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Az emberi végzések nem véglegesek
A tartalomból
A kultúrnépek történelmében csak ritkán for
dult elő, hogy olyan felelőtlenül és könnyelműen
alkalmazták a «vae victis* — jaj a legyőzőitek
nek — elvét, mint ahogyan az ötven évvel ez
előtt érvényesült a Trianoni Békeszerződésben.
Elfogult és tájékozatlan döntőbírák, akik törté
nelmi felelősségüket is csak gyengén érezték át,
odaítélték a Történelmi Magyarország lakosságá
nak és területének kétharmadát szomszédainak
— a történelmi valóságot, a földrajzi és nép
rajzi adatokat meghamisító kimutatások és sta
tisztikák alapján. Hogy ezt a békeszerződést
milyen lelkiismeretlenül készítették elő és szövegezték meg, azt többször is feltárták már azóta
kiváló történetírók és a döntőbírák közül is
többen beismerték nyilatkozataikban vagy emlék
irataikban.

mivel — amint emlékirataiban feljegyezte —
időközben meggyőződött arról, hogy a látogatást
úgyse engedélyezték volna. Nem is kétséges, tar
tottak attól, hogy az európaszerte jól ismert és
mindenütt tisztelt Apponyi Albert tájékoztatná
Amette érseket a békeszerződésnek a katolikus
egyházra is sérelmes rendelkezéseiről.

Llovd George, angol miniszterelnök, Hitler
uralomra jutása után az angol alsóházban a kö
vetkező nyilatkozatot tette: «Természetesen elfo
gultak és részrehajlók voltunk ama nemzetek
iránt, amelyek oldalunkon küzdöttek. Ennek kö
szönhetjük Danzigot, a korridort és a Magyarország ellen elkövetett néhány sebet. Ez sok igaz
ságtalanságnak lett okozója. Magyarország egyes
részeit odaítéltük Csehszlovákiának a megdönt
hetetlennek vélt statisztikák alapján. Azóta azon
ban megjött az ellenbizonyíték: ezek a területek
c s u p a m a g y a r képviselőt küldtek a c s e h
parlamentbe.*

A bosszú szellemétől vezetett békebírákat ter
mészetesen nem hatották meg Apponyi vaslogi
kával felépített érvelései sem. Az sem, melyet
negyedszázad múltán Mindszenty bíboros a má
sodik párizsi békekonferenciához intézett üze
netében így fogalmazott meg: «A magyarságnak
a civilizáció védelmében is vannak elévülhetetlen
és eleddig kellően nem méltányolt szolgálatai. . .
Állandóan, de különösen a 15-14. században a
maga testével és vérével védte Nyugat békéjét
és épségét. Ezért nevezi «Franciaország Történelmé»-ben Michelet a Nyugat áldott megmentőjének. A magyar vér széles folyamként dagad
és amíg Michelangelo nyugodtan dolgozik a
Szent Péter kupoláján, London nyugodtan él
Shakespeare színműveinek, végvári vitézeink őrt
állnak Róma, London és Párizs kapujában is.
Angliának, Franciaországnak és Magyarország
nak a középkorban egyenlőszámú lakossága volt.
S azért van ma Angliának 44, Franciaországnak
41 millió és Magyarországnak csak 10-12 millió
lakosa, mert a magyarság 500 éven át szüntelenül
vérzett Nyugatért, a világért, a civilizációért.*

A lelkiismeretlen könnyelműség egy másik je
leként említhetjük, hogy a legsúlyosabban elítél
tet, Magyarországot csak a szerződések megszö
vegezése után hívták meg a békekonferenciára
éspedig csupán azért, hogy aláírassák vele a bé
keparancsot. Amikor a magyar delegáció Apponvival az élen 1920 elején megérkezett Párizsba,
Neuilly-sur-Seine-ben rendőri felügyelet alá he
lyezték minden tagját. Ez is Benes műve volt,
aki nem ok nélkül félt attól, hogy egy szabadon
mozgó magyar békedelegáció fényt deríthetne
hamis adatszolgáltatásaira. Csak Apponyinak en
gedték meg — magas korára való tekintettel —
hogy naponkint egyszer sétára mehessen, de min
dig követte egészségügyi sétáin a titkosrendőrség
embere. Egyszer Párizs érsekét, Amette bíborost
akarta felkeresni. Ehhez azonban különleges lá
togatási engedélyt kellett volna a kormánytól
kérnie. Apponyi nem folyamodott engedélyért,

Azt talán meg lehet érteni, hogy a demokra
tikus szellemtől és a népi önrendelkezési elvtől
vezérelt döntőbírák a történelmi jogcím iránt
nem mutattak különösebb érdeklődést. Arra azonban, hogy Magyarország kérését a népszava
zás elrendelésére megtagadták, semmilyen ment
ségük sincs. Apponyi kérve-kérte a békekonferen
ciát, hogy ne csatoljanak el népmiliiókat meg
kérdezésük nélkül szülőhazájuktól. De hiába hi
vatkozott arra, hogy a békebírák a saját nemes
elveikkel kerülnek ellentétbe, ha megtagadják az
elcsatolt területek lakosságától az önredelkezés
jogát. Kijelentette, hogy Magyarország kész elfo
gadni mindenütt a népszavazás eredményét és
felhívta a figyelmet arra is, ha viszont ellenfelei
meggátolják az önrendelkezési jog gyakorlását,
az annak a jele, hogy erőszakkal akarnak millió
kat bekebelezni. De még ezután sem rendelték
el a népszavazást, mivel a francia delegáció

Imádkozzunk a Szentaíyáért
A Szentatya pünkösdkor ünnepelte pappászentelésének 50. évfordulóját. A jubileumi szentmi
sét, amely alatt 279 diákonust is felszentelt, a
Szent Péter-téren mutatta be nagy tömeg előtt.
Sajnos, az aranymisés pápa örömébe sok kese
rűség és fájdalom is vegyült, amire éppen az
évfordulón tett nyilatkozataiból lehet következ
tetni.
A belga bíboros-prímás szinte ünneprontásnak
tűnő nyilatkozatára pünkösd vigíliáján válaszolt:
«A pápa nem lehet valamely teológiai iskola
foglya. Neki ugyanis mint Szent Péter utódjának
isteni rendelkezés alapján az a kötelessége, hogy
a többi apostolutódnak az élén, de a velük való
szoros testvéri egységben, elsőként tegyen tanú
ságot az egyház hitéről.*
Pünkösdhétfőn pedig a bíborosok előtt ezeket
mondotta: «Az Isten Lelke ma is itt van az egy
házban. Ö azonban nem az elégedetlenség és a
felforgatás lelke, hanem a megújulást és a békét
mozdítja e lő . . . Egyesek úgy gondolják, hogy
megingott biztonságunk érdekében vissza kell
mennünk a múltba, másokat viszont anélkül,
hogy t i s z t á b a n volnának azzal, hogyan kell
Krisztus és az Egyház ügyét szolgálni, veszélyes
újítási láz ragadott magával.*
Elszomorító ez a jelenség, különösen akkor,
ha meggondoljuk, hogy a katolikus egyház a
második világháború után a világ erkölcsi és
szellemi nagyhatalmának számított. Hogy az egy
ház a véres és pusztító háború alatt ekkora te
kintélyre tett szert, abban persze vallásszocioló
giai adottságoknak is szerepük volt. Nem két-

séges, hogy egy pusztító háború után, amikor az
emberek bajban és nyomorban vannak, gyakrab
ban szólal meg a lelkiismeret és nagyobb töme
gek fordulnak az Istenhez és a vallás vigasztalá
sához. Ez azonban csak adottság és abból még
nem nő ki a vallási és erkölcsi tekintély, ha ma
ga a vallási közösség nem hordoz magában ma
radandó, nagy értékeket.
A háború alatt és után az volt a helyzet, hogy
a «levitézlett» ideológiák fölött — a szabadelvű
ség relatív erkölcse, a hitlerizmus félelmetes faj
elmélete, a marxizmus zagyva tanai és kegyetlen
valósága fölött — toronymagasan fénylett a ke
resztény tanítás és az evangéliumi erkölcs. Euró
pa és a világ nemzetei látták, milyen nagy érték
a szellemi szabadság, melyet az egyház képvisel
a történelemben és milyen nagy áldás az embe
riségre, ha van valaki, aki megmondhatja a tév
eszmék idején, mi az igazság és figyelmezteti a
hatalmasokat arra, hogy mit szabad és mit nem
szabad megtenniük.
Ezenfelül két évtizeddel ezelőtt mindenki iga
zat adott Mindszenty bíborosnak: «Ha a vallás
ereje 1945-ben hiányzott volna a magyar nép
leikéből, őrjöngök és öngyilkosok birodalma lett
volna a drága magyar föld. . . és ha a tört re
mények nem tudják kioltani a jövő reményeit az
emberi keblekből Európában és a nyúzott-nytítt
Magyarországon, annak tudható be, hogy itt van
köztünk az igazság o s z l o p a és erőssége, az
egyház.*
♦
Lenin szerint a vallási közösségek elsorvasztá-

egyik befolyásos tagja, A. Tardieu szerint ez azt
jelenttte volna, hogy választaniok kell vagy a
népszavazás vagy Csehszlovákia megteremtése
között. Csehországot pedig a szabadkőmivesség
létesítette azzal a hátsó gondolattal, hogy élhar
cosa legyen Közép- és Kelet-Európábán a «laikus
gondolatinak, mert ott is meg akarták törni az
Egyház erejét.

Ez a békemű nem lehetett tartós. Magában
hordta a felbomlás csiráit és elkerülhetetlenül
egy újabb pusztító háború forrásává lett. Egyet
len évtized után ezt már tisztán lehetett látni,
amikor a megalázott Németországban Hitlerrel
uralomra jutott a nemzeti szociálizmus. Egy má
sik felelőtlen és könnyelmű hatalmi csoport ke
zébe került Európa. Hitlernek csak néhány évre
volt még szüksége, hogy felszerelje a birodalmi
hadsereget és akkor szétesett a közép- és kelet
európai békemű.
Sajnos, a második világháború után a sokat
szenvedett közép- és keleteurópai népeknek nem
volt alkalmuk arra, hogy a keserű szenvedések
árán szerzett történelmi tanulságok és tapaszta
latok birtokában rendezhették volna egymás közt
ügyeiket. A Nyugat, sajnos, odadobta a háború
tól súlyosan megpróbált Közép- és Kelet-Európa
népeit, tehát nemcsak Magyarországot, hanem az
ötven évvel ezelőtt megjutalmazottakat is, a kom
munisták rabságába.
Most mindnyájan egy iga alatt nyögünk és
reménységünket csak az táplálja, hogy az új el
rendezés, a második világháború után szovjet
védnökség alatt létrejött békemű, se lesz hosszú
életű. Erősen táplálják ezt a reményünket a bom
lásnak olyan feltűnő jelei, mint a berlini fel
kelés 1955-ban, a magyar szabadságharc 1956ban, vagy a prágai események 1968-ban.
És mi hívők bizalommal gondolunk arra is,
hogy Isten is jelen van a történelemben, akinek
malmai egyszer lassabban, máskor gyorsabban,
de mindig biztosan megőrölnek olyan botor em
beri végzéseket, melyek az örök erkölcsi elvek
könnyelmű és felelőtlen mellőzésével születtek.
VECSEY JÓZSEF

sához elengedhetetlen, hogy az állam teljes ellen
őrzése alá hajtsa azokat. A kommunisták ezt két
ütemben szokták végrehajtani. Először kirekesz
tik a társadalomból és a közéletből a megtáma
dott vallási közösséget: elveszik vagyonát, isko
láit, egyesületeit, sajtóját minden más kulturális
intézményével együtt. A második ütemben pedig
belső rendjét, fegyelmét és egységét bontják meg.
Ezt azonban már belülről végeztetik el egy
csatlós csoporttal, melynek tagjait gyengeerköl
csű, tájékozatlan vagy félrevezetett, esetleg fel
tűnési és érvényesülési vágytól fütött papokból
toborozzák. Bomlasztó munkájukat persze a hát
térből ők irányítják és azt minden eszközzel
(pénz, sajtó, rágalmak, megfélemlítések, stb.)
támogatják. Ezt a bomlasztó szerepet töltötte be
a Szovjetunióban az «Élő Egyház*, Nyugat-Uk
rajnában, Kárpátalján és Erdélyben az ortodox
uniós mozgalom és nálunk otthon a papi béke
mozgalom.
Akik tapasztalatból is ismerik a vasfüggöny
mögött alkalmazott módszereket, alig tudnak
szabadulni attól a gondolattól, hogy itt Nyugaton
is némely egyházellenes körök az ott kipróbált
eszközöket veszik igénybe. És úgy látszik, két
körülmény erősen közrejátszik abban, hogy bom
lasztó munkájuk sok kárt okoz az egyháznak:
1. a marxisták itt Nyugaton milliókat tudnak
mozgósítani és 2.. a világsajtó is megad minden
támogatást a felforgatóknak.
A nagy veszéllyel szembeszállni elsősorban a
Szentatya feladata. Hogy ezt a súlyos feladatát
eredményesen tudja teljesíteni, szüksége van
mindnyájunk támogatására és imájára.
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A népek önrendelkezési joga
’ A jelen században sok szó esik a népek ön
rendelkezési jogáról. Ez a jog az egyénnek vele
született szabadságjogával áll szoros összefüggés
ben; abból levezetett jogosultság, amely olyan
népcsoportokat illet meg, melyeknek tagjait a
közös származás, nyelv, vallás és történelem ko
vácsolt össze.
A középkorban, amikor a király jogait semmi
sem korlátozta, az államot az ö tulajdonának
tekintették, amely halála után gyermekei között
osztódott meg, mint pl. Nagy Károly hatalmas
birodalma. Területeket, népeket csatoltak el és
adtak át egymásnak a fejedelmek a lakosság meg
kérdezése nélkül. Rotterdami Erazmus volt az
első, aki a 16. század elején erősen kétségbe
vonta annak a felségjognak az alapjait, hogy
embereket, mint a- jószágot, adjanak és cserél
jenek eh
Később a IS. század bölcselői és jogászai
dolgozták ki az új tant az emberek szabadságjogairól. Közöttük előljár Rousseau a «Társadalmi Szerződésiben lefektetett új elvekkel. Az
első okmány, amelynek alapkövét az emberi sza
badságjogok képezik, az 1776-ban létrejött észak
amerikai Függetlenségi Nyilatkozat. A francia
forradalom alatt 1789 aug. 26-án a Nemzetgyű
lés 17 szakaszból álló nyilatkozatot szavazott
meg az egyén «szent és elidegeníthetetlen» joga
iról. E szabadságjogok alapján ajánlotta Wilson,
amerikai elnök, 1918 január 8-án az európai
népek megbékélését. Akkor mondott történelmi
beszédében 14 pontot sorolt fel az emberi sza
badságjogok védelmében. Ezek alapján történt
a fegyverletétel és a fegyverszünet megkötése a
második világháború végén.
Ennek ellenére m é g s e m alkalmazták az ön
rendelkezési elvet a párizskörnyéki békeszerző
désekben és azt a Népszövetség alkotmányába
se vették fel. Helyette felvették a kisebbségek
jogainak a biztosítását. Csak a második világ
háború után alakult ENSZ alapokmánya első
szakaszában olvasható az önredelkezési jogról a
következő nyilatkozat: «Fejleszteni kell a nem
zetek között a baráti kapcsolatokat a népek jog
egyenlősége és önrendelkezési joga elvének tisz
teletben tartásával...» Az elv gyakorlati alkal
mazásának kidolgozását egy bizottságra bízták,
de az hosszú éveken át nem volt képes megfo
galmazni egy olyan határozati javaslatot, melyet
a közgyűlés elé lehetett volna terjeszteni. Végre
a magyar forradalom után, 1957 -ben hozott az
ENSZ közgyűlése egy határozatot az önrendel
kezési jog biztosításáról.
Az önrendelkezési elvet az ENSZ nem tudta
érvényesíteni minden esetben. Ez történt az 1956os magyar forradalom alatt is. Több határozat
ellenére se sikerült a magyar nemzet önrendel
kezési jogát biztosítani. Nagy véráldozatai elle
nére továbbra is szovjet r a b s á g b a n maradt.
Miért ? Azért, mert az önrendelkezési elvnek két
irányban kell érvényesülnie: 1. minden elnyo
mott népnek joga van népszavazást kérni a te
rület függetlenségére, államformájára és a gazda
sági berendezésére nézve és 2. ezt a jogát min
den más nemzet köteles elismerni, sőt azt elő
mozdítani. Sajnos, egyelőre az ENSZ nem ren
delkezik azzal a végrehajtó erővel, amelynek felhasználásával a nemzetközi szerződések rendel
kezéseit biztosítani tudná.
DR. LEH TIBOR
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Szülők iskolája
támaszkodhatnak mindenben az iskola adatkozvetítő szerepére. Külföldön, az idegennyelvu is
Századunk a tudomány, a technika csodáinak
kolákban, nem is lehet elvárni, hogy a gyerme
kek magyar nevelést kapjanak. A hiányt a szü kora. S ha visszavezetjük egy-egy nagy alkotó
ebben az esztendőben, de az elkövetkezendő öt lőknek kell pótolni. Ebben a feladatban segít a nak, tudósnak az életét, akkor eljutunk a böl
év alatt biztosan, nem lesz olyan külföldi magyar magyar iskola. Európa szabad országaiból el le
csoport, ahol a lehetőségekhez szabott formában het küldeni a gyermekeket a németországi ma csőjéig, a családig.
Bár legtöbbször csak a lángelme csodálatáig
meg ne emlékeznének az eseményekről. Kétség gyar gimnáziumba. Sajnos, nincsen minden ma
jutunk
el, mégis egészen biztos, hogy a társa
telen, mindegyik téma «rázós» . . . mégis, sok gyar gyermek számára férőhely és talán a tanít
sok felnőtt magyarnak egy «mexikói vámosra® tatás anyagi terhét sem bírná minden szülő. Sok dalom legkisebb sejtjéből, a családból indult el.
Ugyancsak ebből a forrásból erednek a rendet,
lenne szüksége, hogy rádöbbenjen a valóságra.
ország magyar közössége már régen összegyűjti nyugalmat, békét felforgató emberek is, akikre
hétvésén az iskolásokat és oktatják őket magya rettegve gondolunk, akik szégyenfoltjai az em
Ez csak bevezető volt,
rul olvasni, dalolni és játszani. Itt viszont min
beriségnek.
den magyar gyermek számára lenne már hely . . .
Ha mindez így igaz, — márpedig igaz —
és egy jogos, nagyon égető kérdés így hangzik:
és nem is kerül pénzbe senkinek. Gondolom, a j akkor keressük, kutassuk a bölcsők titkát, fogjuk
ha az idősebb korosztályoknál érezhető egy bi
részvétel, ha mást nem, meg tudná adni az ala meg a ringató kezét, mert bennük van letéve a
zonyos tartózkodás a magyar üggyel kapcsolat
pot. hogy a magyar gyermekek anyanyelvükön jövő. Ök. a szülők adják az első mosolyt, han
ban, mit várjunk a fiataloktól, akik zsenge kor
tudjanak olvasni és hozzáférhető legyen számuk got, támaszt ahhoz, hogy áldás avagy átok hajt
ban hagyták el a szülőházat, vagy már külföldön
ra a könyv, amelyben a fentebb említett témakört son ki az emberpalántából.
születtek ? A fiatalság minden rosszindulat nél
A világlapok álladóan ontják a gyermek-bű
kül hajlamos az idő változását, mint természetes leírva is megtalálják.
nözők szomorúbbnál-szomorúbb eseteit.
tényt, tudomásul venni. Azzal a veszéllyel, ami A fiataloké a második feladat:
szintén természetes, hogy még a család kötelékét
fózanodjunk ki végre, édesanyák és édesapák,
is új formában éli meg. Ez a szülők előtt isme
a közreműködés. Ami szokatlan az egyénnek, hogy ne csak átmenetileg egy-egy esemény hatá
retes. A tágabb értelemben vett család, a haza az a környezetnek idegen lehet és színvallás ki sára érezzük a felelősséget, hanem egyszer és
fogalmának tisztasága is veszélyben lehet, ha sebbségi érzést okozhat. Kinek okozhatna ilyen mindenkorra.
mélyreszántó eszmék helyett megállapodunk a érzést édesanyja jelenléte, csak azért, mert más
Mit jelent ez a felelősség ? Váltsuk aprópénz
külsőségeknél. Természetes az is, hogy a külső ruhában jelent meg ? Amikor magyar történel re, nehogy csak nagy s z a v a k hangoztatása
ségek legtöbb esetben alátámasztják és kiegészí münkről. kultúránkról, nyelvünkről, sportról és
tik a lényeget. Ezért fontos, hogy a szülők ezen művészetről van szó, joggal lehetünk büszkék, legyen !
Amikor a háztartás, bevásárlás, varrónő, fod
a téren példát mutassanak. Minden nevelő meg de elsősorban nem azt kell bizonyítani, mit ad
rász
heti programjában szerepel a gyermekkel
egyezik abban, hogy a haza gondolata és a haza tunk, vagy mit adhattunk volna a világnak, ha
fias viselkedés (de nem a sovinizmus), áldásos nem azt, hogy a történelem színpadán való meg való foglalkozás is, akkor jó úton haladunk .'
Amikor a hivatali munka és a baráti boroz
része a nevelés egységének, ha azt a hagyomá jelenésünk óta mi is oda tartozunk és együtt
gatás,
vagy valami egyéni kedvtelés sem rabolja
nyok értékes tárának tekintjük, amelyben a nem nőttünk fel a többiekkel. Fentebb idézett László
zeti szokás, nyelv, hazaszeretet és nemzeti erkölcs Gyula ezt úgy írja, hogy természetesen nekünk el úgy az időt, hogy ne jutna belőle egy kis já
értékes példái egyaránt megtalálhatók. A nemzeti a magunk hagyományai a legdrágábbak, mert tékra fúrásra-faragásra a l e g k i s e b b baráttal,
zenét, a szociális vívmányokat, az erkölcsi és nehéz történelmi körülmény között anyanyelvűn akkor már éljük a felelősséget !
Amikor mi magunk is békés, kiegyensúlyozott
vallásos kultúrát a haza egy csodálatos egység kön vált vérünkké, mint ahogyan más népeknek
emberek
vagyunk, akkor ilyen lesz a családunk
ben foglalja össze, melyet az idegenben is ápol is saját múltjuk jeles cselekedetei szereznek örö
is, mert ezt sugározzuk gyermekeinkre.
ni kell.
met és bizalmat. Ám ez a «magunké» és «máA nevelést tehát önmagunknál kell kezdeni.
soké» egy-egy árnyalata ember voltunknak, aho
Sokszor csak azért verjük meg a gyermekein
Éppen ezért érdekes lesz majd a fiatal magyar gyan Isten teremtett bennünket. Minél többet is
nak is a felsorolt kérdéskomplexum a maga rész merünk meg belőle, annál gazdagabbak leszünk ket, mert magunk is indulatos, türelmetlen egyé
leteiben, de csak akkor, ha a szülök fel tudják az emberi alkotómunka megbecsülésében. Nem nek vagyunk. Nincs türelmünk lassan rávezetni
ébreszteni érdeklődését. Az említett témakörnek utolsó sorban: ha a fiatalok a megismertek szel a gyermeket helytelen viselkedésére, hanem aóriási irodalma van, mindegyiket nem lehet egy lemében élnek, akkor talán sem Európában, sem dunk egy pofont és ezzel elintézettnek véljük a
rövid cikkecskében még csak meg is említeni. Amerikában, de az egész világon sem lesz szük dolgot.
Csak egy ízelítő az eredetről, amely az eddig ség arra, hogy egy «vámos» figyelmeztesse őket
Ne gondoljuk, hogy csak az iskola feladata
szabványos ősmagyar leírásokat messze felül arra, hogy a kisebbségi érzés gyengeség.
a nevelés és elegendő, ha a szülök kenyeret ke
múlja: László Gyula müve, «Hunor és Magyar
resnek, főznek, mosnak a gyermekekre! így
nyomában® című könyvében lebilincselő stílus
P. SZŐKE JÁNOS
okoskodva csak lustaságunkat takargatjuk !
ban ír krónikásainkról, hagyományainkról és a
Dolgozunk éjt nappallá téve «gyermekeinkért
magyar nép őstörténetéről. A csodaszervasról
és nem vesszük észre halk szavukat egy kis sze
szóló rege, a turulmonda, az Isten kardja, a hon t
rétéiért, mert már csak a pénz csörgését érzé
foglaló magyarok társadalmának hagyatéka, a
Keresünk
keli fü lü n k!
magyar ősök művészete olyan gazdagon van le
Szórakozásokat hajszolva jogokat hangozta
valódi
vagy
átképzett
írva, hogy talán csak a nagy nemzetek dicseked
tunk az élethez és nem vesszük észre, hogy gyer
hetnek hasonlóval. Mindez érthető, könnyű stí
SZERSZÁMLAKATOSOKAT
mekeink jogait tiporva szaladgálunk egyik szóra
lusban. Természetesen ez csak egy töredék abból,
SZERSZÁMKÉSZÍTŐKET
kozásból a másikba!
amit ismerni kellene, hogy a magyar fiatal meg
Baby-sitterre bízzuk a dédelgetést, szeretetnagy karosszéria
szeresse azt az egészet, amely hazájáról szól. A
adást, mert oly kevés a szeretetünk, hogy csak
mi korunkban már nem lehet csak a szóbeli ha
szerszámok gyártásához.
önmagunkra fu tja . . .
gyományra támaszkodni. Könyvekre van szükség.
Csoda-e, ha gyermekünk nem lesz olyan, ami
Csak
valóban
kitanult
szakemberek
jelent
Nem szabad a pénzt sajnálni értük. Különben a
lyennek egy józan tiszta estén megálmodtuk ?
kezzenek,
legalább
50
%
német
nemzeti kultúrával is úgy állunk majd. mint gyak
Csoda-e, ha nem lesz békés, boldog családi
nyelvtudással !
ran a vallási ismeretekkel: megállunk az elemi,
életünk
?
vagy a középiskolás szinten. Ha akkor tökéletes
6 hét próbaidő, véglegesítés után
Mennyi fáradságot, áldozatot vállaltunk egyis volt a tudás, azóta az idő eljárt és a törté I lakásszerzésben is segítünk.
egy tudomány mélyebb megismeréséért, csakhogy
nelmi kutatások számos új adattal bővítették a
a korral-haladó emberek legyünk.
régi tartalmat.
Dr. MELEGHY K. G.
Legalább ilyen mértékben keressük, kutassuk
Werkzeugbau und Presswerk
azokat az eszközöket is, amelyek biztosítják a
Az első feladat
magunk és gyermekeink harmonikus kifejlődését.
5070 BERGISCH GLADBACH
tehát a szülőké. Magasztos hivatásuk feladata
RENDESI MÁRIA
a gyermek szellemi nevelésére is kiterjed, nem

Éljen Mexikó
Nem kommentár ez a labdarugó világbajnok
sághoz. Nem is mesét, hanem megtörtént esetről
irok. Egy lelkes és elismert külföldön élő magyar
költő amerikai kőrútján előadásokat tartott iro
dalmi és hazafias témákról. Kalifornia egyik
számos lelket számláló magyar kolóniáját kereste
fel éppen és ott adott elő új verseskötetéből. A
város magyarjai közül sokan készülődtek meg
hallgatására. Az egyik «befutott» magyart barátja
meghívta, jöjjön el az előadásra. Azt a választ
kapta, hogy nem megy el, hétvégére inkább át
utazik Mexikóba. Ott sok újat lát, hall és főleg
pihenni fog. Magyar dolgok nem érdeklik. El is
utazott. A városban pedig, nélküle, sikeres iro
dalmi estet tartottak: mindenki tapsolt és lelke
sedett. Érdekes eset történt, mert a mexikói utas
is «megtérten» tért vissza otthonába. Kiderült,
hogy a határállomáson amerikai rendszámú ko
csin utazó honfitársunknál tiltott italmennyiséget
talált egy szemfüles mexikói vámos. Amerikai
nak nézte az utast, betessékelte a vámépületbe és
elkérte útlevelét. Kiderült, hogy a túrista ugyan
amerikai útlevéllel utazik, de magyar. A mexikói
vámos nagy magyarbarát volt, elfelejtette a parag
rafusokat, a magyarságról szóló összes ismeretét
elmondotta megszeppent honfitársunknak, kérdé
seket intézett hozzá, feleletet kapott és a beszéd
közepén már kiderül, hogy a tiltott ital nem volt
elegendő. Csak a késő esti órákban búcsúztak,
meleg barátság jegyében szorították meg egymás
kezét. A mexikói vámos tovább ellenőrizte az
utasokat. Az amerikás magyar is visszatért ott
honába és rájött, ha már egy egyszerű vámvizs
gáló annyira becsüli azt a kis országot, akkor
nem is olyan nagy szégyen magyarnak lenni . . .
Amikor az esetről hallottam, az a gondolatom
támadt, hogy itt Európában is sok ilyen vámosra
lenne szükségünk és, hogy . . . éljen Mexikó !
Egv másik esemény

Hatvanéves a magyar cserkészet. Idén az év
forduló méltó megünneplésére a tábor jubileumi
jellegű lesz: Skandináviában, Stockholm mellett
egy kis szigeten háromszáz magyar cserkész üt
sátrat. Nagy esemény. Ebben részesül lelkészi
körzetemből is öt újonc cserkész. Ök is meg
akarnak ismerkedni észak szigetvilágával. Elvál
laltam, mint öregcserkész, hogy előkészítem őket
a táborra. Az első találkozón az volt a benyo
másom, hogy a cserkészet gondolata nem idegen,
de a magyar jelző előtte furcsa. A jelen pillanat
ban azonban mégis az az érzésem, hogy meg
kedvelik a magyar cserkészetet.
Az idén

éljük át hazánk leigázásának 25. évfordulóját.
A túloldalon ezt «felszabadulásnak» mondják,
noha ismeretes, hogy nem az. Előrehozták első
királyunk Szt. István ezredik születése évét. hogy
a nagy történelmi egyéniséggel takarják azt a
valóságot, amely a magyarság egyik leggvászosabb élménye a jelenben is. Gazdag esztendő
1970 az évfordulókban: Trianon is 50 évvel ez
előtt volt. A felnőttek, akik akkor voltak fia
talok. amikor az említett események történtek,
vagy alig pár esztendősek voltak, emlékeznek rá.
mennyire a köztudatban élt a nemzet tragédiája.
Európa szabad országaiban több tízezer magyar
él és valamilyen formában képviselője, vagy csak
csendes szemlélője a közös hazai ügynek. Már

Három mérce
/. Lelkesedéssel vittem a Valié Giulia-i modern
galériába. Végre szakmabeliek módján szemlé
lődhetek valakivel együtt a falon sorakozó mű
tárgyak láttán. Plakáttépö, vashegesztő, vászon
lyukasztó. dugóval festő, fűrészelő, csirizeid ke
zek csodabogarai között. Ha a teremör elfordult,
megtapogattuk a különös matériákat. Hol két
kedve. Iwl zamattal gusztáltuk a színek, formák,
fantázia-ötletek változatos kaleidoszkópját. A
«Gran Secco» előtt — tengerparton fölszedett
olajfoltos zsákrongy vakkeretre feszítve — csú
nyán összevesztünk. Kiegyezhetetlenül. Izlésdifferenciánk két pontja között nem találtunk egy
máshoz vezető hídra. Egy évre rá hiúságomnak
roppant hizelgett. hogy civakodó kollégám más
ként érző és látó felfogása kifordult vitorlákkal
sokkal «bolondabb» kalandokra kalózkodott.
De gustibus non est disputandum ? Furcsa
dolog a szépérzék és a műízlés. Az előbbi az em
berrel születik, aki az egyetlen esztétikai lény a
teremtmények között. Még a giccs is bizonyítja,
ha negatív előjellel is.
A szépízlés zegzugos fejlődési folyamat. A raj
zoló-bakján ülő elsőéves szénporos ujjaival elé
gedetlenül fogadja, ha a mester belekorrigál re
mekművébe. Még nem lát úgy mint az ötödéves.
Éretlen gusztusa még nem rezonál a mondott
szavakra. De beérik, sőt meg is «rothad». Az első
év után szegény anyám sóhajtott így: fiam, kár
volt neked Pestre menned. Nem csoda, hogy sok

szor tanult művészek szemlélete is bicegő marad.
Elfogultságán túl százezer képet lapozott végig.
Nagyobb adathalmaz sűrűsödött össze benne,
mint egy anatómus vagy kémikus agyában. Nem
könnyű kialakítani az esztétikai mérce helyes
ségét. Egyként szépnek érezni Polikleitos dárdavivőjét és Kokoschka expresszionizmusát — a
barlangi bölényt és Massaccio Éváját — Turner
oldottságát és Mondrián geometrizmusát — a
mór ornamentikáját és a kínai tusírást. Talán
a legkomplikáltabb logikai bravúr sem képes
ilyen szövevényes komputer manőverekre. Biz
tos, hogy az emberség fölső kicsendülése ez. Biz
tos. hogy kicsit születés kérdése is. Ám gúnyoros
példák sora bizonyítja, hogy ízlés nélkül vidáman
boldogulhat még a felső kasztok szemcsése is.
2. Nemde kellemetlen, ha társaságunkban
akad csak egy, akiről legyintve kijelentjük: nincs
judiciuma. Ez a szerencsétlen mindig mindent
másként lát és ítél. Mindig mindenen vitatkozik.
Nem képes lemérni az érvek súlyát. Az igazságba
csak a feléig harap. Félrehord az agya, mint a
bandzsa szeme. Ötven centinek saccolja a negy
venet nem lévén szemmértéke. A tényeket összezagyválja, mint a színvak a barnát a zölddel.
Rossz a mérlege. Grammot mutat deka helyett.
Egyszóval baj van az ítélőképességgel.
Sajnos, ez születési hiba. Nem is korlátozott
ságtól függ. Bölcs lehet a faluvégi csősz és nevet

ségesen naiv az egyetemi tanár. A szaktudós
nagyító nélkül is tudja, hány szőrszál van a pók
hátsó combjain s nem veszi észre, hogy megcsalja
a felesége. Micsoda háborgások a celibátus kö
rül ? Az érvek pro-contra áradatából sokan kép
telenek kiszűrni a nyilvánvaló igazság kiágaskodását. Graham Green bérgyilkosa méltatlanko
dik: precíz munkát végeztem, szakmailag töké
letesen nyírtam ki a kijelölt áldozatot s a becs
telen megbízó hamis pénzzel fizetett. Hasonló
groteszk magatartások dzsungelében botorkál
korunk. A szociálizmusért ugató szemtelen fari
zeus irgalmatlanul lemészároltat százezres em
bercsoportokat. Az igazságosság erényes bajnoka
arcátlanul utazik a máséra. A kontestá/ó rák
fene: az ordítozó csak az érem egyik felét lobog
tatja a gondolkodni tunya tömeg arcába.
íme, judicium nélkül bajos az élet. Az értelem
mércéje nélkül falnak megy az ember és verembe
sodorhatja a rábizottakat.
5. Graham Green regényében a pap odafordul
a nyomozóhoz: hisz maga Istenben ? Természe
tesen, a világnak szüksége van alibire: hangzik
a válasz. A világ értelme és megokolása Isten.
Ha ez hitem, megváltozik körülöttem a világ s
megváltozom magam is benne. Akárcsak Ágos
ton, Ignác vagy Papini. A szent Istenhez haso
nulni Krisztus-mutatta módon. A vallásos nem
lő a szájpadlásába, mégha menthetetlen rákos is.
Nem adja el a lelkét a guruló arany csengéséért.
Nem pazarolja el rövidke életét az élvezet' múló
örömeiért. A hit világa mellett értelmet kap a

szenvedés, ha alig elviselhető is. Az érdem re
ménye fölfénylik arcukon és áldozat-vállalásra
serkent és átsegít a holtpontokon. A duattro Venti öregotihonában keserű szájjal, rekedten sóhaj
tott föl: ha hinni tudnék ? lószívével még elsőáldozókat is készített elő. Mindent úgy mondott
el. ahogy kell. csak nem hitt benne. Manapság
hány hitevesztett számára lett üres az élete és
pokollá a világ. Lógó fejjel, dermedt összetörtséggel áradnak ki Fellini Satiriconjából a film
látogatók. Megfogalmazhatatlan irtózottal érzik:
mi volt, vagy lenne az emberiség kereszténység
nélkül. A katonaság birtokol egy bizonyos éj
szakai szemüveget, mellyel nappal módjára lát
hat. A. sötétek utakká válnak, a homályok tár
gyakká formálódnak. A reménytelen létet hitünk
változtatja át szárnyaló himnusszá.
Toporzékoló gyereket olykor csak ülepéreveréssel téríthetünk észre. Napjaink handabandázó prófétáinak se ártana az észretérítő nyak
leves. hogy ne törjenek-zúzzanak ezeréves érté
keket s megszállott kisebbségükkel ne terrorizál
ják és bosszantsák a többséget.
Az első mérce a szép birodalmában tájékoztat.
A második az igaz tekervényeiben találja meg a
helyes utat. A harmadik a jóság vonalán segíti
akaratunkat. A jóság fogalmához természeténél
fogva bekapcsolódik az érdem, jutalom és bün
tetés. Ezért a halandó legszerencsétlenebb bak
lövése, ha elbabrálja 70-80 évét az örök élet
rovására.
PROKOP PÉTER

ÉLETÜNK

Trianoni tragédia — Európai tragédia

Apponyi egyik érvelése
Trianonban

Félévszázad múlt el azóta, hogy az első világ
háború után a győztes nyugati hatalmak és Ma
gyarország között 1920 jún. 4-én Trianonban a
békeszerződés (inkább: békeparancs) aláírásra
került: az a békeszerződés, amely annyi bajnak
lett kútíorrása a következő évtizedekben.
Európa védőfala megsemmisül

A trianoni békeparancs mindenekelőtt meg
semmisítette az ezeréves Magyarországot, mely
Szent Istvántól kezdve hosszú évszázadokon ke
resztül védte a keresztény Európát és európai
civilizációt a keleti barbár támadásokkal szem
ben. S míg a magyarság az életre-halálra menő
küzdelemben elvérzett s nagyhatalmi állásának
elvesztésével fizetett az egyenlőtlen küzdelem
ben, Európa többi boldog népei nyugodtan fej
lődhettek a védfal mögött népességben, iparban,
tudományban, gyarmatbirodalmuk kiépítésében
s zavartalanul dolgozhattak egy magasabb civili
záció megteremtésén.
A védfal kidőltével megszűnt a rend és biz'.onság is a Kárpátok medencéjében: a csodálatos
földrajzi, gazdasági s politikai egység szétrom'olasával a senki földjévé lett az egykori Mo
narchia területe, úgynevezett «politikai vákuum»,
tabad prédája a nagyhatalmaknak, mivel az
Osztrák-Magyar Monarchia helyébe lépő kis né
pek kénytelenek voltak önálló politikai vonalvetésre s a szomszédos szuperhatalmak játékbdájává váltak. Mindez együttvéve szükségeppen vezetett későbbi viszályok, majd a máJ;k világháború kirobbanásához, ahogy ezt
mising, Wilson amerikai elnök külügyminiszmegjósolta: «A békeszerződések háborút
egnak előidézni. Ez oly biztos, mint ahogy az
vakara nappal következik.» Kennan az amei.ai diplomáciáról írt müvében pedig így komcntálja a trianoni békepaktumot: «Ez a szerfedés (a trianoni) mintegy az ördög kezenyomát
éli és magán hordja a jövendő tragédiáit.»
nagyon is érthető, ha John Gunther a tria:i békeszerződést «az igazságtalan békeköté< legigaztalanabb»-jának nevezte (Inside Eu
rópa, 1940.).
Mit veszített Magyarország Trianonban ?

Mivel a kül- és belföldi magyar fiatalság már
rém ismerte Nagvmagyarországot, nem lesz ér. '-.télén néhány adattal illusztrálni, mitől foszetía meg Trianon Magyarországot népességben
és területben.
Az ezeréves Nagymagyarország 525.400 négy
zet kilométert kitevő területéből elvettek több
int 71 57-ot, s a megmaradt Csonkamagvarszág területe 93.000 négyzetkilométerre zsugo>rdott. A leszakított részekből a románok kaptak
02.181, a szerbek 63.562, a csehek (Csehszlo
vákia) 62.366 négyzetkilométert. Mind jóval
bbet, mint ami arányszámuk szerint megillette
□Ina őket. Csupán a rideg statisztikát tekintve,
megmaradt Csonkamagyarországnak közel
. 60.000 négyzetkilométert kellett volna meg
hagyni.
E területi veszteséggel együtt járt a lakosság
. gvobb részének, 62 (<-ának idegen uralom alá
ülése, vagyis 20,886.000-ből közel 13 millió,
■Og a megcsonkított országban 7,986.875 ember
. -aradt. Az ország feldarabolása következtében
c magyar lakosságnak közel egy harmada került

kisebbségi sorsba (kb. 3,350.000). Mindez úgy
volt lehetséges, hogy sokszor többségben magyar
nyelvű területeket is elvettek — gazdasági vagy
hasznossági szempontból. Hogy csak egy példát
hozzak föl: Csallóközben lakott 1910-ben 101.000
magyar, 3.000 német és 540 szlovák nyelvű la
kos, mégis Csehszlovákiához csatolták.
Magyarország erőszakos és igazságtalan meg
csonkítása és a kisebbségi életre ítélt magyarság
kálvária-járása hozta magával, hogy ma a Dunamedencében kb. 5 millióval kevesebb magyar él,

Sokan panaszkodnak, hogy már senkiben sem
tudnak bízni, mert gyakran a legjobb barátok is
csalódást okoznak. Végül az önbizalmát is elve
szíti az ember. A házastársak belátják, hogy nem
képesek boldoggá tenni egymást. A orvosok csak
kísérleteznek, de nem tudnak segíteni még egy
krónikus fejfájáson sem. A papok is csak vitáz
nak, ma ezt mondja az egyik, holnap az ellen
kezőjét a másik. Kiben és miben lehet még
bízni? Hol van még egy biztos támpont ? Az
ember tehetetlen és sehol sem találja nyugtát.
Semmi más nem képes az emberben bizalmat
kelteni, mint a jóság fokozódó ereje. Ez pedig

Azonban ezúttal is beigazolódott, mint annyi
szor a történelem folyamán Szent Ágoston mon
dása: «Justitia fundamentum regnorum» — «Az

Trianoni palota. Tükörtermében írták alá a magyar békeparancsot
mint amennyinek normális körülmények között
lennie kellene. E nagyfokú biológiai kiesés a
nemzet életéből, valamint az a tény, hogy ma
minden harmadik magyar az anyaországon kívül
él, az anyaország pedig orosz-szovjet gyarmati
sorban sínylődik, — mindennél beszédesebben
szemlélteti a magyar tragédiát Trianontól nap
jainkig.
Felelősség és kibontakozás

Ha meggondoljuk, hogy Magyarország és vele
az Osztrák-Magyar Monarchia szétrombolása
messze a magyar tragédián túl európai szem
pontból és katasztrofálisan befolyásolta a törté
nelem alakulását, amennyiben az így keletkezett
«politikai vákuuma először Hitler, majd az orosz
bolsevizmus vezetői számára tette lehetővé Közép
Európa népeinek uralmuk alá hajtását, felve
tődik a felelősség kérdése: ki vagy mi idézte elő
a dunavölgyi népek tragédiáját ?
A mai bajok gyökere elsősorban kétség kívül
a «demokrácia» és «humanizmus» jelszavakkal
való visszaélésben keresendő és található meg.
E szépen hangzó szavak mögött kevésbé tűnt föl
a nagyfokú tájékozatlanság, gyűlölet és hazugság,
ami egyes szereplők eljárásában vagy lelkiségében
kimutatható, s ami végül az igazságtalan dön
tésekhez vezetett. De hibáztatni kell a magyar

Hiszek a Szent Szívben!
Nincs a világon még egy szív, amelyet anynyira megaláztak s meggyötörtek, mint Jézus
Szentséges Szívét. A legjobb barátai is félre
értették. Csak a mennybemenetele után kezték
sejteni titkát, amely a századok folyamán egyre
jobban kibontakozott. XIII. Leó az idők nagy
jelének nevezi Jézus Szívét és ünnepélyesen fel
ajánlja neki a világot. XII. Pius úgy jellemzi a
Szent Szív kultuszát, mint a krisztusi tanítás és
élet lényegét, amely a szeretet tökéletes megva
lósítása. Ebben az emberi szív legmélyebb lénye
ge lesz láthatóvá s akik ezt ismerik, azok meg
találták az igazi emberi kultúrát: minden tudás
és életbiztonság örök alapját.

ságot magát is, mint szenvedő alanyt, a határok
védelmének elmulasztásáért az első világháború
végén, amikor kevés erővel el lehetett volna há
rítani idegen elemek beözönlését az ország terü
letére. A békevágy és a be nem váltott ígéretek
mintegy megbénították a nemzet cselekvési ké
pességét s tehetetlenül szemlélte az események
rája nézve végzetes alakulását.

csakis önzetlen szeretetben található, amely ki
meríthetetlen. De van ilyen a világon ? Látszólag
nincs és ez borzalom. A békességre és nyuga
lomra vágyik mindenki, de azt nem találják sem
a tudományban, sem a gazdagságban. Az em
berek egymást kínozzák a szeretet nevében is:
a munkatársak, az élettársak, a szülök és gyer
mekek. A bizalmatlanság s a féltékenység po
kollá teszi az életet. Állandóan menekülnek és
valami mást keresnek: új munkahelyet, új élet
társat, új világnézetet és vallást. De csak a
csalódások jönnek, egyre keserűbb csalódások.
Miért kell ennek így lennie ? Nem kell, de mit
ér az, ha tele van a házam arannyal és én semmit
sem tudok róla ? Minden ember a saját lelke
mélyén hordozza a legértékesebb kincset, de a
szerencsétlensége az, hogy nem tud róla. Kifelé
fordul és csodálkozik azon, hogy sem a változó
anyagban, sem a halandó testben nem találja a
nyugalmát. A bizalom titka maga az é l ő em
beri szív, amely minden jó tudást, akarást és
érzést átfog a szeretetben.
A teljes biztonságérzést csak az istenemberi
szívben lehet megtalálni. Ez a szeretettől lángoló
szív, amelyben a bölcsesség s a tudás minden
kincse megvan s amely minden emberi szív köz
pontja, — amint a Jézus Szíve litánia hirdeti a
szentírásból vett mondatokkal. Ö az élet és fel
támadás ereje a lényed központjában és neked
is ezt sugalmazza: ember, ne ott keress az elér

igazságosság az országok alapja». Az igazságta
lan rendezés 1919-1920-ban nagyon megbosszulta
magát. Nemcsak a területeitől megfosztott ma
gyarság szenved 50 év óta ennek következtében,
hanem a Magyarország testéből megjutalmazottak is osztályosai ma ugyanazon megpróbáltatá
soknak: ma mindnyájan ki vannak szolgáltatva
az orosz-bolsevista uralom kénye-kedvének, vagy
a kommunizmus egyéb kényuralmi formájának.
A kibontakozás útja ezek után nem lehet más,
mint a gyűlölet és hazugság helyett Közép-Európát az igazság, megértés és szeretet szellemé
ben újjárendezni. Vagy mint Deák Ferenc, a
haza bölcse, mondotta száz év előtt: a rosszul
begombolt dolmányt újra kell begombolni. Más
szóval: amit leromboltak oktalanul, azt újra fel
kell építeni az érdekelt nemzeteknek a józan ész
nevében, bármi névre is hallgasson majd az új
államképződmény (Dunai Egyesült Államok vagy
Középeurópai Egyesült Államok) . Az új államalakulat, mely minden nyelv számára hasonló
jogokat biztosítana svájci mintára s mely nagy
jából a régi Osztrák-Magyar Monarchia népeiből
tevődnék össze, nemcsak boldoggá tehetné az így
szövetkezett nemzeteket, hanem elég erős volna
minden külső káros befolyás és imperialista tö
rekvés elhárítására is.
VECSEY LAJOS

hetetlen magasságokban a csillagok feleit, hanem
szállj le valóban a szívedbe, ahol az élet szék
helye van, itt vagyok és én magam vezetlek a
végső célodhoz . . .
A krisztusi kultúra legmélyebb forrása kez
dettől fogva a Szent Szív kultusza és a törté
nelem tanúsága szerint azok a nemzedékek, amelyek ezt elhanyagolták, mindig visszazuhantak
az anyagi civilizáció bizonytalanságába. A kul
túra szellemi termék, nem pedig anyagi: az ér
tékek helyes tisztelete és használata, amely át
szellemül az anyagot s így ad értelmet a testi
létnek is. De élő szív nélkül, igen, a központi
Szent Szív nélkül ez lehetetlen. Krisztus maga
a szív-ember, nem száraz ész csupán, nem is
hullámzó értelem s kényszerítő akarat, hanem
a tökéletes és egész ember a szeretetben.
Ma már világosabban értjük az utolsó szavait,
amelyekkel a mennybemenetele előtt búcsúzik a
barátaitól: Minden hatalom az én kezemben van
a világmindenségben, b í z z a t o k , én legyőz
tem a világot! — A világot ? Igen, minden anya
gi-testi tökéletlenséget, a b ű n t s a halált is,
a «rosszat», amely megöli a bizalmat, Ő győzi
le a mi szívünkben is. Csak egyet kér: Marad
jatok meg a szeretetemben! — Ö csupán az
őszinte jóakaratot kívánja, amely elfogadja a
szeretetét: az Ö akaratát, mellyel nem a szen
vedésre s a halálra, hanem az örök élet gazdag
ságára teremtett.
Nézd ezt a szívet, amely annyira szerette az

Az a terület, amely Magyarországot alkotja és
amely jogilag ma is Magyarország, századokon
át rendkívül fontos szerepet játszott Európában,
különösen Közép-Európában a béke és biztonság
fenntartásában. A magyar honfoglalást és a ma
gyaroknak a keresztény hitre való áttérését meg
előző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és
a biztonság. Közép-Európa a legkülönbözőbb
barbárnépek támadásainak volt kitéve. A biz
tonság csak attól a pillanattól fogva állt fenn,
amikor a magyar védővonal kialakult. . .
A Történelmi Magyarország töltötte be azt a
feladatot, hogy — oly államot tartva fenn, amely
ben az egyensúly és biztonság uralkodott — meg
védte Európát a Keletről fenyegető közvetlen
veszély ellen. Ezt a hivatást tíz századon át töl
tötte be és erre egyedül organikus egysége képe
sítette. Idézem a nagy francia geográfusnak,
Recltis Elyséenek szavait, amelyek szerint ez az
ország oly tökéletes földrajzi egység, amely Euró
pában egyedül á ll. . .
A Történelmi Magyarország tehát Európában
egyedülálló természetes földrajzi és gazdasági
egységgel rendelkezik. Területén sehol sem húz
hatók természetes határok és egyetlen részét sem
lehet elszakítani anélkül, hogy a többiek ezt meg
ne szenvedjék. Ez az oka annak, hogy a törté
nelem tíz századon át megőrizte ezt az egységet.
Önök visszautasíthatják a történelem szavait,
mint elvet, egy jogi konstrukció megépítésénél,
de a történelem tanúságát, amelyet az ezer éven
át hangoztatott, figyelembe kell venniük. Nem a
véletlen, hanem a természet szavai beszélnek i t t ...
Kijelentem azt is, Uraim, hogy olyan mester
kélt rendelkezésekkel, mint amilyeneket a békeszerződés tartalmaz, Európa ennek az általános
béke szempontjából oly fontos és sokat szenve
dett részében alig lehetséges békés politikai hely
zetet teremteni. Közép-Európát a keletről jövő
veszedelmekkel szemben egyedül a történelmi
magyar terület stabilizálása tudja megőrizni...
Európának szüksége van szociális békére.
Önök jobban ismerik azokat a veszélyeket, ame
lyek ezt a békét fenyegetik. Önök jobban tudják,
mint én, hogy a háború következményei megza
varták és egyensúlyából vetették ki a gazdasági
élet szellemét és feltételeit. A múlt szomorú ta
pasztalataiból tudjuk, hogy a felforgató elemek
sikerei mind annak a következményei, ami alá
ásta a társadalom morális erejét, tehát mind
annak, ami megggyengítette a nemzeti érzést és
előidézte a munkanélküliség nyomorát. Ha Euró
pának ebben a részében, amely még mindig kö
zel áll a bolsevizmus égő fészkéhez, megnehezítik
a munka feltételeit, megnehezítik a munka újból
való megkezdését, ezáltal csak a társadalmi béke
veszélyei nyernek újabb tápot.
nyok ellen.
Mindezekkel az érvekkel szemben Önök fel
hozhatják, mint döntő tényezőt a győzelmet és
a győzők jogait. Elismerjük ezeket. Uraim. Elég
reálisan gondolkodunk politikai kérdésekben,
hogy ezzel a tényezővel kellőképpen számoljunk.
De ez lenne az újjáépítésnek egyedüli elve ? Az
erőszak lenne az egyedüli alapja az építésnek ?
Az anyagi erőszak lenne az egyedüli fenntartó
eleme ennek a konstrukciónak, amely összeom
lóban van, mielőtt az építés befejeződött volna ?
Európa jövője igen s z o m o r ú lesz ebben az
esetben. . .

embereket, hogy teljesen feláldozta magát értünk,
de viszonzásul hálátlanságot és megvetést kapott,
— mondja Jézus Szt. Margitnak s akkor Ígéri
meg az Ö szíve tisztelőinek a következőket:
Biztos menedékük leszek s megvigasztalom őket
minden szenvedésben, békességet adok a családi
életükben is és biztosítom az örök boldogságot
az én országomban mindazoknak, akik kilenc
elsőpénteken megáldoznak, az Ortáriszentségben
a szívükbe fogadnak és felajánlják nekem ön
magukat . . .
Ennél többet senki sem ígérhet, senki sem
adhat. Ennél többet senki sem várhat, mert ez
a legmélyebb emberi vágy. De mindezek után
a legsúlyosabb vétek Övele szemben a bizalmat
lanság, ha valaki még ebben az isteni szeretetben
sem bízik s nem törődik az ígéreteivel. Ha valaki
nem használja azokat az eszközöket, amelyeket
Ö ad, akkor abból a legcsekélyebb jóakarat is
hiányzik és igazságtalanul panaszkodik s vádas
kodik. Ha még szenvednünk is kell, mégis már
lehetőségünk van arra, hog szabadon és örömmel
viseljük a keresztet a feltétlen bizalom erejében.
Az eszünk nem képes mindent megérteni, de azt
tudjuk, hogy Ö mindent tud és a legjobbat akarja
nekünk — és ez a tudat tökéletesen megnyugtat.
Akik ezt már tapasztalták, azok diadalmas öröm
mel éneklik a mi Prohászka Ottokár püspökünk
kel együtt: Hiszek a Szent Szívben és szeretetében, hiszek a szeretet végső nagy győzelmében !
P. TERESCSÉNYI ÁGOSTON
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Események és közlemények
Fatima. A falimai szentély jelenlése szerint
1969-ben 4 kard inai is, Portugália államfőié, több
miniszter, számtalan piispük és zarándokcsopórt
érkezett Fatimába 55 országból. A bazilikában
6685 szentmisét t köztük 32 ünnepi koncelebrált
misét) mutattak be: a Szentélyben pedig 5552
pap mulatta be a legszentebb áldozatot, szintén
a világ minden részéből. A szentáldozások szá
mát mutatja, hogy a Szentély ostyasütő központ
ja 1,200.000 kis-ostyát készített. 117 esetben szol
gáltatták ki a kereszlség- és 551 esetben a há
zasság szentségét. ,4 kis látnok, fácinta halálának
50. évfordulójával kapcsolatos március 17-én
rendezett ünnepségen a lisszaboni pátriárka ve
zette a koncelebrációs misét. A szentbeszédet a
coinbrai püspök mondotta és délután színre ke
rült az «Fg Királynője» című színmű. .4 jól sike
rült előadás egyik rendezője Kondor Fajos ma
gyar lelkész volt.

Brüsszel. Április 19-én a Magyar Ház nagyter
mében az esti szentmise után Salamon László
lelkész vetített-képes előadást tartott «Dél-itáliai
utazás» címmel. Gyönyörű, színes képek vará
zsolták a nézők szemei elé Nápoly. Capri. Pompei, Salerno. Amalfi. Palermo, Messina, Taormina szépségeit. Különösen megkapok voltak
azok a képek, amelyek Siraeusát s benne a könvnyező Madonna kegyhelyét, továbbá a két évvel
ezelőtt elhúnvt stigmatizált kapucinus atyát: P.
Pio életét és temetését mutatták.
A Brüsszelben szokásos elsöszombaii ájtalos-

ságot május első szombatján Oostakkerben tar
tották. 32-en jöttek össze Brüsszelből és a közeli
Gentből. A kegytemplom főoltáránál a brüsszeli
magyar lelkész mondott szentmisét és szentbe
szédet. A közösen elköltött ebéd után megtekin
tették a híres, 5 évenkint ismétlődő genti virág
kiállítást is.

MAGYAR ISKOLATÁBOR 1970

Tizedik iskolatáborunkat az idén Belgiumban i Kérjük a szülőket, lehetőleg úgy rendezzék
tartjuk, a Remersdaal-i kastély épületében és szabadságukat, hogy gyermekeik a táboron résztparkjában, a Liége-Maastricht-Aachen három vehessenek.
szögben, a belga, holland és német határ érint
A táborozás programjában a magyar nyelv,
kezési pontja közelében. Reméljük, hogy az ed néprajz, földrajz, ének, népi-tánc tanítása éppúgy
digi táborok sikere tovább fokozódik, és a szép sorra kerül, mint a sport, szórakozás, játék,
környezetben rendezett gyermektáborra sok ma úszás, stb.
gyar lány és fiú jelentkezik.
Szeretettel várjuk a magyar gyermekeket Bel
Jelentkezhetnek azok. akik az első elemit már : giumból, Hollandiából, sőt egész Európából.
elvégezték s 18-ik életévüket még nem halad
Jelentkezni lehel:
ták túl.
Belgiumban: Dobai Sándor magyar lel
késznél: címe: 4000 Liége, rue des
A tábor időpontja: 1970 július 4 -1 8 -ig
Anglais 33; tel.: (04) 23 39 19.
A részvételi díj előreláthatólag annyi lesz, i
H ollandiában: ir. Halászi József tábormint tavaly: 1100 belga frank. — A jelentke- j
vezetőnél: címe: Hollandseweg 208,
zésnél 250 b. frank befizetését kérjük, hogy a !
Wageningen Gl.
helyet biztosíthassuk.

Bécs. Április 8-án a Döbling-i plébánia temp
lomban szép számmal jöttek össze a Széchenyit
tisztelő magyarok. Az emlékmisét Msgr. Dr.
Gianone Egon, a Pázmáneum vicerektora celeb
rálta. Mise után valamennyien átvonultak a
Privát Nervenheilanstait kertjébe s ott megko
szorúzták a legnagyobb magyar emléktábláját.
A 6. teológiai előadást (Becsben) Sümegit
Lothár bencés atya tartotta a Mária-tiszteletről.
Ismertette annak, hitbeli alapjait a bibliában, a
hagyományban (főként liturgia) és az Egyház
dogmatikus döntéseiben. A dogmák történeti fej
lődését ismertetve arra is rámutatott, hogy a ke
leti ortodox egyház e téren megelőzte Rómát.
A Mária-tisztelet gyakorlatáról szólva okos kü
lönbözeiét lett a változhatatlan hittételek és vál
tozó külső formák közt. Utóbbiak századok, fa
jok. népek, stb. igénye szerint mindig változtak.
Befejezésül magyar népünk Mária-tiszteletéről
szólt s máriacelli tapasztalataiból vett néhány
megragadó példában bemutatta, hogy az ma is él
és virul.
Párizs.

A Párizsi Magyar Katolikus Misszió új otthont
szerzett a rue de Marais-ban a 42. sz. házban,
közvetlenül a Piacé de la République közelében.
Számos nagylelkű jótevő és a párizsi érsekség
megértő támogatása tette lehetővé a kétemeletből
álló objektum megszerzését. Természetesen hálá
val gondolnak a párizsi misszió tagjai volt ál
dozatos lelkipásztorukra, Szalay Jeromos bencés
egyetemi tanárra, aki évtizedeken át volt párizsi
lelkész és akinek hagyatéka képezte az új otthon
magját, illetve azt az első tőkét, melyet most be
lehetett fektetni, amikor a kisebb helyiséget na
gyobbra cserélték ki. Az új otthonban a föld
szinten rendezik be a kápolnát, a misszió könyv
tárát és irodáját egy nagj'obb előadó teremmel.
Az első emeleten lesz a lelkészek lakása és egy
kisebb egyesületi helyiség.
A vételár nagyobb részét már kifizették. A
fennmaradó adósság törlesztését a hívek támo
gatásával remélik évről-évre csökkenteni. A hí
vek közül sokan küldtek eddig is nagylelkű ado
mányokat a misszió céljaira és különösen számot
tevő volt az az összeg, mely a havi megajánlások
átutalásából képződött. Ezek az adományok és
a karácsonyi vásár bevételei szintén egy jelentős
részét fedezték az új otthon vételárának. A Miszszió lelkészei bíznak abban, hogy az új otthon
megnyitása után, melyre az átalakítási munkák
befejezésével a n y á r v é g é n kerül majd sor,
a párizsi magyarok az anyagiak mellett gyakori
megjelenésükkel és serény bekapcsolódásukkal az
egyházközségi munkát erkölcsileg is hatékonyan
támogatják.

Május 30-31 -én tartották a párizsi és párizskömyéki magyarok Szent István emlékünnepé-
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Ivüket a lazaristák Rue de Sévres-ben lévő templomában. Az ünnepi beszédet Dr. Nyisztor Zoltán pápai prelátus tartotta. A gyűlést Yves de
Daruvár nyitotta meg és Bogdán Pál zárta be
francia nyelvű beszédével. A műsoron magyar
ének-számokkal szerepelt Archawsky Miltályné,
Döményi Irén. — Másnap az ünepélyes szent
misét Mgr. Pezeril mutatta be a lazaristák temp
lomában, melynek szintén Nyisztor Zoltán volt
az ünnepi szónoka. Pósa Mária, férje Pierre Ga
zin orgonakísérete mellett régi magyar egyházi
énekeket énekelt. Különben a szentmisén a hí
res «fakeresztesek» 150 tagú gyermekkórusa sze
repelt.
München. A Magyar Egyetemi és Főiskolai
Hallgatók Németországi Szövetsége 1970 augusz
tus 24-50. között rendezi meg a IX. Magyar Fő
iskolai Hetet a westenvaldi Bad Marienbergben.
Cím: 5439 Bad Marienberg/Westerwald —
Europa-FIaus.
A Főiskolai Hétnek, mint a múltban, most is
az a célja, hogy legalább egyszer egy évben lehe
tővé tegye a Németországban és a szomszédos
államokban élő diákoknak és fiatal értelmiségi
eknek. hogy magyar nyelven megtárgyalják a
mai magyar és nemzetközi tudományos és tár
sadalmi problémákat. Az idei IX. Főiskolai Hét
összefoglaló témája: Magyarország — Európa
1970-ben. Ezzel a magyarországi valamint az
európai problémákat akarják felméri és egyben
összehasonlítani azokat.
Jelentkezni lehet 1970 július 15-ig. A jelent
kezéseket a beérkezett válaszok sorrendjében
veszik figyelembe. A z elfogadott jelentkezések
ről és a részletes programról az illetékeseket
1970 augusztus 1 -ig még külön értesíteni fogják
Az érdeklődőknek további felvilágosítást nyúj
tanak a jelentkezési címen: VUSB e. V. — Fő
iskolai Hét — , c/o Gémesi, 8 M ü n c h e n 25,
Bodenehrstr. 18.
St.Gallen. Meleg családias megemlékezést ren
dezett a St.Galleni Magyar Misszió abból az al
kalomból, hogy Dr. Misángyi Ottó betöltötte
75. életévét. Az ünnepi beszédet Dr. Fejér Ferenc
tartotta, aki Bregenz-ből érkezett az ünnepségre.
Lelkes és méltó felköszöntőjében ismertette a
jubiláns kiváló érdemeit a magyar sport terén.
Dr. Szakáts Istvánná a tengerentúli, Farkas
László pedig a svájci magyarság köszöntését
hozta el St.Gallenba. Váczi Gyula zongoramű
vész szereplésével zárult a kedves megemlékezés.
Anyák napját a st.galleni magyarok május má
sodik vasárnapján Rorschachban ünnepelték. Az
ünnepi megemlékezést Dr. Fejér Ferenc közép
iskolai tanár tartotta. Somorjai Zsolt zongorán
játszott, Szalay Rudi, Nádas Teréz és Gizi, vala
mint Schuster Emil szavaltak. Végül Németh
Lajos és Németh László a magyar anyát magasz
taló dalokat játszottak. Az előadásokat a Szózat
eléneklése vezette be s a Himnusz zárta.

Nijmegen. A hollandiai magyarok 1970 július
17-24 között csatlakoznak, mint kis «Magyar
Csoport» a nagy Holland zarándokcsoporthoz
Lourdes-ba. Indulás júl. 17-én d.u. Maastrichtból (vagy esetleg Roosendaalból). fúl. 18-án reggél megérkezés Lourdes-ba. fúl. 2 5 -ált ti. u.
visszaindulás, és júl. 24-én d. e. érkezés Hol
landiába. — Minden részletes felvilágosítást szí
vesen megad: P. Matyasovich Henrik Sf. Ilontlatin 4. Nijmegen, telefon 08800-55544. — lanácsos minél előbb jelentkezni, mert ha beteli
a létszám, akkor csak egy év múlva lehet újra
Lourdes-ba menni.
Lyon. A Rhőne-Alpes-vidéki magyarság június
14-én tartja tavaszi összejövetelét az Ardeche
megyei La Louvesc-ben. La Louvesc volt a nagy
jezsuita hitszónok, Saint Francois-Régis, missziós
központja és ott élt a múlt században Sainte
Therése Couderc, akit ez év május 10-én avattak
szentté. Találkozó 10 órakor a Bazilika előtt.
1 I órakor szentmise a Szt. Ignác templomban.
Ebéd után egy jezsuita páter ismerteti a szent
helyeket, a múzeumot és a panorámát.
Részletesebb eligazításért forduljanak a hívek
a Misszió lelkészéhez, Fülöp Gergelyhez, akinek
címe: Ste-Foy-les-Lyon, 74, Chemin du Grand
Roule. Tel. 51-24-02.
l'reising. A München melletti Freisingben má
jus 7 -én 5 európai országból 10 lelkész és 40
világi munkatárs 3 napos konferenciára gyűlt
össze. Az előadók között szerepeltek Dr. Ikvay
László, Dr. Török fenő, Dr. Közi Horváth lózsef és Tollas Tibor. Megbeszélték a világi apóstolkodás hittani alapjait, annak gyakorlati megvalósítását és módszereit, a Szent István jubileumi évvel kapcsolatos teendőket és a magyar
kultúra ápolásának lehetőségeit. 50 fölött van a
kiértékelt és benyújtott határozati javaslatok
száma. A jó! sikerült kongresszust nagy hozzáértéssel fákli István rendezte és vezette.

A MAGYAR DIÁKOTTHON
,
!
! Insbruckban felvesz az 1970-71 tanévre ma
\ gyar fiúkat, kik német nyelvet és irodalmat vagy
: magyar nyelvet és irodalmat szándékoznak ta
nulni. Német nyelvi tanulmányokra, germanisz
tikára lehetőséget nyújt a 500 éve fenálló Inns
brucki Egyetem. Ezenkívül, a még rendelkezésre
! álló helyek számának megfelelően, felvesz az in
i tézet fiúkat, érettségivel vagy hasonló végzett
I séggel, akik az egyetemen jogot, közgazdaságot,
i katolikus teológiát, filozófiát, földrajzot, archeo
lógiát. történelmet, geológiát akarnak tanulni . doktorátust illetőleg tanári oklevelet óhajtanak
; szerezni. Az egyetem orvosi kárán az 19,0-. 1
tanévre már minden hely foglalt külföldieknek,
osztrák
állampolgársággal bírók részére még van
;
néhány szabad hely.
Az Innsbrucki Magvar Intézet havi 650 Schilling (kb. 90 DM) ellenében nyújt: lakást egy
vagv kétágyas szobában, fűtéssel és világítással,
reggelit és fehémeműmosatást. F.z önköltségi ár
és'ezért havonkint fizetendő. Indokolt esetben
szegénysorsú, jótanuló és magaviseletű fiúknak
kedvezményt adunk. — Ebéd és vacsora az egyetérni menzán kapható 12 Schilling (kb. 1.80 DM)
ellenében.
Az intézet egy nagy kertben, a város villa
negyedében épült, amely mint téli sportszállás
is igen keresett. Az egyetem trollybusszal (vagy
kerékpárral 10 perc alatt) érhető cl. Az intézet
I 1. emeletén vannak az «Innsbrucki Magyar Egye
j temisták és Akadémikusok Szövetségének» klub\ helyiségei. A földszinten van a 4000 kötetes,
j túlnyomóan magyar könyvekből álló könyvtár es
j az olvasóterem.
.
\ Az egyetemen a tanév október 15-én kezdődik,
i de beiratkozni november 1 -ig lehet. Első évre
\ jelentkezőknek tanácsos október első napjaiban
; Innsbruckba jönni, hogy a viszonyokat megis
merjék. Az Innsbrucki Magyar Intézet kéri az
érdeklődőket, hogy mielőbb írjanak az intézet
igazgatóajának címére: Dr. Grált Béla, RichardWagner-Str.
3. A-6020 Innsbruck. — Jelentkezési
J
határidő
július
31.
j

Salzburg. Április 25 -én Véghv Károly reformá
tus és Mihályfi János katolikus lelkészek közös
m a g y a r e s t e t rendeztek, amelyen megjelent
Gyenge Imre superintendens is. Kb. 100 magyar
vett részt a műsoros esten, amelyen nagy sikerrel |
szerepelt a felsőőri református gyülekezet ének- j
és tánccsoportja. — Salzburgban minden vasár
nap van magyar mise az egyetem kápolnájában.

Lugano. A Galleria Caffé Elité -ben Sédv Mária í
festőművész műveiből rendeztek kiállítást 1970 ;
április 28 -án.

MAGYAR NYOMDA
UNGARISCHE BUCHDRUCKEREI

vállal mindenfajta nyomdai m unkát!
Cím: Ungarische Buchdruckerei
Telefon: (071) 22 55 28
St. Gálién, Gallusstr. 41. Svájc.

Die Rentenanstalt ist die alteste und grösste schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft.

L'nsere Generalagenturen

in dér ganzen Schweiz sovvie unsere Sprechzimmer am
Hauptsitz stehen Ihnen jederzeit kostenlcs zűr Verfügung.
Wir beraten Sie gerne — auch in ungarischer Sprache —
über samtliche Formen dér modernen 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
is — a modern életbiztosítás minden formáját illetően.

Schweizerische Lebensversicherungsund Rentenanstalt
Hauptsitz in Zürich, General Guisan-Ouai 40

Tel. (051) 27 29 30
Niederlassungen in

München, Paris, Amsterdam, Brüssel, Liverpool/London
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Szent vagányok
' németországi Freisingben rendezett apostolL. Christine, a századforduló francia polgár
képző tanfolyamon Dr. Ikvay László tartotta a asszonya, aki modern nagyvilági hölgy volt, de
hittani eligazítást jelentő előadást a világi após- ugyanakkor példás hitves és édesanya is, és az
tolkodás teológiai alapjairól. Dr. Ikvay kérésünk
életszentség magas fokára jutott el, ezt a prog
re megengedte, hogy előadását közreadjuk az ramot így fogalmazta meg: Étre la plus sainte
Ideiünk jelen számában. 4 12 oldalas szövegből et la plus mondaine, a legszetebb és legkorsze
hoz-ttk a befejező részt, amelyben a szerző az rűbb akart lenni és Isten kegyelméből sikerük
apostolkodás lelkét és gyakorlatát mutatta meg | is azzá lennie, a természet és a természetfeletti
elragadóan hallgatóinak.
e harmóniáját megteremtenie és ez volt életszent
sége átütő erejének titka. Vagy más szóval ugyanezt fejezték ki az én munkásfiaim a maguk
Miután a fentiekben megkíséreltem a II. Vati jassznyelvén: Atya, ma vagány szentekre és szent
káni Zsinat két okmánya alapján az egyháznak vagányokra van szükség! Bármily humorosan
a világiak apostolkodásáról szóló hivatalos taní hangzik is talán ez a megfogalmazás, mégis a
tását ismertetni, legyen szabad ahhoz most né fején találja a szöget, a lényegre tapint: az élet
hány személyes megjegyzést fűznöm. Josef Dob- szentség korszerűsítésének, aggiornamentójának,
retsberger igen találóan jegyzi meg Katholische aktiválásának szükségességére. Az aktivitás e
Sozialpolitik anr Scheideweg (A katolikus szo dinamizmusára mutatott rá Don Bosco, az ifjú
ciálpolitika válaszűtja) című könyvében, hogy az ság nagy apostola, amikor azt mondotta: Az a
embernek a világgal szemben három alapvető fiatal, aki nem apostolkodik, elzüllik, vagy lega
magatartása lehetséges. Weltflucht (menekvés, lábbis nyárspolgárrá válik. És valóban az ifjúság
elzárkózás a világtól). Verweltlichung (elvilági- örök dinamizmusát, becsületes keresését, jószán
asodás) es Weltdurchdringung ( a világ átalakí dékát, forradalmiságát szublimálni kell, maga
tása). Nem vitás, hogy sem a világtól való me sabb célok szolgálatába kell állítani, h e l y e s
nekvés. sem az elvilágiasodás, hanem egyedül a irányba kell terelni. És ezzel csodákat lehet mű
világ átalakítása, lélekkel való átjárása, mai di velni.
vatos szóval élve: humanizálása az egyetlen he
lyes út.
Bizonyíték erre sok beszédes m o z g a 1m i
tapasztalatom. Annyi értéket, becsületességet, jó
A v i l á g i a p o s t o l sosem eshet egyik vég szándékot, tudásszomjat, áldozatkészséget seme
letbe sem, nem zárkózhat el a világtól, nem lyik rétegnél sem tapasztaltam, mint a munkásleltet integrista, bigott, prűd. aki a világot meg ifjúság között, akiknek több, mint két évtizeden
veti. attól fél, elzárkózik, mert tisztában kell keresztül lelkipásztora voltam. XI. Pius, a Kát.
lennie azzal a dogmatikus igazsággal, hogy a ke Akció és a Quadragesimo Anno nagy pápája
gyelem nem veti meg a világot, nem semmisíti Cardijn kanonok, a JOC, a belga munkásifjú
meg, hanem beteljesíti, egy magasabb rendbe sági mozgalom legendás alapítója és atyja előtt
emeli, megnemesíti, integrálja, hiszen éppen a- egyszer ezekre a szenvedélyes szavakra ragad
zért testesült meg a második isteni Személy: tatta magát: A múlt század legnagyobb botránya
Jézus Krisztus, aki teljesértékű ember lett, az volt. hogy az Egyház elvesztette a munkásvállalva annak minden nyomorúságát, kivéve a osztályt. Ennek a nagy botránynak megszünte
bűnt, aminek jóvátétele miatt jött el közénk, le- tésére vállalkozott az előbb említett Cardijn
szállva az emberi nyomorúságok mélységeibe, kanonok, később bíboros, aki maga is egyszerű
proletárgyermekként istállóban született, a szé munkáscsaládból származott és látva saját osz
gyenfán, gonosztevőként, két lator közt kínhalált tálya rettenetes lelki, erkölcsi és anyagi eleset tszenvedett. Ő személyi egységében fogta össze ségét, nyomorát, az életét a munkásifjúság lelki,
istenségét és emberségét és így békítette össze szellemi és anyagi felemelésének szentelte és egy
az eget és a földet, a természetfeletti és termé olyan mozgalmat hívott létre és a szervezés olyan
szetes világot. A teremtő, megváltó és megszen módszereit kísérletezte ki, amelyekkel világszerte
telő Isten tehát nem mondhat ellent egymásnak jelentős eredményeket értek el és a JOC pél
szentháromsági egysége miatt.
dául szolgált a Katolikus Akció egyéb szerveze
tei számára, ennek mintájára szervezték meg
Nem eshetünk a másik végletbe sem. nem Belgiumban. Franciaországban, Canadában és
engedhetünk a világ hármas nagy kísértésének, egyéb helyeken a JAC-ot, JlC-et stb.
az anyagiasságnak, az érzékiségnek és hiúságnak.
Ezért a világi apostolnak az arany középutat kell
választania, e két síkot, evilágit és természetfelettit át kell fognia, a világ felé megnyílt sze
Hinnünk kell az emberben, az emberi személy
mélyiségnek kell lennie, aki a két partot: a ter méltóságában, amit Krisztus megtestesülésének
mészetes és természetfölötti világot összeköti, köszönhetünk, az ember evilági és örök jövő
minél tökéletesebb egyensúlyba hozza. A termé jében, megváltoztathatóságában, megválthatósá
szetes és kegyelmi hídfőt egyaránt kiépíti. Ben gában, hiszen Jézus Krisztus nem hiába testesült
sőséges, élő, személyes istenkapcsolatra törekszik, meg és nem hiába balt meg értünk a kereszten
de ugyanakkor teljesértékű ember is és a világ és küldött mindnyájunkat, papokat és világiakat
természetes igényeit, értékeit is ismeri, megérti, egyaránt, hogy tanúságot tegyünk Róla a föld
tiszteletben tartja, igenli és kielégíti. Ez azonban végső határáig, egészen a kozmikus dimenziókig.
nem megalkuvás, kompromisszum, hanem egyen És hogy ez Istenbe vetett és az ember jövőjébe
vetett hitünk, reményünk és szeretetünk nem
súlyteremtés, harmónia, szintézis eredménye.

IRLET KÁROLY EMLÉKÜNNEP
TWANNBAN
Ölvén évvel ezelőtt. 1920 május 19-én vezetett .
ki többszáz ínséges magyar gyermeket Irlet Ká- !
roly. akkor badeni református lelkész Budapest
ről üdülésre Svájcba az első svájci gyermekvo
nattal és helyezte el őket jólelkü svájci nevelőszü
lőknél. Magyarország akkor a világháború megpróbáltasain, az ország megcsonkításán, a kom
munizmus és a román megszállás dúlásain felül
még az «Entente»-tól rámért «éhség blokádot»
is kellet, hogy elszenvedje, amivel a «Trianoni
Békediktátum» aláírására akarták az akkori kor
mányt kényszeríteni.
Károly nemescélú akciója teljes odaadásradhatatlanul helytállva közel húszéba
gyermeket segített akkor fl- ínséget átagyarország ezen igaz barátidnak, a ma•ermekek jótevőjének twanni sírját az öt■vforduló alkalmából május 24-én. vasár■ílelőtt a svájci magyar egyesületeknek
írná képviselete kereste fel és helyezte cl
Irgs. I’feiffer Miklós kát. prelátus. Dr.
v fózsef magyar református, és Nunlist
’tinni református lelkész imái után, koszo
lnia jeléül. — Majd a twnani Strandhotel
trg termében Irlet Károly emlékünnepet
k° amelyen Dr. Ember Sándor, volt orilési képviselő emlékbeszéde után Farkas
a SMESZ elnöke tolmácsolta a magyarság
Irlet Károly iránt, Nunlist Max lelkész
ni református egyházközség, fwetz- Irlet
pedig az Irlet család köszönetét fejezte ki
arság megemlekezeseert.
Js•

hiábavaló, azt korunk nagy karizmatikusai tanú
sítják: az anglikánból katolikussá lett Newman
bíboros, az ökumenikus mozgalom úttörője, aki
látnoki elragadtatással tbe sccond sping of the
Church, az Egyház második tavaszáról beszélt,
vagy Suhard bíboros, Párizs érseke, aki 1’ Essor
ou deciin de 1’ Église dans le monde nouveau c.
1948-ban megjelent híres böjti körlevelében
szintén ugyanennek a keresztény derűlátásnak
adott hangot. Romano Guardini korunk egyik
legkiválóbb hittudósa és gondolkodója, aki Ende
dér Neuzeit, Ein Versuch zűr Orientierung c.
egyházfuturológiai munkájában már 1950-ben

szintén ezt az optimizmust csendíti meg, de nem
utolsósorban a magyar kereszténység lánglelkű
apostola, Prohászka Ottokár püspök, aki szintén
a Szentlélek új pünkösdjének eljövetelét hirdette
és volt annak előfutára. Az ő programadó sza
vaival fejezem be előadásomat, amely kongreszszusunk jelszavául szolgálhat: «Dolgozni jöttünk
és dolgozni akarunk a magyarság — a mi ese
tünkben a külföldön szétszórtan élő magyarok
és ezen keresztül az egyetemes magyarság —
megmentésének nagy napszámában.®
IKVAY LÁSZLÓ

60 éves a Magyar Cserkész Szövetség
Münchenben ritkán látni annyi magyart együtt,
mint amennyi május 7 -én a Damenstiít-templomban a Magyar Cserkész Szövetség hálaadó szent
miséjén együtt volt. Mise után a Pschorr-Brauhaus zászlókkal díszített termében tartották a ju
bileumi ünnepséget.
Az új nemzedék színes hollókői és tardi nép
viseletben lépett a színre. Gyerekjátékok, dalok,
mondókák követték egymást. Szerepeltek Len
gyel Rita, Marghescu Tamás, Balogh Nóra.
Pfitzner Éva és Eszter. Skultétv Andrea, Mar
ghescu Kati. Szabó Magdi, Pogány Ildikó, Skultéty Marci, Pogány Csaba. Jókai Zoli, Gerencsér
Mária és Tímea. A díszes népviseleti ruhák sok
darabja eredeti, muzeális érték. Több darabot
pedig a nagyobb lányok varrtak és hímeztek.
A 60 esztendő eseményeit Farkas Ferenc fő
cserkész foglalta össze és előadásában bőven
kitért a külföldi magyar cserkészet munkájára is.
Előadásából megtudtuk, hogy a magyar cserké
szek resztvettek minden cserkész világtalálkozón,
felkeresték Körösi Csorna Sándor sírját és emlék
táblát helyeztek el rajta. Magyar cserkészek szá
mos külföldi szövetségben vezető szerepet visz
nek és munkájukkal megbecsülést szereznek né
pünknek. Az emlékek felidézését Sik Sándor
«Cserkészek» című versével folytatta Magyar
János, majd Pifkó András a németországi magyar
egyesületek központi szervezete, Dr. Szeőke Kál
mán pedig a református egyházközség és a bajorországi magyar szervezetek nevében üdvözölte a
jubiláló magyar cserkészetet. Tury Ferenc cser
késztiszt átadta a főcserkésznek a Magyar Cser
kész Szövetség jubileumi kitüntetését, az arany
cserkészjelvényt.
Szabó Kati meg Magdi egy üveg tokaji borral

lepték meg a főcserkészt. Utána a svédországi
jubileumi tábor parancsnoka ismertette röviden
a nyári terveket. Bejelentette, hogy az európai
cserkészek jubileumi táborukat július 26-tól au
gusztus 8-ig Stockholm közelében egy kis szi
geten tartják. Az előkészületek már nagyban
folynak és az európai csapatok leány és fiú cser
készcsapatai készülődnek a nagy találkozóra.
A kedves, családias ünnepély közös ebéddel
folytatódott, melyen közel 200 személy vett részt.
A szereplő kiscserkészek és cserkészek külön
vendégasztalnál foglaltak helyet. Az asztaloknál
a beszélgetés során megelevenedtek a régi tábori
emlékek, a cserkészélmények, a külföldi utazá
sok, a négy világrész népes táborai.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az egyszerű, de
ízléses kiállítású, nyomtatott meghívó ennyi em
bert vonzott az ünnepségre. Nemcsak München
ből és Kastl-ból jöttek el a magyar cserkészet
képviselői, hanem megjelentek Hollandia, Bécs,
Svájc és az amerikai csapatok küldöttei is.
A cserkészet lényegét Dr. Ádám György, a
S z e n t s z é k megbízottja,a Cserkész Szövetség
Nagytanácsának tagja, a hálaadó szentmisén a
magyarabb-magvar és az emberebb-ember kiala
kításában foglalta össze. Az ausztráliai csapatok
levélben üdvözölték jubileumi táborukból az ün
nepség résztvevőit, a Cserkész Szövetség köz
ponti vezetősége nevében pedig Bodnár Gábor
üdvözlő sorait olvasták fel. Szívből kívánunk
további sikeres jó munkát az európai magyar
cserkészeknek 1
A külföldi Magyar Cserkész Szövetségnek kö
zel 2.000 tagja van és életképességét leginkább
az mutatja, hogy egyedül a múlt évben 10 csapat
alakult.

MAGYAR SZENT ISTVÁNI TALÁLKOZÓ

Regensburgban
1970 június 14-én
A bajorországi és nyugatausztriai magyar
egyházközségek az idei Szent-Istváni magyar
találkozót a magyar emlékekben gazdag Regensburg városában június 14-én tartják.
A találkozó műsora:
3/4 10 órakor gyülekezés Regensburgban
az Emmeramsplatzon, a Szt. Emmerám templom előtt.
10 órakor az Altes Knabenseminar
nagytermében (Obermünsterpl. 9.)
ünnepély a kastli magyar gimná
zium énekkarának és tánccsoport
jának részvételével.
12 12 órakor gyülekezés az EmmeramsPlatzon és ünnepélyes bevonulás a
templomba, ahol Szt. Wolfgangnak. névszerint ismert első magyarországi hithirdetőnek hamvai nyug
szanak.
12 órakor St. Wolfgang ereklyéinek
megkoszorúzása, együtt-misézés.
Evangéliumkor Közi-Horváth József
prédikál, szentmisé alatt a közéne
ket a kastli énekkar vezeti.
15 órakor ebéd tetszésszerinti vendég
lőkben.
15 órakor gyülekezés a Dom-téren,
városnézés, kb. 1 óra hosszat.

Gyerek, mit kell tenni, hogy a jó Isten meg
bocsássa bűneinket ?
Móricka felnyújtja ujját: Tisztelendő bácsi
kérem, először is bűnt kell elkövetni.

Magyar gyermekek hollókői és tardi népviseletben.

Jelenet az «Egyszer egy királyfi® gyermekjátékból.

ÉLETÜNK

6

Az élet könyvéből

Emlékezzünk
125 évvel ezelőtt született
Veszprémben Auer Lipót hegedűművész.
Egész fiatalon kezdett zenével foglalkozni.
13 éves korában már Bécsben Dont tanít
ványa. A legelsők egyike a hang tisztasága
tekintetében, staccatóiban pedig szinte felül
múlhatatlan. Mint «hangversenymestert» 18
éves korában Düsseldorfba hívták. Rövid
del utána Szentpétervárott a zenekonzerva
tórium tanára. 1930-ban h u n y t el Drez
dában.

1845 június 7 -én,

910 június 10-én, tehát 1060 évvel ezelőtt volt

az első augsburgi csata. A magyar vezérek
jól tudták, hogy a lombardiai és bajor harc
tereken szép sikert arattak, de nyugati szom
szédaink erejét nem törték meg. Tudták,
hogy ha időt engednek a német haderő meg
szervezésére és nem szereznek nyugaton ba
rátokat, új hazájuk nyugati határát aligha
tudják a túlerővel szemben megvédeni. Ezért
az ennsburgi sikert kihasználva, a német
tartományok f o l y t o n o s nyugtalanításával igyekeztek a hadikészülédést akadályoz
ni és késleltetni. így Augsburg mellett sváb
földön verik szét Gyermek Lajos bajor ki
rály bajor, sváb, frank harcosokból gyűlt
birodalmi seregét. Tehát az ún. «kalandozásoknak® fontos stratégiai háttere volt.

1920 június 17-én,

50 évvel ezelőtt hunyt el

Budapesten Kőrösfői-Kriesch Aladár festő
művész. Első mestere Székely Bertalan. Ta
nulmányait Münchenben és Rómában vé
gezte. A nagy falfestményeket szerette. Az
Országházban, az Ősvadászat és Öshalászat
az ő művei. Genthon István, Magyar Mű
vészet című könyvében ezt írja: «Művésztelepnek látszik, de alapjában véve nem az
a gödöllői társulat. E század legelső éveiben
Kőrösfői-Kriesch Aladár és Nagy Sándor
Gödöllőn telepedett le s itt az angol praeraffaeliták hatása alatt a képzőművészet és
iparművészet időszerű kérdéseivel akartak
foglalkozni . . . Az első világháború, amely
szétszórta ezt a csoportot és véget vetett a
közös munkának, tulajdonképpen csak egy
negatívumot tüntetett el.®
80 évvel ezelőtt született
Ferenczy Béni, Kossuth-díjas szobrász és raj
zoló. Ifjúkorát apja, Ferenczy Károly mellett
töltötte a nagybányai művésztelepen. Tőle
kapta az első képzőművészeti oktatást, majd
Firenzében. Münchenben és Párizsban ta
nult. Az új formatörekvések ragadják meg,
a kubizmus foglalkoztatja. Az első világhá
ború után egy ideig Bécsben van, majd
Moszkvában telepedett le.

1890 június 18-án,

Tóth Barnabás László, 1970 ápr. 5-én, Bécsben
Örkényi Irén, 1970 ápr. 19-én, Kaiser-Ebersdorf
Bauer Borbála, 1970 ápr. 26-án, Traiskirchenben

Geher János, 44 éves, 1970 május 6-án, Siegburg-Autobahn-on (autóbaleset köv.),
eltemetve Münchenben
Dr. Szeőke Bánintné szül. Szirmay Erzsébet, 86 é.
1970 május 12-én, Münchenben
Borbély Andor, 68 éves, 1970 márc. 28-án,
Münchenben

Németországban:

Svájcban:

A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:

Schneider Márton, Sch. István és Rodenhagen
Edith fia. 1970 ápr. 9-én, Hannover-ban
von Beliczey Kristóf, v. B. György és gr. WesterTarcsay Béla János, T. Iván és Hcimerl Hanne
fia, 1970 ápr. 6-án, Münchenben
Gőzsv Timea Éva Mária, G. Tibor és Széchenyi
Enikő leánya, 1970 ápr. 11 -én, Münchenben
Borv Antal, B. János és Papp Magdolna fia,
1970 május 2-án, Münchenben
holt-Gysenberg Josefa fia, Stuttgartban
Zvara Róbert, Zvara József és Grabar Ilona fia,
Stuttgartban
Svájcban:

Laczkó Margit, Chur-ban
Szalontay András, Rodels-ban
özv. Kállay Györgyné szül. Várady Sarolta,
1970 ápr. 16-án, Fribourg-ban

t

KÜHN SZANISZLÓ

cisztercita szerzetes, tanügyi főtanácsos, a pécsi
Nagy Lajos gimnázium utolsó igazgatója, 75 éves
korában Pannonhalmán elhalálozott. Élete, mun
kássága a szeretet és jóság, a szerzetes pap és
lelki nagyság, a végtelen szerénység és nagy tu
dás, a nagy hazafi és nevelő tökéletes példaképe

S. Pál, S. Zoltán és Erzsébet fia, ápr. 7 -én, Genf
Karácsony Ferenc Oszkár, K. Ferenc és Mária
fia. május 17 -én, Genfben
ELSŐ ÁLDOZOK
Németországban:

1880 június 10-én
született Nagykárolyban
Kaffka Margit írónő. «Nem a plebejus in
dulataival. vagy a csupa-idegen nosztalgiájá
val nézte a dzsentrit, hanem érett realizmus
sal, alázatos igazságkereséssel, ezért látta
meg hulló életének mélyében egy magasabbrendű életforma roncsait. Átérezte ennek a
sztatikus-keleti életformának emberi értékét
és félemetesen szép varázsát, de nem lett
rajongója: énjének kettőssége lehetővé tette,
hogy legmegrázóbb élményéről tisztult, táv
latba helyezett «apollói» képet adjon. A
tömény-magyarok általában képtelenek vol
tak erre: vagy fülig süppedtek az ó-életformába, s nem látták tőle a világot, vagy ki
rohantak belőle.» Ez Fája Géza reflexiója
a «Színek és évek® olvasása közben, mely
Kaffka legjobb regénye.

1820 június 2 6 -án született Kolozsvárott Berzencsey László, ázsia-utazó, A világosi fegy
verletétel után, egy ideig bujkált, majd Kossuthhoz csatlakozott, és vele együtt Angliába,
majd Amerikába ment. Onnan pénz nélkül
elindult a panamai szoroson át Kaliforniába,
majd Kínába. Singapur, Kelet-India, Egyip
tom, Konstaninápolyon át Angliába. Közben
harcolt is, meg kórházban is volt. A kiegye
zés után itthonról elindult felkeresni az Ős
hazát. Gyalog és lóháton Szentpétervárról az
Uralon keresztül Szibériába, majd Bombayba ment. Innen hajón visszajött Konstantinápolyba és haza. Néhány héttel hazatérése
után elmezavar jelei mutatkoztak nála, és
kalandos életét a Lipótmezőn fejezte be.

Gaál Botond, Hannover
Németh Csaba, Hannover
Kovács Ilonka, Hildesheim
Biczók Judit, Hildesheim
Agócs László, Hildesheim

1895 június 12-én hunyt el Viareggioban Markó
András festő. Festő-család gyermeke, édes
apja és testvérei is festők voltak. Művészi
kiképzését Firenzében kapta. Az ötvenes
években Bécsben élt s táj- és állatképeket
festett. Meglátogatta a szolnoki művésztele
pet, de nem sokáig dolgozott ottan. — A
kecskepásztor című képe a Szépművészeti
Múzeumban van Budapesten.

1955 június 28-án, 15 évvel ezelőtt halt meg
Szekfü Gyula történész. Legnagyobb műve
a «Magyar Történet®, melyet együtt írt Hóman Bálinttal. Az első rész, I. és II. kötet
Hóman munkája: a III-V. kötet Szekfű
műve. A munka általa írt része a magyar
szellemtörténet remeke: közvetlenül haszno
sította benne azt a gazdag forrásanyagot,
melyet a bécsi levéltárban megismert.

Belgiumban:

h ir d e t é s e k
3OUTIQUE MARIA®

Bécsi Magyar divatáru üzlet
a város szívében.
Kosztümök, kabátok, ruhák és blúzok nagy
választékban. Méretre rendelések !
Pongrácz Mária
Wien 1, Herrengasse 2-4.
Tel.: 63 50 222

MAGYAR TURISTÁKNAK KELLEMES
SZÁLLÁS
a «Quisisana» pensioban

a Mariahilferstrasse mellett.
Wien 6, Windmühlg. 6. Tel.: 57 33 41

SZERETETTEL LEVELEZNÉK

beteg — ágyhozkötött — vagy elhanyagolt
embertársaimmal, akiknek ezzel szolgálatot
tehetek.
Címem:
Bottlik Béla

Illnauerstr. 38.
8307 Effretikon — Scweiz
A NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZER
VEZETEK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE

Elnökségi Irodája minden hétfőn 9-13 és
minden pénteken 15-19 óráig áll tanács
adással honfitársaink rendelkezésére.
Címünk: Zentralverband Ungarischer
Organisationen in dér Bundesrepublik
Deutschland e. V. — München 22,
Zweibrückenstrasse 2/II.
Telefon: 0811 -294376

Különálló nagy villa, kerttel.

Érdeklődni lehet a következő címen:
Mme Théréz Bauer
33 - Floirac prés Bordeaux
36, rue de la Paix

MAGYAR VENDÉGLŐ BRÜSSZELBEN

GAZDAG JÁNOS HENTESMESTER
Bern, Kramgasse 19.

Hideg-meleg büfé állandóan.

Németországban:
Piffkó András és Vincze Judit, 1970 márc. 6-án,
Münchenben
AZ ÖRÖK HAZÁBA
KÖLTÖZTEK

Tury József 74 éves, ápr. 29-én, Brüsszelben
Gruber Mária, 74 éves, Gent/Gand-ban
Knab Ferenc, 73 éves, Stuttgartban
N émetországban:
Kiss Józsefné, 62 éves, Reutlingenben
Gálos Lajos, 42 éves, Stuttgartban
Andor János, 84 éves, 1970 május 2-án,
Münchenben

NYISZTOR ZOLTÁN

most megjelent új könyve,

Vallomás
magamról és kortársaimról
beszéd és vita tárgya lesz.
A 408 oldalas kötet

a szerző kalandos élete keretében
markáns színekkel rajzolja meg
a kor képét

a Millénium éveitől
a háborús összeomlásig.
A könyv ára 5.— dollár
vagy annak megfelelő más valuta.
Megrendelhető:
a szerzőnél — Róma,

Via Porta Angelica 63, — és a
(Ungarische Buchdruckerei)
9000 St.Gallen, Gallusstr. 41. Svájc.

Telefon : (031) 22 21 02

volt. Mint a pécsi diákság nagy barátja hosszú
évtizedeken keresztül vezette apostolként nem
csak a saját diákjait, hanem más intézetek nö
vendékeit is: nevelte, tanította őket az igazi ha
zaszeretetre.
Mindnyájan jól emlékszünk még arra, hogy
«kedvencei» nem a mintadiákok, nem a jótanu
lók, hanem azok voltak, akik a szakadék szélére
kerültek. Nem mintha az előbbieket nem szerette
volna. Elve volt, melyért mint tanügyi főtanácsos
sokszor kemény harcot folytatott, hogy azokat
kell támogatni, felkarolni, akik elsősorban veszé
lyeztetve vannak. így lett atyja, jópásztora, Don
Bosco-ja azoknak az elesett diákoknak is, akiket
más iskolákból eltanácsoltak. Ezeket is vissza
vezette Krisztushoz, az Egyházhoz és belőlük is
jó hazafiakat nevelt. Különösen pártfogolta a
szegénysorsú diákokat. A skapuláré alatt rongyos
foltos ruhát viselt és szakadozott lyukas cipők
ben járt, mert új ingeit, cipőit szegény diákjai
nak ajándékozta.
És amikor a legsötétebb időkben internálták
és megalázták, türelemmel viselte keresztjét Egy
házunkért, Rendjéért és Hazánkért. Internálása
alatt súlyos betegséget kapott, de sohasem pa
naszkodott. Jóságos arcáról volt diákjai felé min
dig csak a hit, a szeretet és a biztatás sugárzott.
Szeretett Direktorunk — jó Szaniszló Bácsi 1
Hálás szívvel köszönjük jóságodat. Gyermeki
hűséggel és ragaszkodással ígérjük, hogy becsü
lettel járjuk azt az utat, melyre bennünket ve
zettél, — Egyházunkért, népünkért és ősi Ha
zánkért ! Emlékedet féltve őrizzük szívünkben.
A szabad földön élő pécsi öreg
cisztercita diákok nevében
DR. BARÁTH LAJOS
(Zürich)

Augusztus 1-től aug. 17-ig üzletünket
szabadság miatt zárva tartjuk.

Felveszünk fiatalembert hentességben dol
gozni, — lányt vagy egyedülálló asszonyt
háztartásra vagy üzletben kiszolgálni.
Továbbra is minden magyaros hentesáruval,
konzervekkel, borokkal v á r j u k k e d v e s
v e v ő in k e t.
Tisztelettel: GAZDAG

«LE KLEBER®
a Grand-Place közelében, a Gare Centrale és
az 1 -es metró-megálló mellett
(Bruxelles 1, rue Ravenstein 70; tel. 1111 65)
Magyaros ételek és italok is —

Ausztriában:
Twickel Clemens és Zichy Mária Terézia,
1970 ápr. 11-én, Bécsben

Magyar Nyomdánál

MAGYAR CSALÁD BORDEAUX-bán

mérsékelt költséggel elfogadna
nyaralásra és nyelvtanulásra
magyar és német lányokat
(tíz éven alul)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

FIZESSEN ELŐ AZ «ÉLETÜNK»-RE
ANGLIÁBAN:

ARKME Sajtóosztályán.
(Tel.: 01/229-5931))
Mindszenty Otthon

5, Arundel Gardens,

N u r ein Katzensprung von dér Tramhaltestelle Hauptpost

In unserer Spezial-Abteilung,
dér Venus-Etage findet
jede mollige Dame ihre Grösse
bis No. 55.
Tailleurs, Mantel, Kleider,
Blusen, Jupes, Hősen, etc.
Külön-szakosztályunkon
— a Vénusz emeleten —
található erősebb hölgyek
részére, 55-ös nagyságig:
Kosztüm, kabát, ruha, blúz,
szoknya, valamint nadrág stb.
Tel.: (061) 25 39 66
Damen- und Herrenmoden Rümelinsplatzi Basel
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Uj lehetőségek
a vegyesházasságok rendezésére
\piilis 29-en tettek közzé Rómában a «Matrimonia mixta» kezdetű legújabb egyházi rendel
kezést a vegyesházasságok ügyében. A rendelet
i\o évi október 1 -én lép eleibe. Több lényeges
változást vezet be az eddig érvényes házasság
ibban. Az új rendelkezés bevezetőjében megálla
pítja: minden embernek természetadta joga van
árihoz, hogy házasságot kössön, a keresztények
azonban, ha házasságot kötnek, isteni parancs
' '-"'int szentségi házasságban kell, hogy éljenek.
A házasságkötésre szóló természetes jog és a há
zasság szentségi méltóságának biztosítása hatja
át az új rendelkezés szellemét és előírásait.
Érvényben marad a régi szabály, hogy kato
likus nem katolikus vallású kereszténnyel csak
katolikus pap előtt köthet szentségi házasságot.
De ha a katolikus pap előtt kötendő házasság
kétesnél súlyos nehézségek adódnak, a területileg
etékes püspök engedélyt adhat a házasságnak
nem katolikus keresztény pap előtt történő meg
kötésére. Ilyen eset áll elő például, ha a nem
katolikus fél nem hajlandó katolikus pap előtt
esküdni. Ha a megyéspüspök alapos vizsgálat
után megállapítja, hogy a nem katolikus fél ko
moly szándékkal szentségi házasságot akar kötni,
megengedheti, hogy a házasságot a nem katoli
kus fél papja vagy a polgári hatóság előtt kössék.
A püspöki felmentéssel kötött vegves-házasságot
a katolikus egyház érvényes szentségi házasság
nak ismeri el.
Az új rendelkezés megszünteti
a reverzálist

szentségi házasságot kötni, ha a gyermekek ne
mük szerint a szülők vallását követik ?
A jövőben ebben a helyzetben is a püspök
joga dönteni, illetve a felmentést megadni. Ha
a nem katolikus félben megvan az őszinte jó
akarat arra, hogy szentségi házasságot kössön,
de meggyőződéssel ragaszkodik a neme szerinti
gyermekeknek az ő vallása szerint történő meg
keresztel éséhez és neveléséhez, az ügyet a me
gyéspüspök elé lehet terjeszteni, aki alapos mér
legelés után engedélyt adhat a házasság meg
kötésére. Az engedély megadásához feltétlenül
szükséges, hogy a nem katolikus fél elismerje a
házasság szentségi méltóságát és hajlandó legyen
arra, hogy gyermekeit keresztény hitben és szel
lemben nevelje. A gyermekek ebben a házasság
ban részben a katolikus, részben a nem kato
likus fél vallását követik. A szülőknek lelkészeik
segítségével arra kel! törekedniük, hogy a csa
ládban á nevelés az evangéliumi elvekhez iga
zodjék.
Az engedmények magyarázata
Ma nem a régi ellentétek és hitviták korát
éljük, amikor mindenik fél magába zárkózott és
úgy védekezett a másik ellen. Ezt a légkört a
II. Vatikáni Zsinat megszüntette a keresztény
egyházak között. Helyét az együttműködésre való
törekvés és a keresztény egység helyreállításának
erős vágya váltotta fel. A hitviták helyett kato
likus és nem katolikus keresztény teológusok és
egyházi vezetők ma azt keresik, ami közös kincs
ként összeköt bennünket. Ma már a hívő protes
tánsok sem értenek egyet Luther kijelentésével:
a házasság világi ügy. Ezért a római egyház a
keresztény egység megvalósításának érdekében amellett döntött, hogy ahol a házasság szentségi
méltóságát elismerik, ott a vegyesházasság aka
dálya alól való felmentésre a nem katolikus fél
lel ki ismeretének könnyítésére további lehetősé
geket ad.

\z eddig érvényes jogszabályok szerint a nem
katolikus félnek írásban kellett biztosítékot adni
arra, hogy születendő gyermekeit katolikusnak
keresztelik és a katolikus hitben nevelik. Ezen
az előíráson már 1966-ban változtatott a Szentszék azáltal, hogy a vegyes házasság megkötése
előtt többé nem a nem katolikus, hanem a ka
tolikus féltől kérte a biztosítékot arra, hogy a
A püspöki karok megnövekedett jogköre
születendő gyermeket katolikusnak keresztelik és
a katolikus hitben nevelik. A nem katolikus
A Szentszék a püspöki karokra bizza, milyen
félnek csak azt kellett írásba adnia, hogy ezt
formában kívánják végrehajtani területükön a
nem akadályozza meg. A legújabb intézkedés a
pápai rendelkezést, vagyis a jövőben a vegyes•. erzálisnak mindkét formáját megszünteti,, de.
’házasság ügyét: a házasságkötés-formája alóli
előírja, hogy a katolikus fél tegyen meg minden
. felmentést és a gyermekek. kereíztságével és ne
e telhetőt a gyermekeknek katolikus vallásban
velésével kapcsolatos megállapodásokat nem Ró
. rténő nevelésére. Ezt a lelkiismeretbeli köteles
mában. hanem az illetékes megyéspüspökségen
éget a nem katolikus félnek tudomására kell
intézik.
hozni.
Sok vegyes-házasság rendezhető
Mi történik akkor, ha a nem katolikus fél csak
A pápai rendelet 16. pontja szerint az ille
azzal a feltétellel hajlandó a katolikus féllel

A Szük’a
Tegyünk próbál, kedves olvasó '.

A szikla — a mozdulatlanság jelképe.

Ha azt mondanám, rajzold le jelképesen az
házat, vajon mit vetnél papírra ? Biztos vá
lt benne, hogy az olvasók túlnyomó többségé
: Idát rajzolna, körülötte hullámzó tengerrel, a
la tetején esetleg a római Szent Péter-temp■:mal és e felírással: «Te Péter vagy és erre
kősziklára építem Egyházamat. . . '.»
S ebben nincs is semmi csodálnivaló. Ezek
szavak. K r i s z t u s a j k á r ó l hangzottak el
\lt. 16, IS), és velük kétségtelenül jelezte, hogy
zösséget akar alapítani, amelynek fejévé Pétert
ndeli. Maga az Egyház is ezt az evangéliumi
'Veget olvastatja velünk Szent Péter és Pál
ünnepén.
.1 «képes» beszéd egyidős az emberrel; sőt
■dán régibb a szavakba öntött beszédnél. A jég>rszak bölénye már ott díszítette az altamírai
barlang lakóinak falát — minden kor embere
vámára érthetően — , amikor ez az ember tálán
a: tudta magát artikulált szavakkal megértetni
c másik emberrel. A keleti ember számára a ke
kekbe öltöztetett beszéd mind a mai napig a kijezés kedvenc formája maradt.
A «képes» beszéd azonban veszélyeket is hor
doz magában, amelyek annál veszedelmesebbek,
minél kevésbé tudatosodnak bennünk. A kép
sokszor annyira birtokába veszi, fantáziánkat,
hogy elnyomja — vagy legalábbis elltomá yostja
— a lényeget.
A szikla is ilyen kép. Kép. hasonlat még akkor
is. ha az Ér ajkáról hangzott el. Ez a kép anynyira beleívódott tudatunkba, annyira összenőtt
az Egyház fogalmával, hogy ma már alig tudjuk
elválasztani a kettőt egymástól.

A szikla: egy darab terméketlen kő, amely
hirtelen mered ki egy zöldelő erdő vagy virágzó
mező közepén: a szikla: rendíthetetlen ködarab,
amely ott áll valahol a nyugtalanul hánytorgó
tenger közepén, vagy ott dacol a tajtékzó hullá
mokkal valahol a Ligur-tenger meredek partjain;
a szikla: félelmet vagy tiszteletet gerjesztő kő
kolosszus. amelyet az ember esetleg «legyőz»
azzal, hogy megmássza — de igazi barátságot
kötni az ember nem tud a sziklával. A szikla
mindig idegen test marad a természetben: a foly
ton lüktető, változó, alakuló, fejlődő, hullámzó,
tökéletesbülő élet ellenpólusa, a rideg, érzéketlen
változhatatlanság megszemélyesítője.

ern lélektan jól ismeri az ún. «képzeta- áruházak propagandafőnöket nap
aprópénzzé váltják rádió- és televtzio■ formájában. Csoda-e. ha mindez val
ó inkat is irányítja anélkül, hogy ig a z
olnánk rá ? Tegyük fel tehát tudatosan
: vajon milyen képzetek társulnak benszikla fogalmával ?

fogalma. Számunkra az Egyház Anya-" szent »egvház, s a «szent» az elért tökéletességet, a célbáérést jelenti. «Szent» az. akinek nincs már küzdenivalója, akiben nincs hiba, aki elérte azt, amit
az ember természetfeletti síkon egyáltalán elérhet.

Nem ez a kép dolgozik a tudat alatt bennünk,
ahányszor az Egyházra gondolunk ? Az Egyház
is «szikla», amely közönyös részvétlenséggel te
kint le immár közel kétezer esztendeje a körü
lötte hullámzó, nyüzsgő emberi életre; szikla,
amely dacol az emberi történelem minden viha
rával; szikla, amelyen már annyi emberi élet
dióhéj-csónakja szenvedett tragikus végű hajó
törést: szikla, amelyre tisztelettel — vagy gyűlö
lettel — tekintenek fel az emberek, de amely a
szeretettel és gyűlölettel szemben egyformán ér
zéketlen. Szikla: az egyetlen nyugvó, változhatatlan pont az emberi történelemnek nyugtalanul
zajló tengerén . . .
S mivel változásnak csak Az nincs alávetve,
Akiben már megvalósult minden lehetőség, Aki
ben semmi hiány nincs. Aki éppen ezért "vég
telenül tökéletes», ezért lassan-lassan az Egyház
fogalmához egy másik is hozzátapadt:
a tökéletes Egyház

Miért nyugtalankodik annyi ember, ha az Egy
házat kritika éri ? Miért bánt bennünket, ha

tékes megyéspüspök érvényes, szentségi házas
ságnak ismerheti el mindazokat a múltban meg
kötött vegyes-házasságokat, amelyek az egyházi
előírások figyelmen kívül hagyása miatt eddig
érvénytelenek voltak, ha a házastársakban válto
zatlanul megvan a szándék szentségi házasság
fenntartására. A katolikus félnek persze vállal
nia kell a ráháruló fentemlített kötelességeket és
a nem katolikus félnek azt tudomásul kell vennie.
Ha nehézségek lennének a gyermekek vallását és
nevelését illetőleg, azt a házasság rendezése előtt
az illetékes püspöknek jelenteni kell. Ezen a
módon az a katolikus, aki nem katolikus keresz
ténnyel nem katolikus templomban esküdött,
vagy pedig csak polgári házasságot kötött, há
zasságát újabb esküvői szertartás nélkül a me
gyéspüspöktől kapott felmentés alapján rendez
heti. A katolikus fél újra járulhat a szentségek
hez. A részletek megbeszélésére jó ha minél
előbb a helyi lelkészségekhez fordulnak azok,
akik házasságukat rendezni szeretnék.
Természetesen a vegyes-házasságot az Egyház
ezután sem ajánlja. láger bíboros állapította meg
1967 -ben a püspöki szinoduson a vegyes-házas
sággal kapcsolatosan a következőket; A vegyes
házasság mindig problémát jelent és ez a problé
ma csak a keresztény egység helyreállításával ol
dódik meg.
FÁBIÁN KÁROLY

Szabad idejében
hallgasson magyar muzsikát!
LPX 10110 30 cm Stereo.

DM 17.—

Közismert magyar nóták: Akácos út —
Piros pünkösd napján — Szeretnék
május — Lemondás — Édesanyám, te
jó asszony — Ahogy én szeretlek, —
Ki volt az az asszony — Fehér selyem
stb Ének: Kovács Apollónia, Szalay
L. Dóry f.
A 2734 30 cm.

DM 17.—

Megugrattak Hortobágyon — Piros
rózsák beszélgetnek — Van egy szőke
aszzony — Temető a Tisza. — Nótáskedvű volt az apám — Kiskereki
betyárcsárda. — stb
Ének: Solti K., Szalay L., Csongor I.
SG 1021 30 cm.

DM 20.—

Solti Kálmán ének Oláh Kálmán kísér:
Szép vagy. gyönyörű vagy Magyarország,
Sárbogárd. Dombóvár. Rákóczi megté
rése, Álmodó Tiszapart, Ott. ahol a
Maros vize. Csak még egyszer tudnék
hazamenni. Kék nefelejcs, stb. 6 dal.
LPX 10003 30 cm.

DM 17.—

Kovács Apollónia cigánydalokat énekel
A 2735 30 cm.

Magyar házaspár
Bérfizetés nélkül lakást kaphat

DM 17.—

«(ános vitéz» egyveleg pesti énekesek
előadásában.
Könyvek nagy választékban 1

<3 szoba, konyha, fürdőszoba, mellék
helyiségek, külön garázs, kerti-terrasz,
nagy kertrész, központi fűtés) fűtés,
világítás ingyenes.

Kérje díjtalan katalógusunkat.
S. Katko

Ellenszolgáltatás:
hetenkint háromszor takarítás a bér
beadónál és kisebb háziasszonyi mun
kálatok (főzni nem kell).
A férfi — szabad idejében — ház
körüli munkálatokat végezzen (gyep
nyírás nyáron, télen hóeltakarítás; e
munkákhoz modern gépek állnak ren
delkezésre) . A férj részére munkalehetőségek a környéken lennének.
A lakás 75 m2. A ház erdőszélen, idil
likusán fekszik. A háztartás három
felnőtt-személyes.

Agnesstr. 45. — Tel. 370-911.

Jelentkezők forduljanak a magyar
lelkészt hivatalhoz (Ungarische Seelsorgeamt) 7 Stuttgart, Werastr. 63.

maga a pápa is «aggiornamento»-ról beszél, va
gyis az Egyháznak a modern időkhöz való alkal
mazkodásáról ? — Mert tudatunk mélyén olt
őrizzük a « ránc és szeplő nélküli Egyház»
(F.f. 5, 27) képét, és bánt bennünket, ha ezt a
képet megzavarja a «reform», a «iavlíás» gon
dolata ! Pedig a «szikla» csak

Musica Hungarica
8 München 13,

Órajavító műhely

keres órásokat
kis- és nagyórák javításához.
Lakásszerzésben, segítünk..
Árpád Arató

Techniker
Moderné Uhrenreparaturwerkstatt
5 Köln 60,

Meerfeldstrasse 22
Tel; 71 64 18

éppen az Egyház saját alapítólevelének és áll
éppen ezért méteres betűkkel Szent Péter sírja
felett, a S z e n t P é t e r - 1e m p l o m hatalmas
kupoláján ? !
Ezen is érdemes elgondolkodni.

Krisztus valóban többször használja a «szikla»
kifejezést. De ez a szó kétfélét jelent nála: egy
szer terméketlen talajt, amelyre hiába hull az
egy kép a sok közül,
í isteni ige magva, elsenyved és elszárad rajta,
amelyhez Krisztus az Ö Egyházát hasonlította. | mivel «nem kap elég táplálékot» (v.ö. Lk S, 5-15).
Szent Máté evangéliumának 15. fejezete egy egész Erre a sziklára gondolt volna Krisztus, amikor
sereg hasonlatot tartalmaz: Isten országa (mert' Egyházát alapította ?
Krisztus számára ez egyet jelent az Egyházzal)
Szerencsére van egy másik helyünk is, amely
hasonlít a mustármaghoz, a kovászhoz, az elrej
tett kincshez, a gyöngyhöz, a kivetett hálóhoz, ben Krisztus «szik!á»-ról beszél: a hegyi beszéd
vagy — másutt — a háborút tervező királyhoz, végén azt az embert, aki szavait hallja és sze
a családjáért aggódó atyához, és ki tudná itt rintük cselekszik, olyasvalakihez hasonlítja, aki
felsorolni mindazt a hasonlatot, amellyel Krisztus házát nem homokra, hanem «szildára» építette.
És jött a zápor, fújt a szél és nekivágott a ház
szemléltetni akarja, mit is ért Ö «Egyház»-on !
nak, de nem dőlt össze, mert sziklára volt épít"Hasonlít a mennyek országa a mustármag- ve» (Mt. 7, 24-27). Krisztus az ö Egyházát igen
hoz» — olvassuk itt — , amely á legapróbb ma is sziklára épített háznak rendelte. Nem érzéket
gok közé tartozik, de a földbe vetve szárba len. szenvtelen kődarabnak, hanem olyan épület
szökken, bokorrá fejlődik, maid fává serken úgy, nek, amely sziklaalapra épült, s amely éppen
hogy még a madarak is fészket raknak rajta (v.ö. ezért a világ végéig teljesíteni tudja hivatását.
Mt. 15, 51 sk). A fa — különösen a keleti em
ber eszmevilágában — az erőtől duzzadó élet
jelképe, s így éppen ellentéte a mozdulatlan ter
Ma sokan aggódva figyelik az Egyházban
méketlenségnek. Az élet — állandó változás.
Amelyik fa nem nő. nem fejlődik, nem változik, pezsgő életet. Sokan szeretnék megkötni ezt a
fejlődést, szeretnék merev sziklává cementezni.
az elszárad és hamarosan kipusztul.
Sokan azt hiszik, hogy, íme, eljött a pillanat,
Vagy: "Hasonló a mennyek országa a kovász amikor búcsút kell vennünk a kereszténységtől,
hoz, amelyet vesz az asszony, elvegyíti három s Fellini, a híres olasz rendező, már a "keresz
véka lisztbe, mígcsak meg nem kovászosodik az ténység utáni kor» számára forgatja filmjeit. So
egész» (Mt. 15, 35 skk.). A kovász: milliónyi kan már hallani vélik, hogyan roppan össze ez
apró kis bacillus, élő-eleven sejt, amely "felveszi a <<szikla» a történelem folytonos hullámverésé
a harcot» a tétlen, élettelen lisztté őrölt rozs ben, s azt vélik, nincs már távol a pillanat, ami
ellen, mozgásba hozza, megdagasztja, s a végén kor a «szikla» hatalmas csobhanással, de végleg
nem a liszt, nem a nagytömegű tészta, hanem a el fog merülni a történelem irgalmatlan Óceán
kicsi kovász lesz a győztes •! Hol van itt szó iában.
tétlenségről, mozdulatlanságról ? ! Ezek a hason
De — valóban a « s z i k la » megroppanását
latok tele vannak dinamikával, mozgással, harc
hallják ? Nem annak a benső képnek összerop
cal, küzdelemmel!
panása csupán, amelyet helytelenül tévesztünk
És a szikla ?
össze az Egyház lényegével ?
Hát nem Krisztustól származik-e mégis a
R1TTER MARTON
szikla-hasonlat is ? Nem ezt a mondatot tekinli-e

Életünk
Szerelem — házasság — család
Múlt számunkban arra válaszoltunk: Szüksé
ges-e a szerelem. Most azt kérdezzük:
Elégséges-e a szerelem ? «Ha valaki nagyon
szerelmes társába, nemde ez elégséges biztosíték
arra, hogy házasságuk boldog lesz, még akkor is,
ha mások ellenzik azt ? Nagyon szeretek egy fia
talembert és férjhez akarok menni hozzá, de
mindenki azt mondja, hogy házasságunk boldog
talan lesz, én olyan boldog vagyok már most, ha
vele lehetek, hogy tudom, mi boldogok leszünk
azután is.»
Köztudomású, hogy teljesen hiábavaló fárado
zás fülig szerelmes fiatallal vitatkozni, aki abban
a tévhitben él: a nagy szerelem biztos jele annak,
hogy nagyon boldog lesz a házasság is. Ennek
dacára azok, akik hozzánk hasonlóan elő szeret
nék segíteni a boldog házasságokat, mégis meg
kísérlik meggyőzni őket arról, hogy nagyon té
vednek.
Azt írja, hogy mindenki igyekszik lebeszélni
Önt erről a házasságról. Feltételezem, hogy ez
szüleit, hozzátartozóit, plébánosát, vagy gyóntatóját és közeli barátait jelenti. Ilyen egyöntetű
vélemény valószínűleg komoly alapokon nyug
szik. A szerelemtől elvakítva nem tudja helyesen
megítélni udvarlóját. Ök azonban elfogulatlanul
vizsgálva a dolgot, úgy látszik, felfedeztek vala
mit a férfi jellemében, ami miatt alkalmatlan
arra, hogy jó férj váljék belőle. Lehet, hogy ud
varlója önfejű, vagy részeges, vagy elvtelen, vagy
vallástalan. Ezerszámra válnak el ma a házasok
egymástól, és tízezrekre megy az összetört szívű
asszonyok száma. Pedig ezek legtöbbje fülig sze
relmes volt imádójába, és meg volt győződve
arról, hogy ez elég is házasságuk boldogságának
biztosítására. Túl későn fedezték fel, hogy vég
zetesen tévedtek. A közmondás szerint: «Más
kárán tanul az okos.» Legyen ilyen okos és ta
nuljon a sokezer szerncsétlen példájából !
Mivel nem említi, hogy mi miatt ellenzi min
denki házassági tervüket, nem állíthatom bizto
san, hogy igazuk van. Az egyöntetűségből azon
ban fel lehet tételezni ezt. Azt azonban biztosan
állíthatom, hogy Ön téved.amikor azt hiszi, hogy
pusztán a szerelem elég a házasélet boldogságá-

nak biztosításához. Másra is szükség van ehhez
(a továbbiakban ki is térünk rá), és néha csak
szülei, plébánosa, vagy gyóntatója és jóbarátai
képesek megállapítani azt, hogy a boldogság
egyéb feltételei megvannak-e udvarlójában.

Beleszerettem első látásra ! «Hisz-e Ön az első
látásra feltámadt szerelemben ? Nemrég találkoz
tam egy fiatalemberrel, és első találkánkon bele
szerettem. Ügy látszik, ő is ugyanígy van velem.
Ha akárcsak három találka után is megkéri ke
zemet, nem leszek képes nemet mondani neki.
Az ilyen nagyfokú szerelem nemde elég bizonyí
ték házasságunk boldogságára ?»

megkérné a kezét. Ilyen rövid idő alatt talán
még azt sem találja ki, hogy udvarlója volt-e
már házas, tud-e uralkodni magán, nem epilep
sziás, durva vagy részeges-e ?
A legtöbb válást rövid udvarlás előzi meg. Ne
tartozzék korunk könnyelmű fiataljai közé. Ha
megszerette azt a fiatalembert az első látásra, ne
felejtse el, hogy szükség van még nemcsak má
sodik és harmadik, hanem huszadik látásra is
ahhoz, hogy értelmével is megbizonyosodjék
arról (amennyire ez emberileg lehetséges): nem
fog-e karikás és kisírt szemekkel járni talán már
házasságának második hónapjában. Az első lá
tásra támadt szerelemmel akkor lépjen csak há
zasságra, ha hat hónap múlva megállapíthatja,
hogy udvarlójának nemcsak külseje, de jelleme
is megnyerő és valóban Isten akarata szerinti
házasságot kötnek, ha egymáséi lesznek.

«Fémember az áramkörben» címmel megjelent
Major-Zala Lajos harmadik verskötete. A Fribourgban élő magyar költő verseiben sajátosan
ötvöződik a zalai paraszti őserő az ipari társa
dalom életérzésével és éppen ez az, ami Zala
költészetét egyedülállóvá teszi. Ha szellemi elő
dei után kutatunk, úgy azokat Kassák Lajosban
és a fiatalon elhunyt Palasovszky Ödönben kell
megjelölnünk, de a modern geometrikus vers
forma, új hang a mi korunkban már kevésbé
meghökkentően hat, mint az ő fellépésük idején.
Mindazonáltal Zala semmiképpen sem sorolható
Kassákék utánzói, vagy epigonjai közé, mert egé
szen eredeti költői jelenség, akinek sikerült a
technika formanyelvén az ipari társadalom poézisét megteremtenie és az örök szépet ősi ízes
nyelven, sokszor az apokaliptikus látomások
megrendítő képeivel megcsendítenie s így jelen
tősen hozzájárul korunk legnagyobb feladatának
megoldásához: a technika humanizálásához, ami
végső soron egyértelmű a mai világ megkeresztelésével.
A verseskönyv megrendelhető az Aurora
könyvkiadónál: 8000 München 90,
Oertlinweg 4, vagy a szerzőnél:
CH 1701 Fribourg, C. P. 618.
I. L.

VI. Pál pápa a Kanadában lévő apostoli nunciust, Clarizio érseket nevezte ki az Emigráció
és Turizmus Pápai Bizottságának alelnökévé. A
bizottság elnöke Confalonieri kardinális, a Püs
pökök Kongregációjának prefektusa. A bizottság
titkára Monsignore Zágon József magyar prelátus lett.
A világhírű ettali (Bajorország) bencés kolos
tor nemrég ünnepelte alapításának 600. évfordu
lóját. Az ünnepi szentmisét Döpfner kardinális
celebrálta, 14 bajorországi bencés apát részvé
telével.
Alexej pátriárka halála előtt közvetlenül a
moszkvai pátriárkátus szent szinodusa fontos
határozatot hozott. Az Egyesült Államokban lévő
orosz-ortodox egyháznak teljes autokephalia-t
(önállóságot) adott. Ezzel kikerült a moszkvai
pátriárkátus joghatósága alól. Ugyancsak auto
nóm egyháznak nyilvánította a Japánban mű
ködő orosz-ortodox egyházat is.
Vatikáni meg nem erősített hírek szerint a
Szentatya október 4 -én Sziénába (Középolaszország) látogat. Erre a napra tűzte ki ugyanis
Sziénai Szent Katalin és Avilai Nagy Szent Teré
zia egyháztanítókká való ünnepélyes deklarálását.
Dachauban, az egykori koncentrációs tábor
területén a 25 évvel ezelőtt történt felszabadulás
emlékére ünnepi hálaadó istentiszteleten vett
részt 600 volt internált pap, Lengyelországból,
Csehszlovákiából, Olasz- és Németországból. A
táborban elhunyt ezer lelkész emléktábláját ün
nepélyesen leleplezték.
Jugoszláviában újabb katolikus sajtókiadvá
nyok láthattak napvilágot. Hetenkint egyszer
horvát és német nyelvű tájékoztató jelenik meg
a világegyház és jugoszláviai katolikusok életéről.
Az albán autonóm területen is első ízben jelent
meg albán nyelvű katolikus hetilap, szintén tá
jékoztató jelleggel.
Elöregedés fenyegeti a francia klérust. A de
mográfiai intézet legutóbbi felmérése szerint min
den negyedik lelkipásztor 60 évnél idősebb. A
szerzetes-nővéreknél az elöregedés aránya még
ennél is magasabb.

A Máltai Lovagok nagyemestere Dakarban (Af
rika) felvette az első négy afrikait a rend tagjai
sorába. Látogatása alkalmával aláírta a dakari
lepra-kutató központ alapításáról szóló egyez
ményt is.

Növekvő érdeklődést tanúsítanak a hívők kül
földi zarándoklatokon való részvétel iránt, amely
nek középpontjában Róma, Lourdes, a Szentföld
és Fatima áll. A feszült közelkeleti helyzet elle
nére eredményesen sikerült lebonyolítani a ki
tűzött program szerint a Szentföldre vezető za
rándoklatokat is. A Bayerisches Pilgerbüro 30
ezer pártoló tagot számlál, nyereség nélkül dol
gozik, a mégis összegyűlt felesleget pedig a miszsziók támogatására fordítja.
A lengyel katolikusok hetilapja, a Tygodnik
Powszechny most ünnepelte fennálásának 25. év
fordulóját. A Krakkóban megjelenő lapot 1953ban betiltották, s megjelenését csak 1956-ban en
gedélyezték ismét. Az elmúlt negyedszázadban
nagyban hozzájárult a lengyel katolikusság informálásáhaz, különösen az Egyházban végbemenő,
különösen nyugati áramlatokról és folyamatokról.
Dahomeyban a katonai kormányzat megindo
kolás nélkül betiltotta a 25 év óta megjelenő
Dahomey Keresztje c. folyóiratot, amely 4 ezres
példányszámban jelent meg. Bár a lap egy-egy
példányszámát már többször elkobozták, ilyen
szigorú intézkedésre eddig még nem került sor.
Atlantic Cityben tartotta idei 67. kongresszusát
az amerikai katolikus iskolák nevelőinek 14 ezer
résztvevője. Cooke kardinális megnyitó beszédé
ben az állami támogatás körüli nehézségekről
számolt be a hallgatóságnak, s leszögezte, hogy
az amerikai állam részéről a püspöki kar nem
fogadhat el további megszorításokat.
A Pax Christi Mozgalom mainzi és speyeri
csoportjának meghívására magyar Actio Catholica-küldöttség látogatott a két püspöki székhely
re. Elhatározták, hogy ifjúsági csoportok cseré
jén túl közös ausztriai tanulmányi napok meg
szervezésére is sor kerül.
A Szentatya május 29 -iki pappászentelésének
50-ik, aranymiséjének évfordulója alkalmából a
vatikáni posta öt névértékből álló jubileumi bé
lyegsorozatot hoz forgalomba.
A chilei kardinális 14 ezer négyzetméter egy
házi tulajdonban lévő földterületet osztott szét
22 mezőgazdasági munkás családnak, fejenkint
500 DM értékben. Ezt az összeget is hosszú
lejáratra, kamatmentesen lehet visszafizetni.
Lapzárta a hónap 15 -én Hirdetéseket pedig
csak a hónap 12 -ig fogadunk el 1

hentesüzletében.
Továbbá beszerezhető nálunk kiváló
véres- májas hurka, sütőkolbász és
egyéb friss disznótoros áru !
Csak Svájc területére szállítunk I

i

Rövid hírek
Fatimában a május 13-iki nagy nemzeti zarán
doklaton több-százezer hívő vett részt. A rossz
idő ellenére megható áhítattal tartott ki imád
ságban és vezeklésben. Az ünnepi szentmisét
Jósé Carberry St. Luis-i amerikai kardinális
mondta, a lisszaboni kardinális-pátriárka, több
portugál és a német regensburgi püspök, Dr.
Graber jelenlétében. Résztvett az ünnepségeken
feleségével együtt Tomás portugál államfő is.

Manczal és Tsa.
családi Rt.

Stockerstrasse 62, 8002 Zürich,
Tel. (051) 25 13 56

MAJOR-ZALA LAJOS
újabb verskötete

Nem, ez nem elég biztosíték ! Ha körülnéz egy
kicsit a világban, százszámra fedezi majd fel
ennek elégtelenségét. Az első látásra felébredt
szerelem esetleg bevezetése lehet egy boldog há
zasságnak, de egyáltalán nem biztos, hogy min
dig oda vezet ! Sőt az ellenkezője valószínű, ha
csak az első érzelmekre, és az első három talál
kára alapozza házasságát.
Ennek oka világos. Isten az embert értelmes
lénynek teremtette, azért életének fontos kérdé
seinél elsősorban értelmét kell használnia, és nem
szabad kizárólag szívére hallgatnia. Kevés dolog
fontosabb a házasságnál, tehát kevés esetben kell
jobban a józan észre hallgatni, mint a házasság
előtt. — Az első látásra felébredő szerelem rend
szerint külsőségeken alapul. A szép külső, a
finom modor és a kedves szavak mögött azon
ban nem mindig találjuk meg a nemes lelket,
szilárd jellemet és a helyes életfelfogást. Ahhoz
hosszabb idő kell, hogy kiderítsük, vajon a má
sikban megvannak-e mindazok a tulajdonságok,
amelyek majd jó házastárssá teszik őt, és szava
tolják a házasság boldogságát. Önnek tehát sok
kal józanabbul kell viselkednie, és nem szabad
olyan badarságokat mondania, hogy akár a har
madik találka után is igent mondana neki, ha

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

Magyaros ajándéktárgyak —

Különleges Pulloverek és Cocktail ruhák —
a legújabb divatékszerek és divatkellékek
nagy választékban a

« Boutique Líviában »
Forschstr. 16. — 8008 Zürich
(Kreutzplatz-nál). Tel. (051) 34 17 88
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M egnyílt!
Svájc legnagyobb magyar étterme,
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Restaurant «Juliska»
Zürichben,
a volt Columna z. Treu, Egli Gusti
helyén, Marktgasse 21 szám alatt.
Esténkint 2 tagú magyar cigányzenekar játszik, —
a személyzet magyar népviseletben
szolgál fel.

Normális árak.
Eredeti magyar borok
direkt importból.
Magyar ételkülönlegességek.

Asztalfoglalás d. u. 4 órától —
Telefon: (051) 32 29 41
Önt is szívélyesen várjuk.
Vasárnap zárva.
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