fénysugár 
1.3 másodperc alatt fut be.

Ezzel természetesen nem akarjuk leértékelni a 
nagyszabású elméleti és technikai tudással végre
hajtott holdröpülés tudományos és gyakorlati 
eredményeit, melyek egyelőre szinte beláthatatla- 
nok. Csupán arra akarunk rámutatni, milyen 
bárgyú oktalanság lenne azt gondolni, hogy az 
ember űrhajójával meghódítja a világmindensé
get és abból ki tudja szorítani a Teremtőt. Ellen
kezőleg, meggyőződésünk, hogy a világegyetem 
méreteinek és az űrhajózás valódi és reális esé
lyeinek a felismerése az embertömegeket vissza 
fogja vezetni az istenhithez. És ezért lehet

az emberi szellem nagy lépése

ez az ici-pici lépés az űrhajóval a világűrben. Mi 
azt hisszük, hogy ebben az értelemben jelölte 
meg — talán akaratlanul — a jövő útját Neil 
Armstrong, aki az űrhajóból kiszállva a Holdon 
telt első lépésnél ezt mondotta: «Egy ember kis 
lépése az emberiség nagy lépése.®

Mert a csodálatos éppen az, hogy az ember, 
aki űrhajóval képtelen beutazni a világegyetemet,

értelmével bejárja annak óriási mélységeit és fel
ismeri minden emberi képzeletet felülmúló cso
dálatos berendezkedését. Az ember tudja, hogy

1. a Fíold földkörüli 2 és fél millió kilométer 
pályáját másodpercenkint! 1 kilométeres sebesség
gel 28 nap alatt teszi meg,

2. a Föld napkörüli 946 millió kilométeres 
pályáját — magával vivén holdját is — másed- 
percenkint 50 kilométeres sebességgel 365 nap 
alatt teszi meg,

3. a Nap bolygóival együtt másodpercenkinti 
250 kilométeres sebességgel kering Tcjútup.k gra
vitációs központja körül és egyetlen egy körforgás 
megtételéhez 220 millió évre van szüksége,

4. közben az összes holdak, minden bolygó, a 
sok milliárd nap és tejút forognak tengelyeik 
körül,

5. a több milliárd tejút gázmolekulákhoz ha
sonlóan óriási sebességgel távolodik egymástól: a 
világegyetem tágul.

És aki ezt tudja és még azt is belátja, hogy 
minden törvény egy gondolat, szabály, melyet lét
rejöttekor valakinek el kellet gondolnia, azzal 
nem lehet könnyen elfogadtatni azt a tételt, hogy 
az anyag öröktől fogva van és képes volt vele
született erőivel és képességeivel önmagából a 
világegyetemet kialakítani,

Vecsey József

AMERIKÁBAN JÁRTAM 
(Folytatás a 2. oldalról)

időből és olyan remekül nótáztak, mintha a 
Mátra tövén ültünk volna tábortűz körül. Fáj
dalmas öröm habzott a szívben, amikor az ember 
arra gondolt, mivé lett otthon az ifjúságunk, de 
ugyanakkor mégis tovább él nyugaton a magyar 
cserkészet, amely nemrég oly hatalmas mozgalom 
volt és aligha akadt párja a világon. Isten aidja 
meg a hősöket, akik e szellemi vagyont nem 
hagyták veszendőbe menni. Feketevasárnap négy
szer beszéltem és minden misén tele volt a temp
lom és ebből is láttam, milyen kitűnő pásztorok 
gondozzák ott az Isten nyáját. Bieleck plébános 
úr még a kabátját is ledobja, mint a hajdani 
aratók szokták, hiszen nagy üzem főnöke, aki 
reggeltől estig szolgálatban van. Kanadában is 
főként az isteni reményt hirdettem, mert erről a 
"lelki irodalomban/? bizony kevés szó esik, pedig 
ez most különösen fontos, amikor a: általános 
szorongás egyre vadabb lesz Persze úgy szépen 
halkan azt is említem, hogy megyünk már ki az

alagútból és ilyenkor nem szabad csüggedten a 
fal mellé leülni.

Közben volt az ötven évet ünneplő találkozás 
s azon P. Borbély remekbe szabott emlékezésben 
mondta el, mit akartunk mi akkori harminc éve
sek az országból csinálni és mivé lettünk a ma
gyar végzet újabb csapása alatt. Kitűnő volt a 
terv, ígéretes a lendület, amivel a vállalkozást 
kezdtük, de azt hiszem, még nagyszerűbb, hogy 
rokkantun és elnyűtten, börtönben és hontalanul 
sem adjuk föl a harcot s a pokol minden hatal
mával dacolva dolgozunk a holnapért, sőt meg
mutatjuk e cudar világnak, hogy minket legyűrni 
nem lehet. A hazában egyetlen barázda sem a 
miénk, ám a nagy világban mindenfelé állnak 
szellemi elődeink és megvan a végvárak vonala, 
ahonnan majd friss csapatok indulnak vissza
venni István örökségét a haramiák kezéből.

Utolsó állomásom Montreal volt, ahol P. Nagy 
szervezte a missiót. Megérte a fáradságot, olyan

kiadós volt az aratás és a végén bizony már alig 
győztem a gyóntatást. Persze mindenütt sok régi 
ismerőssel találkoztam, csak az idő hiányzott, 
hogy foglalkozzam velük.

Föltűnő újság volt nekem, hogy a plébánia a 
társadalmi élet központja is. A templomok alatt 
van a pompás terem, a színpad, a konyha és 
minden, ami kell, hogy az emberek jól érezzék 
magukat egymás között. Bizony az európai egy
ház jó leckét vehetne ebből, de hát inkább a 
holland kátéról vitáznak vég nélkül, mivel az 
könnyebb is, mint négyszáz terítékes magyar va
csorát rendezni, ahol méghozzá senki sem unat
kozik. Most is világít még bennem az a gyönyörű 
fehér templom ott a Szent Lőrinc folyam partján 
és villanyoz a tavalyi út emléke, de ugyanakkor 
az aggodalom is fojtogat, vajon meddig bírják 
az iramot, akik most ott dolgoznak, mert ugyan
csak kevesen vannak azon az óriási terepen. 
Szent Pál szerint különféle adományok vagyis

tehetségek működnek az egyházban s azért a

tudós csak kutasson, a tanár tanítson, az írástudó 
írjon, de sohase felejtsük, hogy mindez csak arra- 
való, hogy támogassa a közvetlen apostoli mun
kái, amely az első vonalban folyik. Az össze
omlás után fő munkám lett a népmissió és a 
lelkigyakorlat, hogy még egyszer erősítsük a 
népben a hitet, mielőtt hallgatásra kényszerí
tenek a Sátán kutyái. Ez volt életem ragyogó 
korszaka, pedig a vérebek folyton figyeltek ős 
bosszatottak, de ma is tündöklő ünnepem van, 
ha idézem a helyeket: Debrecen, Mezőkövesd, 
Eger, Vásárhely, Szeged, Vác, Calgahévíz, Esz
tergom, Szekszárd, Szentgotthárd, Sopron. Fűzfő, 
Egerszeg, Bátaszék és Szombathely, ahol először 
sikerült az új terv szerint csinálni a missiót és 
túlzás nélkül mondhatom: bámulatos volt az ara
tás, amilyent addig nem láttunk. Ez az isteni 
napszám az igazi, a tőről metszett papnak való 
s azért mindnyájan kérjük Jézus Urunkat, küld
jön több munkást a kanadai mezőkre.

Varga László S. J.



Párizsi levél
A csúnya idő ellenére. Szent Mihály-útján még 

nem futott be Párizsba az ősz. Azonban a néphit 
szerint, ha Nagyboldogasszony után egy-két nap 
esik, bizony vége van a nyárnak. Az ifjak nya
rának és az öreg emberek nyarának. De a vén 
asszonyok nyara csak ezután kezdődik és szép
nek Ígérkezik a meteorológusok szerint, ellenben 
viharosnak a szakszervezeti vezetők szerint. Le
galábbis erre célzott Séguv, a CGT főtitkára, aki 
egyben a kommunista párt központi bizottságá
nak is tagja. De ez inkább csak fenyegetésnek 
látszik. Ugyanis, az elmúlt év májusában, amikor 
a baloldali elemek megkísérelték erőszakkal meg- 
dönteni a kormányt és a fennálló polgári de
mokráciát, arra a tényre döbbentek a kommu
nisták. hogy már nem ők állnak a politikai fórum 
szélsőbal oldalán, mert már két párt is hirdeti a 
forradalom szükségességét és amelyek a kommu
nista pártot «elpolgárosiasodással» vádolják. S a 
tavalyi utcai tüntetések alkalmával a kommunista 
vezetők nem nézték jó szemmel, ha az általuk 
irányított munkástömegek felé fekete zászlót lo
bogtató anarchista diákok közeledtek s nyomban 
igyekeztek ezeket a munkástömegtől eltávolítani. 
S ezért az idén a munkásságnak tradicionális 
május elsejei felvonulása is elmaradt. így a kom
munista párt vezetői igen meg fogják a jövőben 
gondolni, rendezzenek-e tüntetést vagy szervez
zenek-e sztrájkot, mert ezeket az alkalmakat ak
názzák ki a trockvsták és az anarchisták úgy. 
hogy a munkások közé keveredve forradalmi jel
szavak hangoztatásával megkísérlik a tömegeket 
saját szélsőségesebb pártjukba toborozni. Most
valamennyi baloldali párt fenyegetőzik azért, 
mert a kormány kénytelen volt leértékelni azt a 
frankot, amelyet ugyanezek az elemek tavaly 
május-júniusban tönkre tettek. Hiszen ha az 
ország teljes gazdasága csaknem egy hónapon át 
termelés nélkül állt, normális az, hogy a gaz
daság tükre: a pénz veszít az értékéből.

A legutóbbi elnökválasztás alkalmával a fran
cia nép azt az óhaját fejezte ki, hogy változás 
történjék a politikában, értve ezalatt azt is, hogy 
a tradicionális francia-amerikai barátságot állít
sák vissza és, hogy az európai egyesülést gyor
sítsák. Az új vezetőség élén az 58 éves Georges 
Pompidou áll. tanár házaspár tanár-gyermeke, aki 
vizsgáit mindig kitüntetéssel tette le. De Gaulle 
tábornok utóda, de nagy tisztelője is, mert min
den nyilvános szereplése alkalmával, mint most 
is. Napóleon születésének kétszázadik évfordu
lója megünneplésén Ajaccio -bán tartott beszéde 
során röviden rámutat de Gaulle tábornok kivé
teles személyiségére és történelmi érdemeire. De 
Gaulle távozása ellenére sem hiányzik a kor
mányból a tábornok: a miniszterelnök. Chabun- 
Delmas szintén kétcsillagos dandár-tábornok, ve
zérezredes, mint de Gaulle volt, csak tartalékos. 
Ezt a rangot már 32 éves korában nyerte el a 
ma 54 éves miniszterelnök, aki egyébként jogi 
doktor és Bordeaux városának 22 év óta polgár- 
mestere. a francia burzsoázia «gothai almanach®- 
ja. a W'ho's Who in Francé adatai szerint.

Belpolitikai viszonylatban a legégetőbb a gaz

dasági problémák megoldása s ezek közt is első
sorban a pénz kérdése. Ugyanis, elvileg egy or
szág vagy egy ország-csoport, mint ma a kelet
európai kommunista államok, megteheti azt, hogy 
kényszerendszabályokkal elkülöníti magát a többi 
országtól és tetszése szerint állapítja meg saját 
országa részére a külföldi pénznemek árfolyamát, 
visszautasítva a tényleges árfolyamok elismerését. 
Ehhez a rendszabályhoz fordult a francia kor
mány a tavalyi forradalmi kísérletek után, júli
usban, és még erélyesebben novemberben, ami
kor is rendszabályozta a francia és a külföldi 
pénz forgalmát. A francia frank árfolyama tavaly 
a nyári hónapokban több, mint tíz százalékkal 
csökkent. Azonban de Gaulle tábornok kivételes 
tekintélye valamint a fokozottan megindult fran
cia ipari termelés visszaállította — a Banque de 
Francé támogatásával — a francia frank eredeti 
értékét. A tábornok távozása viszont csökken
tette a frankba vetett bizalmat és Pünkösdkor 
már külföldön a francia frank 9-10 % -ot ve
szített az értékéből. Most már a kényszerárfo
lyam fenntartása igen költségesnek mutatkozott, 
öt milliárd dollár úszott el egy év leforgása alatt. 
S további fenntartása az év vége előtt kimerítette 
volna a francia Nemzeti Bank összes arany és 
külföldi valutába helyezett tartalékát. Ilyen kö
rülmények között került sor a frank devalválá
sára. Gazdasági szakemberek, miniszterek és egye
temi tanárok közt a napisajtóban megindult a vita 
afelett, szükséges volt-e ez a lépés ?

A gazdasági életben vannak objektív törvények. 
Ilyen törvények egyike a kereslet-kínálat törvé
nye, amely szerint minden árucikk értékét az 
állapítja meg, mennyire keresik azt és mennyi 
van belőle. Ez a törvény vonatkozik minden áru
ra és így a pénzre is, mert a nemzetközi forga
lomban a pénz is áru. mint bármely más érték
papír. Ha a nemzetközi piacon egy valuta értéke 
megváltozik, az értékmódosulás belső viszonylat
ban is megmutatkozik. Természetesen, ennek az 
árváltozásnak belső megnyilvánulásait lehet ren
deletekkel ideig-óráig megakadályozni azaz elren
delni a kényszerárfolyam bevezetését. De nem 
tudja ezt fenntartani huzamosabb ideig a francia 
kormány akkor, amikor a Közös piac országai 
vámuniót óhajtanak létrehozni, mert a vámnak 
teljes megszüntetése után a pénz forgalmát kor
látozni nem lehet. Ezért, a sok vitában a 43 éves 
és kiváló képzettségű, széles látókörű Giscard- 
d’ Estaing pénzügyminiszter szavai helytállóak: a 
devalvációt nem határozzák el. hanem azt meg
állapítják. Ez az igazság, mert egy valuta érté
kének a változása egy jelenség, egy tény, amit 
meg kell állapítani, tudomásul kel! venni. így járt 
el most a francia kormány is, amikor megálla
pította az értékcsökkenést. Az a kérdés csak, 
vajon helves-e a megállapítás aránya, elegendő-e 
a 12,5 százalék ?

Első és közvetlen következménye a frank de
valválásának az, hogy idegen valutáért olcsóbban 
vásárolhatnak francia árut, tehát a kivitel fellen
dülhet, ez a termelést fokozhatja és így a deval

váció kedvező hatást gyakorolhat a gazdaságra. 
Természetesen ennek ellenkezője is fennáll: a 
franciák külföldön drágábban vásárolnak, ami 
belső áremelkedést idézhet elő. Ha a francia ipar 
termelékenysége oly mérvű, hogy a belső eres e 
kielégítése után külföldre is jelentős mértekben 
szállíthat árut, ha az ipar képes, a lakosság állam
polgári önfegyelmezése támogatásával, nagy mér
tékben nélkülözni a megdrágult külföldi áruk 
behozatalát, akkor a devalvációt siker koronáz
hatja. Ehhez hozzájárul még az is. hogy a 
Banque de Francé a leszámítolás kamatlábát 7 %- 
ra emelte fel s ez a tény külföldi tőkét yonzhat 
az országba, amivel törleszthetők lennének a 
külföldi tartozások illetve külföldről behozott áru 
vételára s ez is ideiglenes segítséget nyújthat a 
devalválás sikerének. De csak ideiglenes jellegű 
segélyt, mert az ipar és a kereskedelem ilyen 
magas kamatlábbal nem képes huzamosabb időn 
át eredményesen gazdálkodni.

Ha a kereslet-kínálat törvénye valóban objektív 
gazdasági törvény, úgy az vonatkozik a német 
márkára is. amelynek értéke a nemzetközi piacon 
emelkedő tendenciát mutat. A német kormány 
kijelentette, hogy nem áll szándékában felérté
kelni a márkát. Azonban erre is vonatkozik az a 
szabálv, hogy az értéket nem határozzák meg, 
hanem megállapítják. S a német márka értékeme
lése ellenkező hatásokat válthatna ki, mint a 
francia frank devalválása: a német áru külföldön 
megdrágulna, az export lecsökkenne, a külföldi 
áru olcsóbbá válna, a behozatal növekedne s ez 
a termelés csökkentését, majd az esetleges mun
kanélküliséget vonná maga után. Nincs kizárva, 
hogy erre a népszerűtlen intézkedésre is sor kerül 
az őszi német képviselőválasztások után.

A mai egyesülni kívánó Európában a gazda
sági jelenségek valamennyi országra kölcsönösen 
kihatnak. Nem lehet a Közös piac országai között 
megszüntetni a vámot és fenntartani a pénzfor
galom korlátozását. A vámunió megköveteli, hogy 
az azt képező országok ismerjék el és tartsák be 
az unióhoz tartozó országok pénzének árfolya
mát, azon semmit se váltotassanak, ami pedig 
kényszerűleg a közös pénzhez vezet. Nem lehet 
életképes közös piacot alkotni közös pénz nélkül. 
Egyedül ez a jövő, egyedül a közös pénz léte
sítése oldhatja meg az európai országok pénz
ügyi problémáit.

Dr. Leh Tibor

A párisi egyetem jogi és közgazdasági 
fakultásának lektora

Az élet könyvéből
A keresztsed szentségében
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Szammer Mária, Szammer László és 

Houbrix Rina leánya, Ougree -bán
Poor Mária, Poor Tibor és Trzic Mária leánya, 

Chenee -ben

Franciaországban :

Sántha Katalin Olga, Sántha Gergely és Soltész 
Ibolya leánya, Párizs

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Hollandiában :

Földessy Lucie és Piérre Dubois,
Flemalle Grande -bán

Dravecz Dany és Mia Bamps, Eisdenben 
Thury Emőke és Róbert Demandt, Eisdenben 

Németországban :

Árgyelán Katalin és Giovanni Gagliardi,
1969 júl. 26-án, Stuttgartban

AZ ÖRÖK HAZÁBA KÖLTÖZTEK :

Belgiumban :

Dr. Molnár Antal, Brüsszel
Magyar Ferenc, Brüsszel
Kliner Pál, Brüsszel

Hollandiában :

Jacques Thibaut, Kitka Marika férje 27 éves 
korában, (autóbaleset), Bruxelles-ben

Bruckner János, 62 éves, Eisdenben 
Csapiár István, 40 éves, (munkabaleset), Lieége

A szülői ház

Meleg, vidám nyári reggel. Csikorog talpam 
alatt a kavicsos út. I hátsó ajtón nyitok be.

Ugyanazok a színek és szagok fogadnak, mint 
régen. Ráismerek a csendre, a házban imbolygó 
illatokra, a lépcső vörös szőnyegének bársonyos 
puhaságára. A nyitott ajtón szellő surran be mö
göttem, megrezegteti a tükör melletti gongot, a 
nehéz bronzból nem zengő hang szakad fel, csak 
halk sóhaj.

Emlékek karolnak át. Igen, ezen az ablakon 
néztem ki minden reggel a toronyórára: indul
nom kell-e már az iskolába? Amott, az ebédlőben 
vár a szék. ahol sietve reggeliztem mindig.

A nappaliban a bútorok, festmények ismerősen 
fordulnak felém, t lemeztartó felett hangtalanul 
szálldosnak a melódiák. Vidáman süt be a nap 
az ablkon. De kihalt a ház mégis.

Édesanyám nincs itthon.

Nyitok be sorban a kedves szobákba, mintha 
őt keresném mindenütt. De csak emlékekre ta
lálok. A gondtalan gyermekkor, a derűs múlt 
emléke megremegteti a szívemet.

Felmegyek az emeletre. Megállók az íróasztala 
előtt. Mennyi képet őriz. És mind mi rólunk. 
Magyar kézimunkák. A könyvei. Több ezer 
könyv. Melyiket olvasta vajon legutóbb?

A második emeleten, az én régi szobámban 
kinyitom a szekrényt. Ruháimra ismerek. Mikor 
hordtam én ezeket? És gondosan közéjük akasz
totta édesanyám a menyasszonyi fátylamat. Ki
csit elszorul a szívem, mikor kiveszem. Megállók 
a tükör elölt, és felteszem a fátylat, ösztönsze- 
rüen beburkolom a váltamat a habfehér tüllbe, 
hogy befedje utcai ruhámat. Egy pillanatra úgy ér

zem, mintha védne. megölelne, álomba ringatna.
Kedves voltál hozzám, fehér, habos fátyol. 

Széppé tetted azt a napot, mikor szívünk csak 
várakozás volt, csupa reménykedés, könyörgés a 
boldogságért.

Visszaakasztom a fátylat. Lemegyek.

A konyhában kávét főzök magamnak, kivi
szem a kertbe, hogy ott igyam meg, hogy kicsit 
éljek e házban, a régiben, hacsak félórára is. 
Szedek néhány virágot is, édesanyám csak hetek 
múlva jön haza, akkorra úgyis elhervadnának.

Mintha álmodnék mindent. Mert számomra 
csak emlék már a ház, kép a múltból, mely szét- 
foszlik majd egyszer. Élelem már nem ide köt, 
hanem új otthonomhoz.

Behúzom magam mögött az ajtót. A rámbízott 
kulccsal gondosan bezárom.

Mikor hazafelé igyekszem az országúton, las
sabban hajtok, mint máskor, gondolkozom. Miér
tek támadnak bennem. Az összefüggést keresem, 
a bizonyosságot.

Később, mikor visszaemlékezem itthon, a saját 
otthonomban, egyszerre a kislánykám sírós hang
ját hallom a kertből. Kinézek, s látom, elesett. 
Megüthette a térdét. Sírva mondogatja, önmagát 
vigasztalva: «Mama jön ... Mama jön ...»

És már tudom: nem szűnik meg semmi, nem 
foszlik szét a szülői ház képe. A  szülői ház —  
van.

Folytatódunk.

Láncszemek vagyunk.

Wéberné Széli Klára

Die Rentenanstalt íst die alteste und grösste schweizerische 
Lcbensversicherungsgesellschaft. Unsere Generalagenturen 
in dér ganzen Schweiz sowie unsere Sprechzimmer ara 
Hauptsitz stehen Ihnen jederzeit kostenlos zűr Verfügung. 
Wir beraten Sie geme — auch in ungarischer Sprache — 
über samtliche Formen dér modemen Lebensversicherung.

Rentenanstalt a legidősebb és legnagyobb svájci életbiz
tosítási társaság. Vezérképviseleteink egész Svájc területén, 
valamint fogadószobáink főépületünkben minden időben 
díjtalanul rendelkezésére állnak. Szívesen szolgálunk meg- 
felelő fölvilágosítással és tanácsadással — magyar nyelven

a modern életbiztosítás minden formáját illetően.

Schweizerische Lebensversicherungs- 
und Rentenanstalt

Hauptsitz in Zürich, General Guisan-Quai 40 
Tel. (051) 27 29 30

Niederlassungen in
München, Paris, Amsterdam, Brüssel, Liverpool / London
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A romai katolikus egyházban, de leginkább a 
jeenleg. papa magatartásában újabban tapasz- 
ta ható számos változás között a legfeltűnőbb és 
tálán a legjelentősebb, hogy VI. Pál szi„,c éven- 
k.nt egy-ket apostoli utat tesz a végegyházban

A pápa megérkezik az ugandai repülő
térre. Mögötte Milton Obote államelnök.

Vannak látogatásai, melyekkel az egész keresz
ténység ügyét, az egységretörekvést akarja szol
gálni ökumenikus szellemben, mint pl. a jeru- 
zsálemi (1964). a törökországi (1967). és az idei 
genii utjával. Máskor a társadalmi vagy világ
békét fenyegető veszélyeket szeretné elhárítani, 
mint pl. a new vorki (1965) és a bogotai (1968) 
látogatása alkalmával. Természetesen apostoli út
jai lelkipásztori és hittani jelentőségét minden 
más célkitűzés fölé kell helyezni. Látogatásainak 
pl. abból a szempontból van legnagyobb jelen
tőségük. hogy — a fel-felbukkanó tévedések elle- i 
nében — erőteljesen kifejezésre juttatják azt az 
alapvető teológiai tételt, amely szerint a római 
pápa az öt világrész összes egyháztartományában 
és egyházmegyéjében mindenütt otthon van, mi
vel Krisztus akaratából ő az egyház feje teljes 
es mindenkire, püspökökre, papokra és hívekre 
egyaránt kiterjedő jogkörrel: kormányzói, meg
szentelő és bírói hivatala egyetemes szolgálatával.

A fekete kontinens problémái

A Szentatya általában olyan területeket igyek
szik felkeresni, ahol a mai rohamosan változó

A pápa legújabb apostoli útja a világegyházban
világban a lakosságot súlyos gazdasági és társa
dalmi bajok nyugtalanítják és ahol az egyház 
elé is újkeletű nagy problémák merednek. Ez az 
állapot szinte egész Afrikára jellemző és azért 
is volt sürgős egy apostoli pápai út Afrikába. Igaz 
ugyan, hogy a pápa látogatása három napján nem 
hagyta cl Ugandát, de ennek ellenére az egész 
kontinens problémáit figyelte és igyekezett azok 
megoldásához a megfelelő irányelveket megadni. 
Nagy probléma többek közt. hogy sikerül-e sze
rencsésen átadni az afrikai katolicizmus vezetését 
benszülött papoknak es püspöküknek az európai 
misszionáriusok kezéből, amit a paphiánv mellett 
a nemzetközi politikai helyzet és az afrikai né- 
pck egyre erősödő nacionalizmusa is szükségessé 
tesznek. Ezenkívül a pápa nem csak eneiklikáiá- 
val (Populorum progressio). hanem személyesen 
is rá akarta irányítani a világ figyelmét az afrikai 
nemzetek szegénységére meg társadalmi elmara
dottságára es gesztusával mindenekelőtt szerelné 
eltávolítani az európaiak és az afrikaiak együtt
működésének injából a még mindig meglévő köl
csönös ellenszenvet és bizalmatlanságot. A pápa 
jól látja, hogy a kölcsönös bizalomra azért is 
szükség volna, mert az afrikaiak egyedül nem 
tudjak megoldani azokat a súlyos problémákat, 
melyek rátermett egyházi és világi vezetők, szük
séges tanerők és tanintézetek, továbbá orvosok 
és kórházak, valamint mérnökük és technikusok 
hiányából lakadnak. És a Szentatya leghőbb vá
gya. hogy segíthetne a bajok legfőbb forrásának, 
a polgárháborúnak a megszüntetésében.

Az apostoli út programja

A pápa július 51 -én reggel indult Rómából 
és déli egy órakor érkezett meg a Kampala-En- 
tebbe-i repülőtérre, ahol hat afrikai kardinális és 
négy alrikai államfő jelenlétében Uganda elnöke.

A Szentatya az általa szentelt új afrikai püspökök körében

Milton Obote fogadta. A repülőtérről nyitott gép
kocsi vitte a Szentatyát a főváros katedrálisába. 
ahol résztvett az afrikai püspöki karok közös 
tanácskozásának utolsó ülésén. Itt elhangzott be
szédében arra mutatóit rá. hogy Afrika nem 
missziós terület többé, ami azt a súlyos felelős
séget rója az afrikai püspöki karokra, hogy mos
tantól nekik egyedül kell megoldaniok a kato
licizmus sok nehéz problémáját. Ugyanezt a gon
dolatot fejtette ki másnap, amikor 12 afrikai pa
pot püspökké szentelt, akik a nagy kontinens kü
lönböző országaiba mint egyházfők tértek vissza.

Augusztus I -én este elsöízben fogadta VI. Pál 
pápa a biafrai és nigériai küldöttséget, de sajnos, 
minden erőfeszítés ellenére eredménytelen maradt 
az a fáradozása, hogy szüntessék be a harcokat: 
elöhb kössenek látogatása idejére fegyverszünetet 
s azután kezdjék meg a béketárgyalásokat. Felte
hetően nem annyira a közvetlenül érdekelt biaf
rai és nigériai vezetőkön, mint sokkal inkább 
bizonyos meglehetősen sötét más erők akadályo
zásán múlott, hogy a vatikáni diplomácia semmi 
eredményt nem tudott elérni. Nem is kétséges, 
hogy bizonyos nemzetközi erők, nem könnyen 
adták volna engedélyüket és belegyezésüket ehhez 
a pápai békeműhöz, amely kétségtelenül ott az 
egyház és vallás tekintélyét erősen növelte volna.

A pápai látogatás fénypontját az ugandai vér
tanuk tiszteletére emelt oltár konszekrálása jelen
tette. A szertartást maga a Szentatya végezte 
250.000 hívő jelenlétében. (Az ugandai 22 vér
tanú 1886-ban szenvedett vértanúhalált és VI. 
Pál pápa avatta őket szentié 1964-ben.)

A pápa kíséretével augusztus 2-án hagyta el 
Ugandát és éjjel 25.11 órakor érkezett vissza 
Rómába.

i

Zsitvay Tibor
1884 - 1969

Zsitvay Tibor volt igazságügyi miniszter sze
mélyében a magyar emigráció egyik legkiemel
kedőbb alakja hunyt el a kis svájci Alpnachdorf- 
ban ez év július 9 -én, élete 85 -ik évében. Ham
vait ugyanott helyezték örök nyugalomra. A 
gyászszertartást Dr. llász István püspök, a meg
boldogult egyik barátja végezte, Dr. Pfeiffer 
Miklós prelátus, svájci íőlclkész és a helyi plé
bános segédletével.

Amilyen csendes mederben folyt le a volt ni. 
kir. igazságügyminiszter, parlamenti elnök és ni. 
kir. titkostanácsos életének utolsó 20 eszetendeje 
ott a Pilátus hatalmas hegylánca tövében és a 
Vierwaklstaíti tó közelében, szinte olyan zajtalan 
volt a távozása is. Temetésén közvetlen család
ján s barátain kívül kevés magyar volt ott lát
ható. Dr. Ember Sándor v. országgyűlési képvi
selő méltatta a sírnál az elhunyt érdemeit volt 
képviselő társai nevében, míg a svájci magyarság 
nevében Farkas László búcsúzott tőle.

Pedig Dr. Zsitvay Tibor azon kevesek közé 
tartozott, akik még a régi ezeréves Nagymagvar- 
ország hagyományait, emlékét és honszerelmét 
hordozták és hordozzák szív ükben. Amikor egy
szer a svájci állampolgárság megszerzéséről volt 
szó. azt mondotta: «Szívet cseréljen, aki hazát 
cserél!» Megnyilatkozásaiban, költeményeiben — 
l. i. több kötetben jelentek meg versei — mind
untalan visszatér a honfi aggódása és bánata, 
sóvárgása és reménysége nemzete sorsával kap
csolatban. Ezerév távlatában nézte a magyar 
sorsot, főképp a nagy magyar tragédiát, s a többi 
nagy magyarokkal viselte ennek a tudatnak terhét 
«Vállon a kereszttel, mint legutolsó verseskö
tete ezt hűen kifejezi. Most a hőn szeretett földi 
haza helyett az örök haza kapuja nyílott meg 
előtte, ahová a mélyen hívő. vallásos lelek bizal
mával lépett, hogy a földi élet hosszú vándorlása 
és küzdelmei jutalmát elvegye, s ahova felesége, 
családja, gyermekei, unokái, jóbarátai és ismerő
sei imája és áldása kísérte.

(V - y -s)

Magyar órásmester
sokéves gyakorlattal, mindennemű óra 
és ékszer javítását vállalja, garanciával. 

Rendkívül jutányos árak !
Kérjen ingyenes tanácsol óra és ékszer 
vásárlása előtt.

Groszman Miklós 
Neuweg 8. Holstein BL.
Tel.: (061) 84 63 56. Hívható este

Gyorshajtás ....
(ól emlékszem még rá, Karcsi volt a neve. Alig
. 4 húsz esztendős, mikor elhatározta, hogy 

.'.ülíöldon marad. Mégis, harcolt önmagával, visz- 
-/atérjen-e Magyarországra, \agy külföldön kezd
jen új életet ? Karcsi lelkiismeretfurdalása nem 
volt ók nélkül: élete első szakasza, a diákévek 
-zép emlékei, szülök, barátok és az első szerelem

. mind hazafelé húzták. Mégis maradt. Szaba
don akart élni, keresni és hamarosan főiskolára 
menni. Erőtől, épületes elhatározástól duzzadt 
karja és elméje. Jól esett egy ilyen céltudatos 
fiatalembert látni. A magyar ifjúsági otthonban 
lakott, onnan járt ki a városba dolgozni. Este 
mindig otthon maradt. A többiek a városban 
kerestek maguknak szórakozást, vagy a társal
sóban töltötték idejüket. Karcsi egy kis szobában 
tanult, rendszeresen és kitartóan. Példaképe volt 
minden fiatalnak. Lakótársai sokat is emlegették. 
Érthetetlen volt: amilyen gyorsan jött. olyan hir
telen el is tűnt a városból. Áz okot azonban hama
rosan megtudtuk. Erika, egy német kisleány, fa
lura költözött szüleihez és Karcsit is lecsalta.

Az első gyorshajtás

A vidéki élet szép és nyugodt. így tűnik ez 
a városi embernek. De azért falun is van am 
hajsza. Az emberek erősen küzdenek, hogy le
győzzék az időt és a távolságot. Jármüvet sze
reznek, hogy ne legyenek helyhez kötve. Külö
nösen ünnepnap kellemes a gyors és kényelmes 
közlekedés. Karcsi is az élet ütőerén akarta tai- 
tani a kezét. Autóra még nem tellett, csak egy 
motorkerékpárra. Kezdetnek az is jo. Egy ot 
venes BMW motort már jól meg lehet zavarni. 
Előnye is van, mert nagy forgalomban jobban 
lehet vele haladni mint az autóval. Különben a 
motor meglepetés volt Erika születésnapjára. Nem 
volt még kifizetve, de Erika apja kezeskedett. 
Talán abban a reményben, hogy egy szép napon 
szorgalmas magyar vöje lesz majd. így nem í

vonakodott a jótállástól. Karcsiból kitört a ma
gyar virtus. Mindjárt az első este be akarta bi
zonyítani, hogy jól tud ám motorozni. Erika ijed
ten kapaszkodott Karcsi bőrkabátjába, amelyet 
az ifjú motoros biztatásnak vett és még jobban 
megengedte a gázt. Faluhelyen ez nem veszélyes 
és miért ne tudja meg mindjárt az első este. mit 
lehet a motorból kihozni. Alig pár másodperc í 
és máris kilencvennel száguld. Sajnos, a faluban 
nem mindenki tudott Karcsi óriási szerencséjéről. 
Egy hatéves fiúcska meg egyáltalán nem. Bokáig 
érő bevásárló táskával nyugodtan haladt át a 
falu egyetlen zebrasávos átjáróján. A motoros í 
hirtelen arra gondolt, hogy most kipróbálja a | 
féket. A kísérletezés kimenetele tragikus volt. ; 
A közeledő motor láttára a gyermek ijedten 
próbált védekezni, táskáját maga előtt lóbálta, 
majd előre tartotta, mintha hessegetni szeretné a 
motorost. Ez lett a végzet. A száguldó jármű 
elragadta a kis átkelőt. Karcsi nem menekült el. 
Megállt és Erikával mentőkért telefonáltatott. Mit 
ért azonban a nagy igyekezet, a gyermek ugyanis 
a kórház felé vezető úton már meghalt. A tár
gyaláson kimondták a gondatlan emberölés bűnét 
és Karcsit börtönre ítélték.

A második gyorshajtás

Mikor kiszabadult Erika már férjnél volt. Ter
mészetesen másnál. Nem várt rá. Karcsi hama
rosan rájött, hogy nem csak egy kislány van a 
világon. Gyorsan nősült, vagy talán kellett is 
neki. Egyik” napról a másikra éltek, mert szegény 
leányt vett feleségül. Néha még ínséget is láttak. 
Igyekeztek takarékoskodni, de nem ment. Karcsi 
ismét a városba költözött. A hét végén mindig 
haza utazott. Egyszer azonban hiába várta fele
sége. Nem tudta, hol maradt. A valóságra csak 
akkor döbbent rá, mikor egy lapot kapott ten
geren túlról. Karcsi ismét gyorsan hajtott. El
hajtott. Ezért ki vonja majd felelősségre ?

Csődöt mondott a nevelés ?

Még senki sem vállalkozott, hogy kézikönyvet 
írjon a magyar emigráns fiatalságról. Ha valaki 
erre a nehéz feladatra vállalkozna, minden bi
zonnyal egy, vagy több fejezetet szentelne a ma
gyar fiatalok leki világának vázolására is. A so
kat hallott vád, hogy a mai fiatalok koravének, 
felelőtlenek és gyengeakaratúak, bizonyára olvas
ható lenne abban a megírandó könyvben. A szü
lök és nevelők tanácstalanul állnak a «mai fia
talsága problematikus magatartása előtt. Vigasz
taló tudat mégis, hogy nemcsak a mi száza
dunkban van ez így, hanem így volt ez már 
minden idők nevelőinél. Miért ? A nevelő a ne
velésben elért gyér eredményt összehasonlítja az 
általa kitűzött magas nevelési céllal, sok-sok hi
bát és követelnivalót állapít meg. Panaszkodik 
a jóelhatározások ingatag volta, a munkában 
való kitartás hiánya, a könnyelmű életfelfogás és 
a rosszpélda vonzó hatása miatt. Aki tudja, hogy 
fiatalnak lenni nem más. mint a lelki és fizikai 
fejlődés útján haladni, azzal is tisztában van, 
hogy ez a fejlődés sok tényezőtől függ és egy 
kudarc esetén nem okvetlenül szükséges félresi
került nevelésről beszélni.

A iiatalság élni akar

Az életerőtől duzzadó fiatal magatartása za
varként hathat a felnőttek által megszabott rend 
ellen. A fiatal szereti a zajt — a felnőtt inkább 
a csendet. Az a mozgékonyságot kedveli — ez a 
nyugalmat. A fiatalok szeretik a kalandot — az 
idősebbek inkább az otthon csendjét. Más szóval: 
a fiataloknak meg kell szokni a rendet, amelyet 
a felnőttek szabtak. Ez nem mindig egyszerű és 
zökkenésmentes. Ezen a téren mindenkor voltak 
nehézségek. A nevelő abba a hibába esik, hogy 
neveltje felett saját, negatív tapasztalata szerint 
akar ítélkezni. Korunk szenzációt hajszoló sajtója 
előszeretettel ír elszigetelt eseményekről vastag 
betűvel, mint világeseményről, talán úgy, mint

fentebb Karcsi esetéről írtam. így helytelen, va
lótlan képet kapunk a fiatalságról.

A fiatalságnak sokszor észrevétlenül szemére 
vetjük, hogy mi nem tartozunk közéjük, nem 
vagyunk már fiatalok, pedig sokszor szeretnénk 
soraikban lenni. Magatartásunk, vagy talán irigy
ségünk meg akarja fosztani őket az örömtől, a- 
melyet egy aránylag nyugodt korban élnek és 
élveznek. Különösen akkor, ha mi nevelők arra
gondolunk, hogy fiatal korunkban sok szegény
séget láttunk, vagy tapasztaltunk, nélkülöztünk 
és egy totális háború miatt féltünk is. Felnőttünk 
anélkül, hogy igazán fiatalok lehettünk volna. A 
fiatalság elvitathatatlan joga. hogy övéké a jövő. 
A nevelők legfőbb feladata az lehetne, hogy 
tervszerűen utódokat neveljenek a társadalomnak
és az utódoknak 
nemzedék, amely 
lete szerint neve 
hogv a fiatalokat 
esetben bebizon; 
«még éretlenek®, 
akar az a kis t£

időben helyet is adjanak. Egy 
a parancs és engedelmesség kép- 
kedett, abba a kísértésbe esik, 
fékezze, vagy visszatartsa. Sok 

osodott, hogy a felkiáltások : 
«még megbízhatatlanok®, «mit 

cskó» stb. azt tanúsítják, hogy
félnek átadni heküket a fiataloknak.7

A mai fiataloknak, mint minden idők fiatal
ságának (egyébként a felnőttek nemzedékének is) 
vannak jó — és rossz tulajdonságai. A tulajdon
ságok fokozata függ a történelmi, a gazdasági és 
társadalmi adottságoktól. A fiatalság olyan, mint 
amilyen az adottságokhoz viszonyítva lehet. Az 
adottságokat nem ők teremtik, hanem öröklik. 
Ezért minden kornak olyan fiatalsága van, ami
lyet megérdemel. Aki a fiatalságot elítéli, elítéli 
a kort, amelyben él és önmagát is. É s.... ha mi 
felnőttek még egyszer fiatalok lehetnénk, talán 
semmiben sem különböznénk tőlük ....

P. Szőke János
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Híreink és közleményeink

Alphen (Hollandia). 120 magyar gyermek éne
kétől és kacajától zengett július 12-26-ig a falu. 
45 -en jöttek Liége és Limburgból, 17 -en Svájc
ból és néhányon Németországból, a többségük 
hollandiai magyar szülök gyermeke volt. Délelőt
tönként tanítás folyt; magyar nyelv, történelem, 
földrajz, néprajz, képzőművészet, hittan stb. — 
A felnőttek egy része tanított, a másik része a 
konyhán tevékenykedett, készítette a finom ma- , 
gyáros ebédet. Mindenki kivette részét a mun
kából. Az idő kitűnően kedvezett. Majdnem min
dennap lehetett úszni. Esténkint a zászló levo
násnál nagy csoport falubeli fiatalság és felnőtt 
csoport hallgatta a magyar himnuszt és az esti 
dalt és a magyarokkal együtt énekelte a holland 
himnuszt. A templom téren mutatták be az egy 
hét alatt kiválóan betanult népitánc-műsorukat.
A helyi lap fényképes riportot közölt a magyar 
gyerekek táboráról.

Aachen. Augusztus 31-én Aachenban, ahol 1366- 
ban Nagy Lajos kápolnát építtetett, az Észak- 
rajna-Westfalia és a Benelux-államok magyarsága 
zarándoklata keretében nyitja meg Mgr.Dr. Ádám 
György a Szent István millcneumi ünnepségek I 
sorozatát. Ez alkalomból Aachen püspöke ünnepi 
nagymisét pontifikái a dómban 11.30-kor. Mise ! 
után fogadás lesz a városházán és utána 14 óra- I 
kor közös ebéd a Tll menzáján. 16-18 óráig i 
műsoros emlékünnepség lesz a Neues Kurhausban.

Burg Kusti. A magyar gimnáziumnak az 1968- 
69. tanévben 560 növendéke volt. Ebből 246 ta
nuló Nyugatnémetországban élő magyar szülők 
gyermeke és 112-nek a szülei más országokban 
laknak. Amerikából 46. Kanadából 2. 1 enezue- 
lából 2, Svájcból 35. Franciaországból 1, Angli
ából 1. Skandináviából 7. Hollandiából 2. Bel
giumból 1. Ausztriából 14 és Spanyolországból 
1 növendéke van az intézetnek. Az idei tanévben 
20 növendék tett érettségit. — A gimnazisták 
maguk szerkesztik és adják ki a «Koldusdiák» 
című lapjukat, amelynek legutolsó számában meg
lepően jó írások jelentek meg Ákos István szer
kesztő és több munkatársa tollából.

Köln. Dr. Elieró István kölni magyar lelkész 
körleveléből valók az alábbi sorok :

«Igen örülök, hogy annyi honfitársunk meg
értette, hogy ennek a komoly lapnak (Életünk) 
a megszerkesztése, kinyomtatása és szétküldése 
rengeteg munkába és pénzbe kerül, és az évi 8.— 
DM előfizetési díjat befizette. Ugyanis nem vár
hatjuk el, hogy mások ingyen dolgozzanak értünk 
vagy adósságba keveredjenek. Aki úgy gondolja,

« Jungbrunnen »
Hotel Pension Sonntagsbergben,
700 m. magasan.
Bécsből és Salzburgból egyaránt 
1.5 óra a West Autobahnon. —
Elágazás Amstettennél.
Kitűnő ellátás, polgári árak.
Magaslati levegő. - Tegyen próbát Ön is !

Ugyanitt 33 közműves telek eladó 5 évi 
részletre is. Víz-, villany-, telefon
vezeték. — aszfalt kész Gyönyörű 
kilátás az Alpokra és a Dunára.
Telekár: 150 250 S-ig tn 2 -ként.

Becsben a Hietzing-villanegyedben családi 
ház 700 m 2 gyümölcsössel eladó 1.1 millió 
S-ért — Azonnal beköltözhető; 1954 ben j 
épült, 1967 -ben renovált masszív épület.

Érdeklődni : Hotel «|unsbrunnen» in 
Sonntagsberg, Post 3332 Rosenau a. S. 
Telefon : 07448 25504.

A Németországi Magyar Szervezetek Köz
ponti Szövetsége Elnökségi Irodája minden 
hétfőn 9- 13 és minden pénteken 15 19 óráig 
áll tanácsadással honfitársaink rendelkezésére.

Címünk : Zentralverband Ungarischer 
Organisationen in dér Bundesrepubük 
Deutschland e. V. — München 22, 
Zweibrückenstrasse 2/11.
Telefon: 0811 -294376.

Cserkészjelvények, cserkészing beszerezhető 
Skottner Károly üzletében.

Cím : 8455 Kastl bei Amberg, Opf.

hogy nyugdíja vagy keresete nem bírja a 8.— 
DM -ás megterhelést, az járuljon kevesebbel 
hozzá.»

München. A Németországi Magyar Szerveze
tek Központi Szövetségének elnöksége részletesen 
foglalkozott a magyarországi kommunista kor
mány újabb elörelörési szándékával a külföldi 
magyarság megbontása illetőleg megnyerése érde
kében abból az alkalomból, hogy 1970-el Ma
gyarország szovjet megszállásának huszonötéves 
évfordulóját a hazai rendszer a «Magyarok Világ- 
événck» nyilvánította és a szervezet elnöksége 
a következőket határozta:

1970 -ben meg kell rendezni a «Szabad Ma
gyarok Világévét». amely a hazai helyzet való
ságát a világ előtt feltárja és követeli a magyar 
nemzet számára az önrendelkezési jogot és hu
szonöt évvel a világháború befejezése után a 
szovjet csapatok teljes és végleges kivonulását az 
országból. A szabad magyarság megemlékezései
nek és akcióinak a kővetkező dátumok köré kel! 
csoportosulnia :

a) április 4 -ike a szovjet megszállás 25 éves 
évfordulója:

b) augusztus 20. Szent István király hagyo
mányos ünnepe és

c) az október 25 -tói november 4 -ig terjedő 
időszak, az 1956-os magyar nemzeti for
radalom és szabadságharc emlékünnepe.

A fenti pontokban vázolt feladatok elvégzésére 
a Központi Szövetség koordináló bizottságot ala
kít, s felkéri a tagszervezeteket, hogy tegyenek 
javaslatokat a bizottság személyi összetételere 
vonatkozólag.

Párizs. A párizsi Magyar Katolikus Misszióban 
szeptemberben megnyílik a csütörtöki magyar 
iskola egyelőre egy bérelt helyiségben. A szülők 
jelenthetik gyermekeik részvételét élőszóban a 
vasárnapi mise után, levélben vagy telefonon. 
Az iskola vezetősége a gyermekeket koruk sze
rint osztja csoportokba, azért a pontos cím mel
lett a gyermekek születési évét is kérik.

Zürich. A zürichi magyar rk. Szent Erzsébet 
Női Egyesület szept. 8-án (hétfőn) este 7 órai 
kezdettel tartja évmegnyító gyűlését. A gyűlés 
helye Birmensdorferstrasse 54. II. e., a horváih- 
magyar misszió helyisége.

Minden kedves katolikus nőtestvérünket, aki 
szívesen segít az egyház munkájában, szeretettel 
várunk. Másvallású nőtestvéreinket is természe
tesen szívesen látjuk sorainkban.

Dr. HAMSÁG JENŐ

Flóra Gyógyszertára
szállít Magyarországra és a világ 
bármely részére gyógyszereket.

Badenerstr 85.
8004 Zürich

Tel. (051) -23-21-40

Magyar — ha Baselban jársz, van 
egy jó címem —
Basel szivében a Markplatz meliett,
Schneidergasse 21 alatt található a szép

JU LISK A
vendéglő és étterem.
Magyar étel, ital, zene !
Szeretettel vár
Bauer Emil vendéglősmester.
Telefon : 061/24 12 77.

Eredeti antik

rézkarcok
tájképek magyar és külföldi városokról, 
továbbá antik térképek a világ minden 
tájáról és egyéb tárgyú karcok nagy 
választékban kaphatók.
Export — import — csere. 

Viszonteladóknak nagybani árak.
Dr. Osvald Miklós,
9000 St.Gallen (Schweiz) 
Rorschacherstr. 159.

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

MAGYARORSZÁG SZÁMOKBAN

Beszélő számok —  Beszélő tények

Az ország fővárosa-, 4 megyei jogú városa- 
és 58 járási jogú városának lakossága:

4.405.100 = 44.5 r "

Az ország 3196 köz
ségének lakossága: 5.494.900 55.5 . (

Az összes népesség: 9,900.000

A népességből férfi: 4.750.000 =- 48 c'

A népességből nő: 5.150.000 52

A népesség életkora:
15 éven alul 2,300.000 = 25.0 /O
15 és 59 év közön 3,530.000 - 36.3 G
40 és 59 év közöli 2.490.000 -- 24.9 %
60 éven túl 1.580.000 - 15.8 c

Az össznépességből
dolgozó férfi 2.874.000 ■-= 60 c'. o
dolgozó nő 1.912.000 --= 40 %
Összes dolgozó: 4.7S6.000

Ezek a következő termelési ágakban
dolgoznak:
Az iparban 1.509.000 =  32.0
Az építőiparban 295.500 =  5.9
A mezőgazdaságban 1,458.000 =  31.2
A közlekedésben 317.S00 =  6.4 C/<>
A kereskedelemben 346.000 =  7.0 C/O
Egyéb alkalmazásban 859.000 =  17.5 ■

Összeállította és kiértékelte a Magyar Statisz
tikai Hivatal 1966. évre szóló adataiból

Kiss-Gubik Nándor

« Boutique Maria »
Ruhák, kosztümök, kabátok, kötöttáru; 
párizsi és londoni modellek; 
szalonmunka méret után is.
Pongrácz Mária
Herreng. 2. Wien I. Tel. 63-50-222

Emlékezzünk
1894 szeptember 9 -én született Guiácsy Irén 

( Pálffv Jenőné) írónő. Lázárföldpusztán, 
Szeged mellett látta meg a napvilágot. 16 
éves korában ment férjhez, néhány évig Sze
geden és a Hanságban élt, majd Nagyvárad
ra költözött. Férje közben megrokkant s a 
magatehetetlen beteg ápolása mellett a csa
lád gondjai is a fiatal írónő vállaira nehe
zedtek. A Nagyvárad című lap belső munka
társa iett, s novellái csakhamar feltűnést kel
tettek. A marosvásárhelyi Zord Idők lapvál
lalat pályázatára írta meg első regényét, a 
földreform problémáival foglalkozó Förgete
get. Ez idő tájt nyerte el Napáldozat c. pa
rasztdrámájával egy drámapályázat első dí
ját. Legnagyobb sikerét azonban a mohácsi 
vész korát megelevenítő Fekete vőlegények ; 
című történelmi regényével aratta, 1927-ben. j 
További regényei: Pax vobis (1930); A 
káliói kapitány (1933); Nagy Lajos (1956); 
Jezabel (1941). Történelmi regényeiben ala
pos kortanulmányokkal vázolja a hátteret, 
női gondossággal cizellálja az apró részle
teket, s gazdag találékonysággal szövi az 
események szálait. Azt a hősi életszemléletet 
viszi át történelmi regényeibe, melynek példá
ját maga adta önfeláldozó életével. Budapest 
bombázásánál halt meg 1945 januárjában.

1619 szeptember 7 -én, 350 évvel ezelőtt haltak 
vértanúhalált a «Kassai vértanúk*, boidog 
Körösi Márk kanonok. P. Grodecz Menyhért 
S| és P. Pongrácz István S). Egészen vélet
lenül találkoztak Kassán 1619-ben, itt érte 
őket Bethlen Gábor felkelése. — A legfiata
labb közöttük Körösi Márk kanonok volt, 
az esztergomi egyházmegyéből. Horvátor
szágból származott, és mint zágrábi kispap 
került Rómába a Collegium Gcrmanico-Hun- 
garicum-ba. Pázmány Péter Sf bíboros-érsek 
vette át az esztergomi egyházmegyébe a buz
gó papot. — Grodecz Menyhért atya 33 éves 
volt, és mint katona-pap került Kassára, a 
császári helyőrség kötelékében. Kortársai val
lomása szerint, akár németül, akár szlovákul 
beszélt, mindenki megértette a tüzes szóno
kot. — Legidősebb a három vértanú közül 
Pongrácz István atya, harminchét éves volt. 
Felvidéki származású és a kolozsvári jezsu
ita kollégiumban tanult, majd maga is je
zsuita lett. Ebben az időben Homonnán mű
ködött mint tanár és hitszónok. Kassára a- 
zért jött, hogy a kevés katolikust megerősítse

SZENT ISTVÁN ZARÁNDOKHÁZ

A Szent István ház várja magyar vendégeit. 
Római tartózkodásunk idején nyugodtan igénybe 
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.) Magánfürdőszobával 
az ár 500 lírával 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 55 77 361.

A Ház megközelíthető: a római Termini pálya
udvartól a 27 -es busszal a végállomásig (a 27 -es 
busz csak este 21.30-ig közlekedik); a 27-es 
végállomásánál át kell szállnunk a 144-es buszra. 
A város nevezetességei onnét kb. 40 - 60 perc 
alatt érhetők el.

Ismét élvezhet magyar konyhát
Párizsban
Üj vezetés — magyar szakács

Restaurant Zsiga
3, tue Cadet — Paris - 9 
Metró : Cadet

Magyaros ajándéktárgyak —
különleges Puiioverek és Cocktail ruhák — 
a legújabb divatékszerek és divatkellékek 
nagy választékban a

« Boutique Líviában »
Forchstr. 16. — 8008 Zürich 
(Kreuzplatz-nál) Tel. 34 17 88

hitében tanítása által, és a szentségek vigasz
talásában részesítse őket. A testvérháború és 
vallásháború áldozatai lettek, amikor a haj
dúk bevonultak Kassára és megkínozták 
őket hitükért. Nagy szenvedések után haltak 
meg. Egy év múlva a nádor feleségének si
került elintéznie, hogy méltó helyen temes
sék el őket. Jelenleg Nagyszombaton az or- 
solyiták templomában nyugszanak. X. Pius 
pápa avatta boldoggá őket 1905 -ben, külön 
kiemelve keserű halálukat.

1046 szeptember 25-én halt vértanúhalált Szent 
Gellért OSB első Csanádi püspök. íme, le
gendájából egy részlet, amit Tormay Cecília 
fordított: «És ama vidéknek erdős részében 
feküdt néminemű falú, melyben délidőben 
megszállott. Hol is az éjnek középső táján 
malomnak zörgését hallotta, jóllehet egyéb
kor ama helyen malmot nem látott. Fennen 
álmélkodék, vajon mi légyen ez. És legott 
az asszony, ki a malmot hajtotta, énekelni 
kezdett. A püspök pedig csodálkozván mon
dotta Valternek: 'Valter, hallod-é a magya
rok énekét, miképpen zeng’ és mindketten 
örvendeztek emez éneken. És mert hogy a 
malmot eygedül az asszonynak keze húzla, 
és az ének magasba növekedők, a püspök 
pedig ezenközben ágyában feküdt, megin- 
telen mosolyogván mondotta: 'Valter, tanítsd 
meg nékem, mi légyen emez ékes zengede- 
zésnek éneke, ki az, ki éneklésével kény
szerít, hogy olvasásomat szüntessem?’ Ö 
pedig mondotta: 'lm ez egy versnek ének
lése, az asszony pedig, ki énekel, szolgálója 
ama gazdának, kinél szálláson vagyunk, ki 
ő urának búzáját őrli olyan időben, mikor 
is malomnak egyebütt eme részeken teljes
séggel fel nem lelhetők’. Kérdezte a püspök: 
vajon mesterkedéssel avagy munkával jár-e 

a malom?’ Valter felelte: 'mesterkedéssel és 
munkával is, nem húzza néminemű barom, 
hanem az asszony maga kezével körben for
gatja’. Ű csodálandó dolog’,mondja a püs
pök, miképen élődik az emberi nemzetség 1 
Mert ha mesterkedés nem lenne, ki tudná 
a fáradalmat békességesen eltűrni. Szeren
csés emez asszony, ki másnak hatalma alá 
vettetve, tartozó szolgálatját ezenképpen zú
golódás nélkül, vigasságost teljesíti’. És meg
hagyta, hogy amaz asszonynak a pénznek 
nem kevés súlya adassák.*
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Bácskai jegyzetek
A péterváradi vasútihídon robog át a gyors 

A Duna innenső partján Újvidék. A várfalak oda
át. a Duna fölött, a török kiűzetésének utolsó 
évtizedeit idézik. Néhány perccel előbb még a 
Szerémségben jártunk, Karlovic alatt, ahol°— 
1699-ben, a zentai csata után — Savoyai fenő 
a Magyarországot és Erdélyt fölszabadító békét 
kötötte a törökkel. Emlékmű áll ma is a dombon, 
a békekötés helyén. Eláromszáz éve sincs mé®, s 
mi minden történt azóta !

1.
X'asárnap reggel Szabadkán. Hét órakor ma

gyar misét mondok a püspöki székesegyházban. 
Tágas, ízlésesen díszített barokk templom. Mária 
Terézia építtette a török kiverése után rohamo
san fejlődésnek indult bácskai metropolis plébá
niatemplomának. Akkor még a kalocsai érsek
séghez tartozott Bácska. Az első világháború után 
Szabadka lett a Kalocsától elválasztott bácskai 
apostoli kormányzóság székhelye, s az is volt a 
múlt esztendeig, amikor az újonnan felállított 
bácskai püspökség székhelye lett. Istennek hála ! 
— a plébánia épületét is akkorára szabták annak 
idején, hogy a püspök is. a plébános is elfér az 
egyemeletes épületben, a hivatali helyiségekkel 
együtt.

Kezdődik az ének ... Pali bácsi, a magyar sek
restyés vezet ki a tágas szentélybe. Középen már
vány asztal-oltár, a régi főoltár helyén taber- 
nákulum. Végignézek a hívők során. A padok 
teli. többen állnak, javarészt háziasszonyok, akik
re ebédfőzés gondja vár. De fiatalok is. szép- 
számmal. Éneküktől zeng a barokk templomcsar
nok. Huszonhárom éve nem miséztem ekkora 
magyar hívőseregnek. «Az Úr legyen veletek*. 
Elhomályosodik a szemem. Zsebkendőért kell 
múlnom, hogy el tudjam olvasni a könyörgés 
szövegét. Az evangéliumnál már értjük egymást. 
A csodálatos kenyérszaporítás. Igen. most érik 
be a gabona a Bácskában. Isten évről évre meg- 
,-zaporítja a kenyeret: gondviselő szeretete asztalt 
terít híveinek, haragosainak egyaránt. De még 
tebbet tesz. Itt az egyházban is asztalához hív. 
Kenyerét szegi nekünk: barátságát, szeretetét. 
kegyelmét nyújtja ... Esszük kenyerét: családjának 
e.gjai. házanépe vagyunk. Isten gyermekei, Krisz
tus testvérei, a mennyei haza örökösei ... Sokan 
áldoznak. Asszonyok, akiknek Krisztus szegi ke
nyerét. hogy áldozatos szeretetének jegyében ők 
i> megszeghessék családjuknak ...

2.

\ püspök atya úgy visz körül Szabadka kör- 
nvékén, mint egy falusi plébános a gyümölcsö
mben. Ismer ő itt mindent és mindenkit. Ósi 
bunyevác településen járunk. Ö volt itt a plé

bános éveken keresztül, s maga is erről a vidék
ről való. Magyarul csak későbben tanult meg. 
de amióta — előbb mint apostoli kormányzó, 
most pedig mint megyéspüspök — ő a főpásztor, 
folyékonyan, csaknem szabatosan beszéli hívei 
többségének a nyelvét. De nemcsak ő teszi ezt, 
horvát papjaitól is elvárja, hogy tudjanak beszél
ni magyar híveikkel, mint ahogy a horvát hívek
kel a magyar papok. A kétnyelvűség szinte fel
tétele a papi hivatásnak itt Bácskában. Persze, 
aki horvát iskolát járt, annak nem könnyű felnőtt 
fejjel magyarul tanulni, főleg nem, ha még bi
zonyos nemzeti elfogultság is akadályozza. De 
Horgoson, Szeged alatt, a színmagyar községben 
találkoztam egy horvát káplánnal, aki néhány 
hónap alatt annyira vitte, hogy már meg tudja 
értetni magát a hívekkel. És Szabadkán, a gya
korlati érzékkel, ízlésesen megépített új kissze- 
mináriumban, ahol a különböző délszláv egyház
megyéknek több mint száz felsős diákja tanul, 
a bácskai horvát fiúknak kötelező tantárgya a 
magyar nyelv. Különben az olyan helyeken, ahol 
vegyesajkú a lakosság, mint Szabadkán is, a 
rendszer az, hogy egymást váltják a magyar és 
horvát nyelvű szentmisék. Papjainak is az egyik 
évben magyar, a másikban horvát nyelvű lelkigya
korlatot szervez a püspök. Ezen a nyáron a ma
gyar van soron, — így kerültem én Szabadkára. 

3.
De mielőtt az elmélkedő napok csöndje meg

kezdődnék, vendéglátó gazdám még egy megle
petést tartogat nekem. Vasárnap koradélután au
tón kivisz a szegedi határra. Néhány percre le
kanyarodunk a Palicsi tó ősi parkjába — Bala- 
lonfüred jut az eszembe —, de nemsokára már 
a horgosi halászcsárda mellett futunk el. Előbb 
még az aratásra váró gabona mély aranya, az 
embermagasságnyira nőtt kukorica haragos zöld
je. a gyümölcstől roskadozó fák meg a szemcsedő 
szőlő, de innen már a Kis-Kunságra nyíló messzi 
szemhatár. A vámsorompónál átnézünk Magyar- 
országra. azután megiszunk egy kávét, s megyünk 
le a Tiszához. Amikor, Kanizsa előtt, a partment! 
erdőből hirtelen utunk elé kanyarodik széles me
derben hömpölygő vize, egyszerre elakad a lélek- 
zetem. Amit a határon nem éreztem, azt most 
a Tisza megértette velem. Megint csak a zseb
kendőm után kell nyúlnom, s törölgetem szapo
rán a szemem, hogy jól láthassam a «magyar» 
folyót. És a népet 1 Horgos, Kanizsa. Ada, Mo
hok Becse, meg a többiek. — csupa magyar falu 
a Tisza mentén. És mekkora falvak ! Sok ezer 
lakosával egyik-másik kisebb városnak is beille
nék. A kevert lakosságú Zentán nem lett semmi 
a főtérre tervezett nagytemplom tervéből, de a 
kanizsai plébániatemplom, főleg ha sikerül hely
reállítani. vetekszik majd a szabadkai székesegy

házzal. Adán éppen esküvőről vonul ki a nász
nép. A templomtér teli városiasán öltözött ma
gyarokkal, itt nincsen népviselet. Mohóira meg 
egy újmise kellős közepén érkezünk. Szigeti 
Kilián magyar miséjének Sanctus-a árad ki a 
templomkapun. Énekelek már én is együtt a nép
pel, de közben törölgetem újra a szememet. Ma
gyar népmise a javából. A püspök mindjárt a 
zsinat után magyar papjai kezébe adta — sza
badkai kiadásban — a Rómában megjelent Va
sárnapi misekönyvet, s mióta a magyar kánont 
is jóváhagyták, elejétől végig magyarul folyik a 
szentmise. A nép végre egészen otthon érzi ma
gát az egyházban. Isten Báránya, irgalmazz ne
künk ... adj nekünk békét !

4.
Gyülekeznek lelkigyakorlatra a magyar papok. 

Bácskából közel negyvenen jöttek össze, de — 
Géczy prelátus vezetésével — Bánátból is va
lami tizenkilencen. A kisszemináriumban kette
sével laknak egy-egy osztályteremben. Minden 
hely foglalt. A háború óta az első eset, hegy 
külföldről hív magyar pátert a püspök. Ma már 
ez is lehetséges. Szinte árad felém a barátságos, 
meleg érdeklődés. Idősebbek, fiatalabbak szom
jasan hallgatják a zsinati teológia alkalmazását 
a lelkiéletre és a lelkipásztorkodásra. A napi 
négy elmélkedést kevésnek találják. «Hiszen nem 
azért hoztuk onnan messziről, — jegyzi meg 
egyik derék papunk —, hogy magába fojtsa a 
szót.* Délelőtt is, délután is teológiai, lelkipász
tori megbeszéléseket iktatunk a napirendbe. Isten 
ma is élő szava. Isten népe és az egyház külde
tése a mai világban, a keresztény egység kérdése, 
Isten és ember szeretet-közössége a liturgiában, 
áldozatra kész apostoli buzgóság, — mindmeg
annyi időszerű téma, s már el is érkezett az ötö
dik nap reggele. Együtt voltunk lélekben is, — 
nem könnyű a búcsú. De bizunk a viszont
látásban.

5.
Még két szabad nap. A püspök alva Bácska 

szívébe visz, Topolyára. Színmagyar község ez is, 
hacsak nem város, mert olyan szépek a házai, s 
akkora temploma van — a századfordulón csúcs
íves stílusban építette a régi földesúr — hogy úgy 
érzi az ember mintha városban járna. A templom 
tornya pedig katedrálisokeval is vetekszik: het
venöt méter magas. Valóságos hegymászás volt 
följutni a toronyszobába, ahol — aratás idején — 
tűzoltó őrködik. Tiszta időben innen Szabad
káig, keletre meg nyugatra a Tisza és a Duna 
menti falvakig is ellátni. Másnap Csantavéren 
járunk. Ez is nagy magyar település Belső-Bács- 
kában. Üjromán ízléssel épült temploma szintén 
beillenék székesegyháznak, ha belsejét is korsze
rűen helyreállítanák. Az új plébánia, külön hit
oktatási teremmel, már épülőben van. Horgosra 
is eljutunk mégegyszer, a plébános elvárja a püs
pököt s a külföldi magyar papot a népipari kiál-
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lítás megnyitására. A plébánia a helyi népmű
vészeti emlékek egész kis múzeuma. Most pedig 
a házi iparnak ma már múzeumi értékű szerszá
mait gyűjtötte össze a plébános. Anyaga annyira 
értékes, hogy még szakemberek is jöttek Szabad
káról és Újvidékről a szerény körülmények közt. 
de gondosan megrendezett kis kiállítás megnyi
tására. Hazafelé még betérünk egy homoki szőlők 
közt meghúzódó kis magyar plébániára, és Sza
badka egyik külvárosi plébánia-kápolnája mellett 
meglátogatjuk a kalocsai nővérek bácskai magyar 
csoportjának noviciátusát, de a nap már vörösen 
ég a bácskai «zöld tenger® fölött a szemhatáron. 
Eljött a búcsúzás ideje.

6.
Másnap korareggel indul az autóbusz Belgrád- 

ba. Fiatal magyar tanárember az útitársam. Ma
gyarok lévén, néhány perc múlva már politizá
lunk. De miféle politika ez ! Éehet-e Bácskában 
másról beszélni, mint a Duna-völgvi népek jövő 
sorsáról ? A századforduló óta öntudatos nem
zetekké nőttek föl ezek a népek, és sokhelyütt 
egymással keverve élnek. Eehet-e másként elkép
zelni jövőjüket, mint a kölcsönös megértés és 
együttműködés jegyében ? Keresztény ember a 
nemzeti érzésben hagyományt őrző, közösséget 
összetartó emberi értéket lát, és nem ellen
séges érzést a másik nép iránt. «Kultúr-naciona- 
lizmus® — ez a szó merül föl a beszélgetés során. 
Őrizni kell az egyéni színt, anyanyelvet, kultúrát 
és hagyományt. — ez minden nép természeti joga 
—. de a nemzetiségi gettó egyáltalán nem szol
gálja egy kisebbségben élő nép javát. Meg kell 
találni a Duna völgyében is a kis népek együtt
működésének tágas politikai és gazdasági kere
teit, hogy emberibb, kultúráltabb formában élhes
sék szabadon s a többivel egyetértésben nemzeti 
életüket. Fiatal barátom a belgrádi repülőtérig 
kísér, pedig Újvidéken kellett volna leszállnia, 
lói esett búcsúzóul a fiatal magyar értelmiség 
szavát is hallanom.

Békés Gellert

Mit látott Constantinus ?
. 1 nyáron a falazom, aki a freskóm elé a mái- | 

t . r t  keverte, bökte ki. hogy néhány hete egy Itá:- ; 
.-.tk a fundamentumát ásva katonatemetót talál- :

.. Ángy Constantinus császár katonáiét, akik itt 
i. Príma Porta területén 10 kilométerre a Milvtus- | 

diói gyülekeztek a bizonytalan kimenetelű csa
téra. Egy autóbusznyira (52) a Szent Pétertől 
c-zakra van ez a híd. melyért minden árvizes 
■ . ben reszketnek a rómaiak. Kétezeréves kövei 
nehezen állják a Tiberis dagadó hullámait.

Élet-halál kérdése fűződik e kopott, rogyadozó.
:: idő vasfogától megharapdált pillérekhez. Ila . 
nberi beszéddé válna a folyó nyelve, mely sus- . 

torogva nyaldossa a beléje épített kölábakat —  j 
szemtanúként mondhatná el a döntő csata napiát i
Maxentius és Constantinus között. A folyó két 
; .irtióm elhelyezkedett két világnézet csatáját, 
mely hosszá időre eldöntötte a történelem sodrát. 
Vágtató lovak patája alatt nyögött a híd. A dia
dalordítás és a győzelem mámora megreszkettette 
a régi köveket is.

515 az egyháztörténelem egyik legjelentősebb 
dátuma. A 500 éves keresztényüldözés, a kata
kombák korának vége.

1 legenda szerint az ütközet előestéjen Con
stantinus jelenést látott. Az égen fényes kereszt, 
körülötte írás: <>E jelben győzz

Az csak természetes, hogy korunk természet
rajza szerint a modern történészek megtisztítsa
nak mindent a csodás elemektől —korunk újí
tói kárörömmel tanítsák, hogy a Constantinus 
korszaknak napjainkban vége. Azonban ha az 
egyház és állam kapcsolatának akkori értelmezé
se ma idejét múlta is — abban a korban és ama 
körülmények között Constantinus mégis csak 
kora óriása volt, nem hiába nevezte Nagynak az 
utókor.

Látta-e a csodát ? Sokkal többet látott. Meg
érezte a pillanat döntő voltát. Ila átugrung a 
Capitoliumra, és arcába nézünk a múzeumban 
lévő óriás Constantinus-fejnek, mely a fórum ba

zilikájának ülőszobráról való — egyszerre meg- j 
értjük, miről van szó.

A modern művészetérlelmezés egyik legizgal
masabb darabja. Aki járatos olvasni a miialko
tásokból és otthonos az alkotás mélylélektani 
törvényei között, annak döntően bizonyít. Nofre- 
tete, Homeros. Seneca fejektől VI. Pál napjaink
ban faragott faszobráig, melyek nemcsak a sze
mélyt. de a korszakot is ábrázolják, melyből ki
nőttek. ez a torzó is árulkodó dokumentum. Ez 
az arc nagy karikás szemével lát. Igenis Iá! ! I gi 
jelenést ? Az eljövendő századokat és a bennük 
élő ember szellemi változását. A szobrász arcára 
véste a pogány evilágiság és a reménytelenség 
kontrasztjául a föld fölött elnéző áj emberi ma
gatartást. A művész, aki egy darab a közösség
ből, de benne remeg környezete komplikált élet
érzéseivel. hallatlan döbbenettel ábrázolta ezt az 
áj látásmódot.

A művészettörténet egyik fogós kérdése, ho
gyan sodródhatott el ez a kőfaragó az Augustus- 
fej klasszikájától a Constantinus-fej expressio- 
nizmusáig. Leromlott kor leromlott művészete ez. 
Mintha így lenne —  ha ráadásul még a Constan
tinus diadalív alatt is elmegyünk. A széteső bi
rodalomban nem voltak már olyan minőségi 
műtermek, mint a 500 évvel előbbi Rómában. 
Megengedhetjük, hogy nem is tudta volna ágy 
megcsinálni, mint azok — de nem is akarta, 
mert nem érdekelték többé azok a szépségideálok. 
A katakombák falairól már elindult az áj szelle
miség. (Mai művészt se érdekelnek többé az itn- 
pressionizmus vívmányai.)

A művészetben nincs fejlődés vagy romlás, 
csak változás. Mi sokszor fejlődésnek véljük az 
anatómia, pesrpectiva stb. felfedezéseket. Ezek 
azonban csak eszközei a művészetnek, mint az 
ecset, olaj vagy a szintetikus festékanyag. Fejlő
dése ez az orvostudománynak vagy a geometriá
nak. Az anatómia alkalmazása nem ment művész
i é  senki fiát. A perspectiva ismerete nélkül is 
óriási Cimabue. Piero della Francesca nem a geo
metriája, hanem az ábrázolt titok miatt géniusz.

A mozaikfestő arany hátterének csillogó végtelen- \ 
jét lekorlátozta volna a lineáris látásmód tör
vényeivel.

A diadalív torz. elforgatott, esetlen figuráit is 
leromlott alkotásoknak véljük a diszkoszvető és 
Apollo vonalán, de mennyi többlet van bennük 
vagy helyesebben mondva, változás, módosulás, 
hogy ki tudnak fejezni olyant, amire a milói ' 
1 etnts szenvtelen művésze képtelen volt.

Constantinus szoborszemei látnak és keresnek. 
Isién országát megvalósítani a földön. A vasszá
zadok és a barbár hordák brutalitása ellenére 
megvalósítani a kereszténység tapogatózó szelle
miségéi. Nemcsak az egyéni életben, hanem a 
népek és korok felfogásában is állandóan fejlődik 
és tökéletesbül az evangéliumi ideál. Ránk nézve 
lenne megdöbbentően nyomorúságos, ha csak úgy 
látnánk, mint ezek a szemek láttak. E kereső és 
a bizonytalanságban mégis biztos szemek.

Ma a hold-éra hajnalán, mikor a ma prófétái 
már látnak, ha biztosan megfogalmazni még nem 
is tudnak — nem nehéz észrevenni, hogy a 
Constantinus megfaragott arcán a kereszténység 
hajnala fölragyog.

Prokop Péter
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Ifjú lázadás
Az ember míg fiatal, keveset kap és sokat 

akar. Forradalmat, új igaz rendet, szót és jogot: 
és néha csak egy karéjjal több kenyeret.

Láttad már az ifjú szemét, aki hisz. vall egy 
áj világot és ráteszi az életét? Ki az igazat puszta 
kézzel tépi fel a hamisság kövei aló! és hordozza 
fennen, bár nevetik a vének: hogy nem lehet 
fejjel a falnak rontani.

És nem lehet. Ifjú szívek fonnyadnak el az 
alkuvásban. vagy éheznek hittel, kitaszítva... 
Korok körképeibe vegyülnek, és mindig csak 
statiszták : vizet cipelnek a Pilátusoknak a kéz
mosáshoz és fogcsikorgatva küzdenek magukkal, 
hogy azok fejére ne borítsák a vedret, vagy el 
ne lopják az aranyos gazdag edényt és megosszák 
árát a szegények között.

Ifjú, lázadó szenvedés ... A nagyok rendjét jel
törni merő tett és csillogó, zárt világukba lépni 
reménytelen. Ahol odabent élnek a boldogok, az 
alkudva elégedettek, a javakkal gazdag niaguk- 
kal-törődők.

De nem tudják — Itogyis tudnák —. hogy a 
világ, hova belépni nem képesek, mennyi szen
vedéssel, mennyivel több küzdéssel és jajjal van 
teli. Hogy értenék meg ugráskész párductestük
kel: mit jelent egy reumás végtag, egy irritáló 
fekély, egy hálátlan gyermek, vagy hűtlen fe
leség? Hogy mily rettentő gond a pénz és a 
gazdagok is csak ritkán boldogok ...

Hogy értenék meg? Szívük lázas, lestük fiatal 
és nincsen terhelve még az élet hideg súlyaival, 
mit kegyetlen törvényként kristályosít ki rajtuk 
az idő.

Figyelem !
Megjelent a már régen várt magyarnyelvű
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Csárdás, fokos, puszta...
A fenti címszavak nem tőlem származnak. A 

budapesti kultúrfelelősök szótárából kölcsönöz
tem, akik ezekkel a szavakkal szokták elátkozni 
az elmúlt rendszerek külföld felé táplált kultúr
politikáját.

Hogy a nagyvilág, de elsősorban közvetlen 
nyugati szomszédaink még ma sem tudnak többet 
rólunk, ez tény. Ha egy nyugati találkozik egy 
magyarral, jótájékozottságát még ma is azzal 
igyekszik kifejezni, hogy elrebegi a nemzetközi
leg ismert varázsszavakat: «Paprica, Gulasch, 
Zigeuner.» Ha nagyon tájékozódott még azzal is 
megtoldja, hogy: pusta, tokaier és tschardasch.»

Szomorú ez, dehát az idegenbe szakadt ma
gyarság sem igen tesz mást, mint ott folytatja, 
ahol az elődök abbahagyták. Ahol «négy-öt ma
gyar összehajolj ott az az első. hogy megalakul 
a tánccsoport és piros csizmákban roppják a 
nemzeti bokorugrót. Az emigráns lapok pedig 
lelkesen dicsérik a nemzetiszínű hejehuják érde
mes rendezőit. Olyan magyar egyesületről még 
senki sem hallott, amelyik feladatául tűzte volna 
ki, hogy megismerteti a világgal Madách vagy 
Puskás Tivadar nevét. A szakembereken kívül 
senki sem ismeri a C-vitamin nóbeldíjas, magyar 
felfedezőjének a nevét, sem a gyermekágyi láz 
kórokozójának a felfedezőjét. A déli harangszóról 
pedig csak annyit tudnak, hogy az jelzi az ebéd 
idejét.

Rövid egyházi hírek

A SZU -balt a zagorszki konferenciával egyi
dőben Nowgorodi Ikonjestészet címmel 200 ol
dalas tanulmányt adtak ki. A könyvből az olvasó 
művészettörténeti információkat szerezhet és az 
ikonfestészetet az orosz ortodox egyház termé
keny korszakának nevezi.

Egy kardinális naplója címmel Londonban egy 
angol-amerikai kiadóvállalat hamarosan közread
ja Bea kardinális naplóját, amely az 1959-1968. 
közötti éveket öleli fel. Ezzel egyidőben a neves 
kardinális több írását is kiadják, amelyet volt 
személyi titkára rendez sajtó alá.

Délafrikában hamarosan megjelenik az első 
katolikus katekizmus. A négy kötetes oktatómun
kát a délafrikai püspöki kar dolgoztatta ki és az 
angol nyelv mellett 11 afrikai nyelven és dialek
tusban adják ki. A katekizmus —  bár nemcsak 
iskolai, hanem családi használatra is készült —  
az ország összes iskoláiban ugyanazt a vallási 
kiképzést nyújtja.

A bambergi dóm alatt, köponti fűtés bevezeté
séhez szükséges munkálatok során művészettör
téneti szempontból szenzációs leletre bukkantak. 
A padlózat alatt boltozatos régi templomot talál
tak, amelyre minden valószínűség szerint a 13. 
zázadban épült a jelenlegi. Végleges eredmények 
csak néhány hónap múlva várhatók, amikor a 
még szükséges feltárási munkákat befejezik.

Laoszban a főváros közelében egy terrorista 
csoport meggyilkolta a francia származású Boissel 
misszionáriust, aki több, mint 50 éven át tevé
kenykedett az országban. Az autóban vele utazó 
másik két páter súlyosan megsebesült.

A brazíliai Sao Paulóban tartották a latiname
rikai katolikus újságírók 4. kongresszusát. Ezen 
a katolikus újságírók a földrész minden országá
ból képviseltették magukat. A tanácskozás főté
mája a katolikus sajtó feladata és szerepe volt, a 
latinamerikai országokban most végbemenő nagy 
változási folyamatokban.

Az Európában dolgozó jugoszláviai vendég- 
munkások helyzetével és problémáival foglalko
zott nemrég a jugoszláviai püspöki konferencia. 
Körlevelet hoztak nyilvánosságra, amely a kül
földi országokban végzett munkát vallási- és 
erkölcsi szempontból világítja meg.

Castelgandolfoban nemrég több, mint 600 cseh
szlovákiai zarándokot fogadott a Pápa, akik 
Szent Cirill halálának 1100 éves évfordulójára ér
keztek Rómába, a Szent sírjához.

Marienstattban. a cisztercita apátságban tartot
ták meg a rend nagykáptalanját, amelyen 70 ki
küldött rendtag vett részt. A rendnek 1098 -bán 
történt alapítása óta első ízben tartották a nagy
káptalant német nyelvterületen.

VI. Pál pápa ugandai látogatásának emlékére 
a köztársaság arany- és ezüstérme sorozatot adott 
ki. Az érméket olasz művészek tervezték.

Bulgária üdülőközpontjaiban ezen a nyáron 
rendszeresen hallgathattak szentmisét a katolikus 
turisták. A májustól októberig tartó szezon idején 
vasár- és ünnepnapokon helyenként két szentmise 
is volt és erre első ízben a Leipzigben megjelenő 
katolikus hetilap hívta fel a figyelmet.

Mindez abból az alkalomból jutott eszembe, 
hogy a svájci televízió június 28-án esti nyolc óra 
20 perces kezdettel «Ein Abend mit dem unga- 
rischen Fernsehen» címmel műsort hirdetett.

Minthogy a magyar televízió művészi színvo
naláról különböző forrásokból eléggé tájékozva 
vagyok, vegyes érzelmekkel néztem a tévé-csere 
keretében kínálkozó műsor elé. Abban remény
kedtem, hogy kellemesen fogok csalódni, mert 
ha a magyar ember vendégségbe megy, igyekszik 
mindenből a javát vinni, még akkor is, ha hazai 
használatra megteszi a hitványabb is. Ez külön
ben szokásos eljárás a népedemokráciákban, ha 
ipari produktomról van szó.

Nem így történt.
A gatya már az első percekben megjelent a tv. 

ernyőjén. 10-12 éves kisfiúkon lötyögött, akik 
hasonló korú, bokorugró szoknyákba bujtatott 
kislányokkal együtt játszották a lánc-lánc eszíer- 
lánc nevű nemzeti játékot. Ezeket követték az 
oláh hegyipásztoroknak öltöztetett legények, akik 
a hóra nevű oláh táncot tálalták a gyanútlan 
nézőknek.

«Hogy a fene egye meg» !
Ezt sem én mondom, a népi nők énekelték: 

«Hogy a fene egye meg, nem csókolom többet 
meg, komámasszony». Azután ittak egyet és népi
táncoltak.

A lengyel hírszolgálati iroda, a PAP jelentése 
szerint az országban jelenleg 15.200 templom és 
kápolna áll. 11.200 világi pap és 28.000 szer
zetes él az országban. A katolikus egyháznak 
Lublinban egyeteme és ezenkívül 48 szeminá
riuma van, amelyekben közel 4.000 növendék 
tanul.

A finnországi katolikus egyház évi jövedelmé
nek egy százalékát ajándékozta a tengerentúli or
szágok megsegítésére. A segélyösszeget a Nem
zetközi C a r i t a s  finnországi szervezetének ad
ják át.

Slipyj kardinális, aki éveken át Szibéria börtö
neinek foglya volt és jelenleg Rómában él, hiva
talos körutat tesz Németországban. Főleg ukraj
nai katolikus híveit kívánja felkeresni és a fenn
állásának 10. évfordulóját ünneplő exarchátust. 
Németországban, Berlint is beleértve 4 dékánátus 
100 lelkészi központjában 24 pap végzi az ukraj
nai katolikus hívek lelki gondozását.

A pakisztáni kormány államosítani kívánja az 
összes missziós ikolákat. A kormánynyilatkozat 
szerint a hivatalos angol nyelv helyett az urdu és 
a bengáli nyelvet vezetik be. Pakisztánban jelen
leg 250 katolikus iskola van, ebből 150 elemi 
iskola, 8 felsőfokú, és 14 tanítóképző intézet, stb.

A  jugoszláviai hivatalos sajtó arról panaszkodik, 
hogy Szlovéniában minden második gyermek hit
oktatásra jár, helyenként még ennél is több, 
90- 100 százalék.

A katolikus sajtótermékek példányszáma az 
1961. évi 250 ezerrel szemben 1965 -ben 8.2 
millióra, 1968-ban pedig már 11 millióra emel
kedett.

Sao Paolóban a brazil püspöki konferencia leg
utóbbi ülésén úgy határozott, hogy a jövő évben 
Braziliában tartandó Eucharisztikus Kongresszus
ra meghívja a pápát. A hivatalos meghívót már 
elküldték Rómába.

Az Abu Menas-nál (Egyiptom) folyó ásatások 
meghozták az első eredményeket. A város az V. 
században már már híres keresztény búcsújáró
hely és gyógyfürdőhely volt. Eddig már több 
templom, ház, kolostor, temető és fürdő marad
ványait találták meg és tárták fel.

Madridban tartották világkongresszusokat a 
szervátültetéssel foglalkozó tudósok. Ennek kere
tében katolikus, protestáns, ortodox és zsidó teo
lógusok vitatták meg a szervátültetés teológiai 
szempontjait. A vitát a francia Bottlogne páter 
vezette, aki tavaly májusban kapott új szívet. A 
kongresszuson részivelt és felszólalt Barnard 
professzor is.

A jezsuita rend Oxford melletti kollégiuma Lon
don belvárosába költözik és az egyetem egy ré
szét képezi majd. A döntésre hónapokon át folyó 
tárgyalások után került sor, mivel több egyetem 
szívesen bekebelezte volna a jónevű intézményt. 
Az átköltözés főleg a kollégium teológiai- és filo
zófiai hallgatóinak nyújt előnyöket.

Magyarországon az elmúlt évben bár némileg 
emelkedett a születések száma, az egészségre 
rendkívül káros művi vetélések száma még min
dig meghaladja a 200 ezret —  jelenti a sajtó.

«Egy, két, három liter bor komámasszony.»

Mindezek után «kitették a holttestet az ud
v a rra j azaz valami teremfélében volt felrava
talozva s a legények talpig feketében kéz- és láb- 
ficamítási gyakorlatokkal adtak kifejezést ször
nyű bánatuknak. Mindez inkább valami afrikai, 
benszülött temetési rítusra emlékeztetett inkább, 
mint magyar népi hagyományra.

A szünetben Takács Marika, a budapesti tv. 
bemondónője csevegett a svájci tv. egyik bemon
dónőjével és többek között elmondta, hogy Ma
gyarországon semmi akadálya nincs annak, hogy 
a híreket nők is beolvassák a tv.-ben, ami Svájc
ban tudvalévőén a férfiaknak van fenntartva. 
Arra a kérdésre, hogy mi tetszik és mi nem tet
szik neki Svájcban, a vendégszeretetet dicsőí
tette, de a vaj nem ízlett neki. Elmondta még, 
hogy kedvenc feladatai közé tartozik a mese
mondás a gyermekeknek, de felmerül a gyanú, 
hogyha a politikai híreket is ő szokta beolvasni, 
ezt a mesemondást a felnőttekre is kiterjeszti.

A szünet után következett Móricz Zsigmond 
elbeszéléséből, a Barbárok-ból készített film be
mutatása. Ez a film egy kairói filmfesztiválon 
első díjat nyert, ami sokmindent megmagyaráz. 
Az elbeszélés, mint olyan remekmű volt. A kezek 
balettje után, mivelhogy Magyarország a dolgo
zók országa, bemutatták az algyői nyersolaj és 
gázkutak égéséről készített dokumentációs filmet. 
Kissé furcsa volt, hogy éppen egy üzemi szeren
csétlenségről készített filmmel dokumentálják az 
«Acél és vas országát®, ahelyett, hogy olyasmit 
mutattak volna, ami valahogy működik is. Ám 
az ítélet elhamarkodott volt. A majd egyhónapos 
küzdelem az égig csapkodó lángokkal vára:' m 
hapienddel végződött. Amikor már úgy látszott, 
hogy minden erőfeszítés hiábavaló, amikor a 
magyar szakembereknek már megállt a tudo
mánya. egyszerre «deus ex machina» megjelentek 
az orosz szakemberek, direkt ilyen célokra szer
kesztett speciális oltókészülékükkel, amellyel az
után pillanatok alatt eloltották a tüzet.

Hát így. A sokat átkozott gatya, fokos, a ha
mis romantikát árasztó puszta, a népitáncot lejtő 
államosított paraszt még ma is az egyedüli ex
portcikk a magyar kultúrából: hogy valami velő- 
sebb is legyen, a végére Liszt 2 zongora hangver
senyét tették, de ez sem népidemokratikus pro
duktum.

Ezzel szemben benne volt a nagy testvéri se
gítség, az orosz tűzoltók, akikre eddig a 44 -es 
és 56-os tapasztalatokból a világ inkább úgy em
lékezett. hogy tüzeket csináltak és csinálnak ma 
is Saigontól Kairóig.

Zsinay Mór

FONTOS TUDNIVALÓ

Svájcban élő. de tanulmányaikat Svájcon kívül 
folytató tanulók számára, hogy a tanév elején 
kötelesek írásban bejelenteni kinttartózkodásu
kat az illetékes kantonális idegenrendőrségi ható
ságnál, hogy az állampolgárság elnyeréséhez szük
séges időt a kint töltött évek meg ne szakítsák. 
E bejelentés akkor is kötelező, ha említettek a 
karácsonyi vagy húsvéti szünidőre vissza szán
dékoznak térni Svájcba.

MAGYAR NYOMDA
UNGARISCHE BUCHDRUCKEREI 
vállal mindenfajta nyomdai munkát ! 
Cím : Ungarische Buchdruckerei

Telefon: (071) 22 55 28.
St.Gálién, Gallusstr. 41. Svájc

Kész magyar konzervek — saját 
gyártmányú marhapörkölt — 
magyar csirke és kacsa — midenféle 
friss hús és füstöltárú — 
kirándulásra turista szalámi kapható

Manczal és Tsa. 
családi Rt.
hentesüzletében.

Csak Svájc területére szállítunk ! 
Stockerstrasse 62. 8002 Zürich,
Tel. (051) 25 13 56

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

Keresünk kamerumi luxushotel 
magyar étterméhez 

Fiatalabb magyar szakácsot.
Havi bruttófizetés : 1400.— nyugat
német márka, ingyen ellátás s lakás 
(kb. 10 % -os adólevonás). Az oda- 
s visszarepülés költségeit a cég fizeti.
A szerződés 1 évre szól. de meghosz- 
szabbítható (évente 1 hónap szabad- 
sáe). Sürgős jelentkezéseket életrajz
zal, fényképpel, szakmai bizonyítvány
nyal és referenciákkal a következő 
címre kérjük :

Helmut Löífler,
355 Marburg, Nyugatnémetország, 
Schillerstr. 5 a.

Áthelyeztem

ügyvédi irodámat 
Nürnbergből Münchenbe. 
Levélcímem :
8000 München 1,
Postfach 162.
Telefon: 0811/282162
Rupp László ügyvéd.
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