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Nyisztor Zoltán vallomása
Könnyű e beszámolót írnom, mert a szerzővel 

kilenc évig laktam és dolgoztam egy házban, de 
köztünk még szóváltás sem történt, habár ő a 
kurocok országából való, jómagam pedig Szé
chenyi és Deák Ferenc vidékéről származom. A 
szellem és a hit harcosa írta e könyvet olyan 
hévvel és szikrázó erővel, mint Budapesten szok
ta annak idején. Testét ugyan elcsigázta, lelkén 
azonban nem fogott az öregség. Belső kényszer 
sürgette az írásra, mert úgy érezte, valami fon
tosat kell mondania a világnak, ami nem böl- 
cselkedő oktatás: ellenben olyan emlékezés, a- 
nielv a jövőnek is szolgál, amint az ajánlásban 
kimondja: a bajvívó írta a bajtársaknak. Ritka, 
különös hang ez a mai keresztény társaságban.

Sokan az őszinteséget dicsérik benne, engem 
azonban valóban megdöbbentett a jóhiszeműsége. 
1945 tavaszán megtudtam, hogy hamarosan le
tartóztatják. Közöltem vele és kértem, hagyja el 
nyomban az országot. Most a könyvből látom, 
hogy Badalik Bertalan ugyanezt mondta neki, de 
nem hallgatott ránk, mert azt hitte, az új rend
szernek nem lehet semmi oka arra, hogy vád alá 
helyezzék. A hosszú közéleti pályán mennyi tör
tető, álnok és csalafinta emberrel találkozott, 
mégis bízott abban, hogy valami kis halvány be
csület még maradt a világban. Hiszen ő is a 
nép fia, érte dolgozott, de az új urak előtt ez 
nem számított semmit. A könyv jókora részében 
a magyar és orosz böntönben töltött hónapok, 
majd a rejtőzés meg a szökés borzalmait írja le 
vérfagyasztó pontossággal, szenvedély és harag 
nélkül. Amikor később Európából is menekül, 
az a hír kényszeríti újabb futásra, hogy az ame
rikai kormány kiszolgáltatja az orosz rendőrök
nek, Rómában pedig nem talál semmi bizton
ságot. Annyira hatalmába vette az iszonyat, hogy I 
nem képes többé Európában maradni és nagy- 
nehezen Délamerikába vergődik. Jól emlékszem, 
milyen állapotban volt, amikor szabadulása nap
ján köztünk megjelent és olvastam a lapot, a- 
melyet Teneriféből írt nekünk.

Talán még senkisem fejezte ki olyan borzal
mas erővel, mekkora irtózattal és utálattal tekint 
vissza az elhagyott földre. Bámulatos, milyen 
pontosan tudja megjeleníteni fogsága élményeit. 
Ott tapasztalta, mi az orosz rendszer legfőbb 
alkotása; a szovjetember. Ez a pokolban fogant 
szörnyeteg, akiben meghal az emberség, aki éber 
őrületben él s ahol megveti a lábát, ott korlátlan 
úr lesz az iszonyat. Köszönjük a szerzőnek, hogy 
ezt olyan mesterien mutatja meg a meghülyült 
nyugati csürhének, amely még a prágai esemé
nyek után is Moszkva és Peking járszalagján 
maradva rothasztja életét.

Jól tudom, mekkora gondot okozott a szer
zőnek az írnivaló bősége, mégis szerettem volna, 
ha többet közöl arról a roppant újságírói mun
káról, amelyet végzett, vagyis mi volt a sajátos 
tárgyköre és milyen elvek szerint dolgozott. Ki
tünően jellemezte a szerkesztőség tagjait, de 
ugyancsak jó volna tudni, milyen volt a lapok 
szelleme, politikai iránya és jelentősége a köz
életben. Belső ügyekben mindig van a két véglet

fölött harmadik álláspont és pontosan tudom, 
hogy Teleki Pál ezt akarta érvényesíteni a kül
politikában is, csak a végzet erre nem adott 
módot nekünk. Mi volt a szerkesztőség fölfogása 
e főbenjáró kérdésekben, igen tanulságos volna 
megtudni. Azt is érdemes volna közölni, mekko
ra volt Baranyai Jusztin befolyása a lapoknál.

Nagy hálával tartozom Nyisztor Zoltánnak 
azért is, mivel olyan cikkeimet is szószerint kö
zölte a Magyar Kultúrában, amelyeket keserű 
fölháborodásomban írtam forradalmi hangon, va
lahányszor vérlázító nyomorral találkoztam az 
országban. Többszörös epeömlést okozottt ez a 
rendszer urainak és egy csoport már azon is 
tanácskozott, mi módon lehetne engem az or
szágból kituszkolni, szerkesztőnk azonban el
szántan vállalt minden felelősséget. Milyen ha
talmas volt a folyóirat tekintélye, abból is ki
tűnik. hogy az egyik vezércikk miatt a Keres
kedelmi Bank igazgatói hívtak tárgyalásra, más 
cikknek meg az volt a hatása, hogy államtitkárt 
küldtek a helyszínre az ügyet megvizsgálni.

Jómagam különösen hálás vagyok azért, hogy 
Badalik Bertalannak halhatatlan emléket állított, 
habár apostoli nagyságát és tehetségét röviden 
jellemzi. Aki önmagán is nevet, az valóban okos 
ember és ezzel külön jogot szerez, hogy másokat 
is bírálhasson. Él is vele a szerzőnk kiadósán. 
Pompásan jellemzi Bangha Bélát, de csak egy 
szóval említi alázatát, pedig az is nagy volt 
ebben az óriásban s erről bőven tudnék beszá
molni. A római száműzetés miatt még előttem 
sem panaszkodott, holott volt rá alkalom a 
hosszú sétákon és ha érintettem a kérdést, el
hallgatott. Gyermekded volt az engedelmessége, 
amiről halála napján Somogyi Jenő tartomány
főnök megrázóan tanúskodott az egész közös
ségünk előtt. Helyesen magasztalja Glattfelder 
Gyulát. Valóban nagy alkotó, művelt szellem 
volt, csak az a kár, hogy a munkáskérdést későn 
látta meg, akkor azonban igen határozottan állt 
az új mozgalom mellé, amely gyökeres megol
dást sürgetett. Serédi prímásról alig van jó szava, 
csak elfelejti, vagy nem vette észre, milyen félénk 
természetű volt és még Bangha szerint is jelen
tős szerepe volt abban, hogy az eucharisztikus 
kongresszus főleg nemzetközi vonalon olyan fé
nyesen sikerült. Ugyancsak nagy érdeme Serédi- 
nek, hogy a Horthy család törtetését a királyi 
trónra erélyesen megakadályozta és ezt Nyisztor 
is feltűnően kiemeli. Jó lett volna bővebben is
mertetni, mit tett a püspöki kar, a papság és 
minden szerzetes rend a zsidók mentése érde
kében, mert amikor ők lettek az urak az ország
ban, elrabolták a rendházakat, tagjaikat táborok
ba hurcolták, sőt tudtommal egyetlen szót sem 
emeltek tegnapi jótevőik védelmére. Ezt nem 
tudjuk egyhamar feledni. Magam csak 154 zsidót 
mentettem és az a szerencsém, hogy nem azért 
tettem, mivel a hálájukra számítottam.

Egyszerűen lenyűgöző, milyen szívós a szerző 
emlékezete, amikor annyi szereplőt vonultat föl, 
holott bizonyára nincs semmi jegyzete a múlt
ról. E személyek közül igen sokat közelről is
mertem s azért bátran merem mondani, a leírá

suk sokszor megdöbbentően sikerült és minden
korra izgató olvasmány marad, de azt is étzem, 
hogy Nyisztor Zoltán önmagát mégsem mutatta 
meg egészen, holott vallomást akart tenni. Ennek 
a magyarázata nyilván abban van, hogy a ter
mészete nem engedi elmondani azt, ami egeszen 
belül van, habár ügyes lélekbúvár ebből sokat 
tudna napfényre hozni pusztán írásai nyomán. 
Ha valaki e vallomást forgatja, úgy érzi, mintha 
valami nagy tűz perzselő heve áradna rá. Ilyen 
az író egyénisége, ilyen a lelki alkata: hajtja a 
tehetsége, korbácsolja a munka szenvedélye, ösz
tökéli a kíváncsiság, hogy megismerje az ember 
világát és hatni akar a népre, hogy jobb legyen 
a föld, azonban mindez nem kielégítő válasz 
arra a kérdésre: mi hiányzik e vallomásból ? 
Régiesen szólva ildomtalan a készakarva bezárt 
szentély ajtaján dörömbölni, ám ha valaki val
lomást ír, ne haragudjék, ha az olvasó nem éri 
be azzal, amit kapott. Azt nem kérdezem, miért 
szereti annyira a magyarságot, ám annál inkább
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szeretném tudni, micsoda látomása van az egy
házról, mivel folyton érte harcolt és még ez a 
búcsúzó könyve is valóságos toborzó akar lenni, 
hogy bajtársakat gyűjtsön a jövő küzdelemre. Ha 

| valaki annyit dolgozik és szenved az egyházért, 
mint ő, annak nem elég a hittani érvek belátása 
és nem elég az egyszerű elmélkedés sem, mivel 
e téren a nagy erő csak nagy élményből fakad
hat. Ugyanígy nem elégséges az egyszerű hit sem 
ahhoz, hogy valaki minden tehetségét az apos
toli munkára szánja, ha nem fogja meg a szívét 
Jézusnak vérző keze. Ez a legfőbb történés, a- 
ntikor az ember a lélek titkos mélyében talál
kozik az élő Istennel és hozzá mérve minden 
kaland, hódítás vagy siker unalmas kacat, csak 
igen nehéz róla beszélni. Lippert egész könyvet 
írt róla és barátja, Muckermann élesen bírálta. 
Prohászka is csak magának írta a naplóját.

Sokan ma .azt hiszik. lejárt a harcos kérész* 
ténység ideje. Nyisztor nem írt semmit a vál
ságról, amely a zsinat után robbant ki az egy
házban. de azt hiszem, e könyve is harci riadó 
meg ítélet akar lenni azok ellen, akik ma kó- 
tyagos fejjel rontják az egyház alkotmányát. A 
mindenkor érvényes igazat védeni, fegyelmet 
tartani, a valódi haladásért küzdeni állandó 
harcba kerül és ennek remek bizonysága Nyisztor 
Zoltán vallomása. Iszonyú elnyomásban tengődik 
most szegény magyar egyházunk, de az a munka, 
amelyet ő is végzett benne, a hűségesek lelkében 
tovább működik és aligha tévednek, akik azt 
hiszik, hogy az új kereszténység a sátán óriási 
böntönében születik meg.

VARGA LÁSZLÓ S. /.

Filléres ügyek bírósága
New York-i kezdeményezés, de az utóbbi évek

ben mind jobban kezd elterjedni Amerika na
gyobb városaiban is.

Mi is ez tulajdonképpen ? Egy igazságszolgál
tatási fórum: egyetlen bíró oszt igazságot a min
dennapi élet ügyes-bajos dolgaiban. Legtöbbször 
kisemberek keresik fel, háziasszonyok, nyuddíja- 
sok, akiket túlságosan «iigyeskedő» üzletemberek 
«átvertek» s akik számára bizony még a legki
sebb anyagi károsodás is pótolhatatlan veszteség.

Itt van például egy pincérnő esete, összetört 
néhány csészét és gazdája 50 centet vont le da
rabjáért keresetéből. Egy szaküzletben viszont 
megtudta, hogy a kérdéses csészék ára legfeljebb 
25 cent. A vendéglős kénytelen volt visszafizetni 
a különbözeiét, sőt pénzbírságot is kapott.

Egy vidéki farmer felment New Yorkba és 
szállodában vett ki szobát, amit újságjában ol
csónak és tisztának dicsértek. A bíró előtt vi
szont bebizonyította, hogy nemcsak nem olcsó, 
hanem azon felül még nagyon is piszkos volt a 
szoba s egy egész gyufásdoboz poloskát tett le 
a bíró elé. Ö meg visszakapta a szálloda-költ
séget az utolsó fillérig.

Az emberben megvan a hajlam, hogy moso
lyogjon az ilyen bagatellnek látszó ügyek fölött 
és azt gondolja, hogy a bíróságok dolga végered
ményben nem ez, hanem, hogy rablókkal, gyil
kosokkal, csalókkal, szóval komolyabb ügyekkel 
foglalkozzanak. De gondoljuk meg, —  nem apró 
becstelenségek ássák-e alá a becsületességet ? 
Sokait kéjelegve rágódnak az igazságszolgáltatás 
kerekei közé került embertársaikon és még jóval 
a bíróság előtt elítélik őket. De nyugodt lelkiis
merettel utaznak jegy nélkül a villamoson, —  
nem veszik észre, teszik zsebre a sarki boltban 
tévesen visszaadott többletet, sőt még egy kis 
tolvajlástól sem riadnak vissza az önkiszolgáló 
boltban. Mindez természetesen nem főbenjáró 
bűn, —  d e . . .  hozzájárul, hogy lassan elmosód
jék a lelkiismeretben a különbség jog és jogta
lanság, —  igazság és igazságtalanság között.

A «filléres ügyek bírósága» létében és munká
jában éppen arra akar rámutatni, hogy a min
dennapi «csalafintaságok» is súlyosan esnek lat
ba. — éppen mert az igazság és a felebaráti sze
retet ellen vétenek.

MEGYESI ANDRÁS

Mit duruzsol a vespám ?
Ha valaki véletlenül motorbicikli vásárláson 

törné a fejét — figyelmeztetem — készüljön el 
a legrosszabbakra. Ez a vasmasina olyan, mint 
a makrancos kecske. Ugrik. Ágaskodik. Ledobja 
lovasát. Sebesre rugdalja a rajtaülőnek lábát. 
Hegynek nem megy. Megtolatja a farát. Csurom
vizesre izzasztja boldog birtokosát. Majd üvöltve 
fölröhög. Akkorát ránt, hogy hátgerinctöréssel 
juttassa kórházba irányítóját. Dörgölödve vaka- 
ródzik a villanykarókon. Pont a rendőrautót sze
retné meghágni. A forgalom kellős közepén sér
tődötten mekegve kifullad. Fél utca dudál. A 
rendőr fütyül, a haját tépi. Az autósok csúnyákat 
mutogatnak. De azért se indul. Egy délutáni ta
nulóóra után idegileg kimerülve, fogcsikorgatva 
vagy könnyekig kétségbeesve roskad össze, aki 
szép napokat várt vespája barátságától. Szidja 
a kitalálóját. Még jobban, aki beugratta vásár
lásra. Sírógörcsben keres egy gyanútlan palit, 
akire rásózhatná az átkozott vasszerkezetet. 2 - 3 
hét múlva a csökönyös kerékláb megszelídül. 
Tisztességesen indul. Beleszokik a forgalomba. 
Ott áll meg pontosan, ahol én is akarom. 2 - 3 
hónap múlva figyelmes jószággá tökéletesül. A 
legfinomabb eleganciára is képes. Ügy viselkedik, 
mintha a vezetője volna a lelke.

A világ félelmes komplexum lehetett az ős
ember számára. Melléje vágott a villám. Meg
remegett lába alatt a föld. Elsodorta kunyhóját 
az árvíz, fárványok tizedelték ki mellőle törzse 
apraját-nagyját. A primitív művészet legjellem
zőbb vonása: a benne reszkető rettenetes félelem. 
Mindenütt és mindenkor ellenséges, engedetlen, 
ellene törő, titokzatos természettel állt szemben.

De lassanként meghódította a tüzet, kőbaltát esz- 
kabált, szolgálatába kényszerítette a kereket. Év
ezredek alatt kiismerte a fizika, kémia körülötte 
settenkedő törvényeit. Millió és millió ősünk 
szívós munkájából előállt a varrógép, gőzhajó, 
helikopter. Meg fogjuk találni a rák gyógyítását. 
Elmegyünk a Marsra. Az ember betöri maga 
alatt a világot. Egyre jobban uralkodik. A világ 
pedig egyre hűségesebben szolgálja.

Latina felé falta 2 kerekem az utat. míg a- 
gyamban e gondolatok rázódtak. Egy kilométer
kőnél pihentetni megálltam. Sárgavirágos mező 
a tavasz leheletével. A nap ragyogva uralkodott 
a táj fölött, fobbra tehéncsorda legelt méla nyu
galommal. Az úton rohanva berregtek az autók. 
A volánok mellett a nyughatatlan ember. A száz 
tehén látható örömmel kanyarította nyelvével az 
ízes zöldet. Száz tehén élvezte a napot, füvet, 
életet. Gondolat nélkül: hogyan terült eléjük az 
üde rét. A holnap aggodalma nélkül: melyikük 
kerül vágóhídra, vagy mi lesz, ha a nap kiégeti 
a dús ennivalót. Honfitársaimhoz készültem, akik 
elszöktek hazulról, hogy autójuk legyen. Kicsit 
könnyebb élet: megtalálni a kenyérprobléma nél
küli virágos mezőt. Majdnem úgy, mint a száz 
tehén, mely csak a hasának a pillanatnak él. A 
lefejezett ember a fejét sajnálja nem a haját. 
Megyek emberek közé, akik nem emberségük 
megrokkanását hiányolják, agyuk kilúgozását. 
Csak a paróka fáj, amit fejükre erőszakoltak. 
Szomorú öndegradálás lesüllyedni az állat nívó
jára, mely csak füvet zabái, de nem reflektál. 
Nyel. élvez. A sárga réten túl nem néz tovább.

Ha azt állítanám, hogy ez a vastömeg, melyet

újból megnyergelni készülök — a sok száz apró 
részből összeállított szerkezet: csavarok, acélten
gelyek, golyós csapágy, henger, dugattyú, hűtő. 
fényszóró, gumikerék, stb.,stb. — csak úgy vélet
lenül keveredett alánt, joggal mondanák: bolond 
ke, bácsi! Hány ezer munkás dolgozott érte 
össze. A vas és szénbányászokat is adjuk hozzá. 
Ki ne felejtsük a gyárat tervező mérnököket és 
építőmunkásokat se. A kereskedelem komplikált 
hálózata juttatta hozzám ezt a már berregő, in
dulni készülő, kékszínű keréklábú paripát. íme, 
mennyi okozat láncolatából állítódott elő. min
den évben tökéletesítve a célszerűség irányában, 
hogy az éppen olyan jó rivális céggel verseny- 
képes legyen.

De nem nagyobb bolond az. aki tervező nél
kül, a körülmények ostoba összejátszásának vélné 
a csillagvilág erőviszonyainak egyensúlyát. A csil
lagász előre mondja, mikor lesz a legközelebbi 
napfogyatkozás. Se a hold, se a nap nem fog 
késni a randevúról egy másodpercet sem. Csak 
egy biccenése a földtengelynek mérhetetlen ka
tasztrófák sorát zúdítaná a nyakunkba. Intelli
gens ember nem hihet ? Pont az ellenkezője: a 
véletlen a buták istene. Legeslegnagyobb hite an
nak van, aki vállvonogatva képes állítani, hogy 
ez a vespámnál valamivel komplikáltabb, óra
műre járó mindenség csak értelmetlen zagyvalék, 
céltalan és oktalan összedobálódása a vak ma
tériának ?

Lám míg robotol alattam a vespám. lelkem az 
Istenre talált. Mély tengerekből fölhozott külö
nös testű és szem nélküli állatok örök sötétség
ben élnek. Nem sejtik, hogy a víz fölött is van 
élet, levegő, napsugár, madárdal. Igaz, én is öt 
érzékszervem ketrecében élek. De azzal, hogy 
gondolkodom, bizonyossá válik, hogy testemen

túl van még valami bennem. Az anyagban a nála 
többet jelentő valóság, mely hasonló a Lényhez, 
aki fölállította a kutatók által fölfedezett és diák
korunkban belénkvert világképleteket. Heuréka! 
ordított a görög és meztelenül futott kádjából az 
utcára örömében, hogy meglelte a fizika egy új 
tételét. Tépelődéseim közepette számomra is föl
reped a világ érzékelhető burka. Az ég kékségén, 
a nap vakító korongján, a sárga réten túl kijutok 
a tehén dimenzióiból. S lelkem mélyéből fölsó
hajtok: hiszek.

Hitem tudományosan nem bizonyítható ? De 
nem is tagadható! Nehezebb az ellenérveket ke
reső ateista helyzete. T. XVilder «Idi di Marzo» 
regényének drámai fejezetében ]. Cézár megírta 
már rendeletét a madáretetés és állatok beleiből 
való jóslás eltörléséről. Az utolsó éjszaka tépe 
lődni kezd: egész biztos, hogy mindez csak csa
lás ? Hátha van benne valami igaz ? Hacsak egy 
szikrányi igaz ? S megsemmisíti rendeletét.

Miért hiszek ? Ki tudná, hogy az Isten-gyilkos 
hóhér lányának a szívében miért támadt föl a 
hit. Ki tudná, mikor elemi erővel föltör a lélek 
éhsége — miért nem Newtonhoz, Keplerhez, Ein
steinhez, hanem inkább Szt. Ferenchez szaladok. 
A trahomás trubadúrhoz, aki tovább látott a 
lilás horizontnál és többet sejtett a Lényről, 
aki nemcsak van —  de közünk van egymáshoz. 
Bár messzebb van az Androneda ködnél, de a 
szívem taktusát is őrködi. Meg nem foghatom, 
de éltet, mint magzatot az anya méhe s kihívott 
a semmiből —  s ugyan mit akarhat velem ?

PROKOP PÉTER
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Felavatták Rómában a Szent István
— a magyarság szenvedéseinek kővel és vassal

Szent István római zarándokháza 190 éves 
szüneteltetés után újból áll. Most a milleneunti 
v -ztendőben a Szent Király ünnepén, augusztus 
20 -án adta át Mgr. Dr. Zágon József, a Szent 
István Alapítvány elnöke, a ház harmadik szár
mát is rendeltetésének: szolgálni a magyarok 
vallási és szellemi igényeit az Örök Városban, 
a kereszténység központjában.

«A történelemre bízzuk — mondotta Zágon 
prelátus azoknak a változatos, örömmel és 
szomorúsággal teli körülményeknek feljegyzését, 
melyek között ez az új Zarándokház létrejött. 
Ugyancsak a múlté immár az a sok nehézség, 
melyet éppen magyar szervek gördítettek az a- 
mugvsem könnyű vállalkozás útjába. Nem kell 
nagy képzeleterő ahhoz, hogy fogalmat alkossunk 
azokról az anyagi nehézségekről, melyekkel meg 
kellett küzdenünk s melyek még sokáig nyomják 
majd vállainkat. De a Ház áll s szívünk túlárad 
az örömtől, hogy’ Szent István ezeréves emlékét 
ma saját művének felújításával ünnepelhetjük.

Kötelességemnek érzem, hogy a mai ünnepen 
a Gondviselés mellett szívből jövő köszönetét 
mondjak azoknak, akik a Ház létrejöttét lehe
tővé tették. Mindszenty József bíboros-prímás
nak. Esztergom érsekének, aki az eredeti Szent 
István Zarándokház lebontását követő 190 év 
alatt az egyetlen volt, aki annak felújítását ko
molyan szorgalmazta: Fáy Erzsébetnek, aki az 
épület kétharmad részét saját költségén felépít
tette és az Alapítványnak adományozta: az Ala
pítvány alapító-tagjainak, akik 1 millió lírával 
vagy ezt meghaladó összeggel járultak hozzá 
részben a telek, részben az új szárny költségei
hez. Örömmel és hódolattal tiszteljük az alapító
tagok között VI. Pál pápa Űszentségét.

Szívből köszönöm az Alapítvány mintegy 80 
toló-tagjának önzetlen áldozatát. Hálás kö- 

/önetet mondok minden jó szívvel adott kisebb 
adományért, az együttérzés, a segíteni-akarás. az 
erkölcsi támogatás bármely kifejezéséért. A me- 
.g köszönet és elismerés hangján kell szólnom 

l’rokop Péter festőművészről, aki a kápolna fres- 
. át. az ütegablakokat alkotta s művészi ké

peivel díszítette s tette otthonossá a Házat.

Ez a zarándokház a magyar nép egyetemessé
gének szolgálatára készült, bárhol éljenek is 
,g\es tagjai. Összekötő kapocs akar lenni az 
i tthon és a világon szétszórt magyarság között. 
Lgv magyar sziget az idegen tengerben, egy darab 
magyar föld. ahol a Rómába érkező zarándokok 
megpihenhetnek; lelkileg és szellemileg gazda
godhatnak.

Szent István akarta, hogy ez a zarándokház 
Rómában álljon: az apostolfejedelmek, a vérta

jk. a bitvallók sírja közelében, a katolikus 
Egyház központjában. Mintha előrelátta volna, 

lesznek idők. amikor a magyar Egyháznak.
. hívő magyar népnek szüksége lesz arra, hogy

:er utódja megerősítse őket hitükben, hogy az 
„Lő keresztények példája erőt, kitartást és vi- 
é esztalást adjon az emberileg sokszor kilátásta-

Ezerötszáz magyar cserkész 
a Mosómedve patakén

i RACCON CREEK, PA.) P>efutott a torontói 
busz. Fáradt és mégis vidám fiúk és lányok száll
nak le. Először mindenik a saját csomagját, a 
<cucot» keresné, de a vezető cserkésztiszt pilla
natok alatt rendet teremt. Először, ami a legsür
gősebb, —  lajtstromozzák. regisztrálják a cser
készeket, korosztály és nemek szerint, — ez az 
egyik legnehezebb művelet.

De ki tudja, melyik a legnehezebb ? Ezeröt
száz körüli cserkésztömeget etetni, itatni, foglal
koztatni, gyógykezelni — ha szükség van rá — , 
egvbehangolni —  a torontóiakat és a miami-akat. 
a los angelesieket és a new yorkiakat, — mind
mind emberfeletti feladatnak látszik. De megy. 
És még hozzá simán megy.

A «vezérkar» már egy hét óta itt van. Elő
készítették a táborozás minden mozzanatát, —  
bekapcsolták a telefonokat, rádióközpontot léte
sítettek, a magyar cserkészek műszaki részlegei 
végezték mindezt. Felállították a táborkapukat, 
megtöltötték a raktárakat élelmiszerrel és minden 
egyébbel, amire csak szükség lehet az elkövet
kező héten. Már ott van Hoyos János dr. is, a 
kórházi főorvos. A kórházra az idén külön nagy 
gondot fordítanak, — van a tábornak szemésze, 
sebésze, még orthopédje is, mert előreláthatólag 
legtöbb lesz a bokaficam és kimarjult kar. De 
ha már itt tartunk, émlítsük meg. a szülök külön 
meghatalmazást írtak alá, hogy gyermekeiket ke
zelheti dr. Hoyos János, vagy a többi orvos. 
Minden cserkész kartotékjában ott van, hogy 
mikor kapott utoljára tetanusz-oltást, milyen

lannak tűnő lelki vivódásban. S nem kételkedem 
abban, hogy Szent István ma is Rómát válasz
taná zarándokháza helyéül, mert a magyar ka
tolikus Egyháznak ritkán volt nagyobb szük
sége az egyetemes egyház erkölcsi támaszára, a 
vértanúk és hitvallók lelkületére, mint ma. Jöjje
tek tehát magyarok, hogy az élettől ezer módon 
próbára tett, itt-ott megingott hiteteket Róma 
emlékein újjáélesszétek, megerősítsétek, hogy táv-

,1 Szent István Zarándokház utcai frontja a kápolna bejáratával

lataitokat az Örök Város méreteihez igazítsátok.

Ez a Ház az emigráció alkotása: azoknak a 
magyaroknak a müve. akik az otthont gazdasági 
vagy világnézeti okokból elhagyták. Ezzel az al
kotással is tanúságot akartak tenni arról, hogy 
csak fizikailag szakadtak el az otthontól, de 
szívük-lelkük magyar maradt, hogy az idegenben 
is hűen őrzik a magyar nép vallási és nemzeti 
tradícióit s hogy tudnak még áldozatot hozni, 
ha arról van szó, hogy a keresztény magyar érté
keket intézményekkel is segítsük átmenteni egy 
szebb jövőbe. így ez a Ház beszédes jele lesz 
az emigráció magyar néphez való hűségének, ra
gaszkodásának és keresztény jövőjéért hozott ál
dozatának. De éppen az emigráció révén fájdal
mas emléke lesz ez a Ház azoknak a szomorú 
jelenségeknek és okoknak is, melyek százezres 
tömegeket tettek hontalanná, kővel és vassal 
írott emléke lesz a magyar nemzet számára szinte 
katasztrofális emberveszteségnek és annak a sok 
testi-lelki szenvedésnek, mely milliók életét kese
rítette otthon és külföldön egyaránt.

De így lesz a Szent István Zarándokház egy
ben az engesztelés müve is, ahol összefut a kül-

gyógyszer iránt allergikus. Szóval nem ahogy 
esik. úgy puffan módjára megy itt az élet.

Egy szőke torontói kislány az iránt érdeklődik, 
hogy a new brunsivickiak megérkeztek-e ?

Nem, még nem. De már Pittsburgh körül jár 
velük a busz, egy óra múlva ük is befutnak. 
Társasgépkocsin jönnek a magyar cserkészek a 
szélrózsa minden irányából, egész Északamerika 
területéről. De jönnek kiküldöttek Délameriká- 
ból. Ausztráliából, sőt Európából is.

Az idén úgyszólván minden cserkész buszon 
érkezik. Ezelőtt négy évvel sokan jöttek személy- 
gépkocsin. De a táborvezetőség úgy találta, jobb 
a közös utazás — buszon. Mert útközben is 
jobban telik az idő, — énekelnek, beszélgetnek, 
mókáznak. Egy busz önmagában is egy kis moz
gó tábor. És aztán nem is töltik meg az égés- 
tábor területét a személygépkocsik füsttel, gázzal.

—  Mecsek altábor, sorakozó! hangzik a ve
zényszó, — mire a 12-14 évesek sorbaállnak, 
Szappanyos István, polgári foglalkozására nézve 
mérnök (Clevelandi, a regisztrálás főnöke, ke
zében a kartotéklapokkal még egyszer ellenőriz 
minden gyermeket és aztán már csak úgy porzik 
a kaptató, ahogy velük a gépkocsi kapaszkodik 
az altábor felé vivő úton.

A vezérkar részéről ott látjuk dr. Vareska 
Györgyöt (Clevelandi, Ádám János atya, «a tá
bori püspök» megsimogatja az egyik copfos kis
lányt, aki némi megilletődéssel száll fel a többiek 
mellé és már velük is indul a kocsi.

— Gábor bá most szállt le Pittsburghban, —  
jelenti az egyik tiszt Vareskának.

Zarándokházat
írott emlékét

földi és az otthoni magyarság közös áldozata és 
ebből fakadó közös reménye: a Szent István-i 
ezeréves örökség, a szabad, független, keresztény 
Magyarország !

Adja Isten, hogy Szent István közbenjárására 
ez a Zarándokház, mint elődje, évszázadokon át 
szolgálhassa azokat a célokat, melyeket még a 
Szent Király jelölt ki számára® — fejezte be

nagy tetszéssel fogadott ünnepi beszédét Zágon 
prelátus.

A felavatási ünnepség szentmisével kezdődött, 
melyet Mgr. Zágon 7 magyar pappal együtt
celebrált a zarándokház kápolnájában. Evan
gélium után felolvasta VI. Pál pápa apostoli le
velét, melyet a világegyház feje a magyar keresz
ténység megalapításának és Szent István szüle
tésének ezeréves jubileumán intézett a magyar 
katolikusokhoz. (Az apostoli levél szövegét la
punk következő számaiban folytatásokban kö
zöljük.) A szentmisén s az azt követő házszen
telésen, melyet Mgr. Dr. Ádám György végzett, 
a nagy hőség ellenére mintegy 150-en vettek 
részt.

A Szent István zarándokház Róma egyik pom
pás új villanegyedében épült, hatalmas park kö
zepén. Gyönyörűen díszített kápolnája, nagymé
retű előadóterme, könyvtára és ebédlője mellett 
mintegy 70 személy kényelmes befogadására 
alkalmas.

Gábor bá — Bodnár Gábor, a Magyar Cser
kész Szövetség ügyvezető elnöke és a tábor pa
rancsnoka — repülőn érkezik. A pittsburghi re
pülőtéren is van útbaigazító kirendeltség. Fogad
ják a tengerentúli vendégeket és a tábor veze
tőségéből azokat, aki valami elfoglaltság miatt 
kénytelenek repülni.

Derka Lóránt tehergépkocsival érkezik. Ü a 
cserkészbolt vezetője. Mert a tábor területén 
cserkészbolt is van, — 11 ezer dollár értékű 
áruval. . .

Valóságos hadművelet ez és nem is a kisebbek 
közül való. Szerencsére a Raccon Creek — a 
cserkészek Mosómedve patakának hívják — jól 
be van rendezve. Az állami parkban vannak 
barakkok, bennük elegendő hálóhely a kiscserké- 
szeknek. A nagyobbak — a lányok is — sátrak
ban laknak. Van a táborban folyóvíz és termé
szetesen villany, de a táborvezetőség mindent 
elkövet, hogy a "természet lágy ölét» ne hagyják 
ki a játékból. Az egyes altáborokat jól az erdő
ség mélyén, egymástól úgy két kilométeres távol
ságban helyezték el. Itt a cserkész a természet
ben él, annak a viszontagságait is elviseli.

Dőlés Gyula, a «jubi-tábor» vezérkari főnöke 
körül legalább öten állanak a tisztek közül, —  
mind jelentenek valamit. A főnöknek mindenről 
tudnia kell.

Gyula bá felnéz, hosszasan vizsgálja az opál
színű eget, —  van azon tejfehér színárnyalattól 
liláig minden. De őt nem a színek érdeklik, ha
nem csak az, lesz-e eső ?

Háborúban egy vezérkari főnöknek külön idő
jósa van. Dehát most nincs háború és a szegény 
magyar cserkészeknek nem telik külön időjósra.

Megnézi hát azt az eget jó alaposan maga 
Gyula bá.

Szent István ünnepség 
Stockholmban

Vasárnap, augusztus 23 -án a Szent István mi
sén találkozott először a stockholmi magyarság 
vakáció után. S milyen örvendetesen szép szám
mal ! Az Isten dicsőségére a legszebbet adja a 
magyar, amije van. Ennek az ünnepi szentmisé
nek felajánlási ajándéka egy csodálatosan szép, 
népi hímzésű miseruha lett. Stockholm és öt kör
nyező város magyarsága adományozta.

Az ünnepi szentbeszédet az éppen Stockholm
ban tartózkodó ismert magyar papköltő, Tűz 
Tamás tartotta.

Szentmise után a Katolikus Kör helyiségeiben 
került sor az ünnepi megemlékezésre. Az est 
szónoka Polgáry Sándor, Göteborg magyar veze
tő egyénisége s az ottani cserkészet szervezője 
volt. A legújabb őstörténeti kutatások hátterébe 
állítva varázsolta életté a Szent Király alakját. 
A nagyszerű előadás záradékául mondta el Tűz 
Tamás papköltő saját versét Szent Istvánról.

Az ünnepély kísérőműsora a nemrég befejezett 
Jubileumi Cserkésztábor emlékét idézte. A kis
cserkészek "Egyszer egy királyfi» -ja Szendröi 
Emőkével, Öcsivel és Szentivánszky Gabriellá
val. mint szólistákkal onnan származott. Szendröi 
Emőke és Öcsi kis jelenete, a "Kihajtottam én 
ludamat» c. mesejátékkal, amely tréfás szerep
cseréivel nagy derültséget keltett, szintén tábori 
emlék.

A fiúcserkészek verbunkostánccal szerepeltek, 
fegyelmezetten, katonásan. Kedves meglepetés 
volt a fiatalabb cserkészlányok alföldi tánca. Ez 
a tánc is tábori szerzeménye ezeknek a szemfüles 
kis stockholmiaknak. A kis csoport névsora: 
Kellner Ilona segédtisztünk, aki a táncot betaní- 

: tóttá, Bereczkv Éva. Gereben Mariann, Horváth 
| Anita, Rajz Katalin és . . .  Gun Andersson ! Lám, 
: milyen vonzása van errefelé a magyar nótának, 
I táncnak. Egyikük kis svéd barátnője is együtt
■ akarta járni velük !
, Mészáros István cserkészőrsvezető Sik Sándor 
j «Cserkészek» című versét adta elő. A díszlet 
: modern Szent István képe is az ő műve volt.

Az ünnepély után a Katolikus Kör látta ven- 
: dégül a megjelenteket.

MÁRIACELLI
MAGYAR ZARÁNDOKLAT

A Szent István ünnepségeket megnyitó 
magyar zarándoklat szeptember 5 és 
6 -án lesz. Szeptember 5 szombat délután
tól szeptember 6 vasárnap délutánig.

A zarándoklat vezetője Dr. László 
István eisenstadti püspök, az ausztriai 
magyarok apostoli vizitátora.

Szent István ünnepség 
St.Gallenban

A Svájci Magyar Egyesületek Szövetsége az 
idén St.Gallenban rendezte meg hagyományos 
Szent István ünnepségét, amely augusztus 25 -án 
10 órakor szentmisével kezdődött. A szentmisét 
Dr. Vecsey Lajos magyar lelkész mutatta be, aki 
szentbeszédjében méltatta a Szent Király élet
művét: a keresztény magyar állam megalakítását 
és az egyház megszervezését. Szent István élet
művének köszönhetjük, hogy a magyarság fenn
maradt s Európa kapujában évszázadokon keresz
tül védelmezni tudta az egyetemes keresztény
séget.

Mise titán a kolostor zenetermében tartottak 
szépszámú jelenlévővel ünnepélyt. Az ülést Né
meth Lajos nyitotta meg. Ünnepi beszédet Dr. 
Ember Sándor mondott, aki arra intette és buz
dította a jelenlévő magyarokat, hogy évenként 
ünnepélyes külsőségek között emlékezzenek a 
nagy honalapítóra, mert csak így tudják bizto
sítani és elmélyíteni ragaszkodásukat a magyar
sághoz és a nemzetet fenntartó keresztény el
vekhez.

A beszéd után Váczi Gyula zongoraművész 
Beethoven «Kontratánc»-át és Liszt "Rákóczi- 
indttló-ját adta elő. Nagyszerű játékát szűnni 
nem akaró tapssal jutalmazta a közönség.

Dr. Kugler Margit a «Szózat» -ot szavalta nagy 
átérzéssel, majd a Himnusz hangjai mellett véget 
ért a jól sikerült ünnepség.

Az ünnepség után a jelenlévők nagy része au
tókba iilt, hogy Heidenbe utazzék, ahol megko
szorúzták Henry Dunant emlékművét. A nagy 
emberbarát iránt Farkas László tolmácsolta a 
svájci magyarok háláját. Svájci részről Jákob 
Haug, a heideni történelmi társaság elnöke üd
vözölte a megjelenteket. A közös ebéd alatt ő 
ismertette Dunant-nak, a Vörös Kereszt megala
pítójának életét és áldásos munkáját. A jelen
lévők Haug vezetésével megtekintették még a 
Henry Dunant Múzeumot.

B. J.
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Események és közlemények
Becs. A bécsi magyar egyházközség hívei aug.
15-én az idén is megtartották a szokásos évi
Deutsch-Altenburg-i zarándoklatukat. Délelőtt 
ünnepélyes szentmisén vettek részt a kegytemp
lomban, délután pedig autóbusz-körutat tettek 
Burgenlandban.

A teológiai sorozat keretében a 7. előadást 
Dr.Tóth József egyetemi lelkész tartotta Krisztus 
történeti személyiségéről. A jól sikerült előadást 
élénk hozzászólások követték. A sorozat 8. elő
adását Galambos Irén felsőlövői hittanár tartotta. 
Előadásának címe: Az Eucharisztia mint áldozat 
és lakoma. Az előadó nagyszerűen értékesítette 
a legújabb szakirodalmi műveket is.

Dr. Gáli Károly, egyetemi magántanár, június 
17-én «Burgenlandi népmese-kutatás» címen jól 
sikerült előadást tartott a bécsi Szent István 
Otthonban.

Genf. Aug. 25-án d. e. 11 órakor Genfben 
ünnepi szentmisét mutattak be a St.Boniface-ká- 
polnában Szent István tiszteletére. Szentmise 
után az épület alagsorában családias ünnepély 
volt filmvetítéssel.

Lausanne. A lausannei magyarság aug. 22 -én 
tartotta Szent István ünnepségét. Este 6 órakor 
volt az ünnepélyes szentmise a St.Servan-kápol- 
nában. Ennek végén a szépszámú közönség ün 
nepélyen és filmvetítésen vett részt a Notre- 
Dame plébánia újjáalakított helyiségében.

Innsbruck. Az európai magyar papság az idén 
Innsbruckban rendezte meg augusztus 17-21-ig 
teológiai és lelkipásztori tanfolyamát. A kurzust 
a Papi Egység szerkesztősége rendezte s az elő
adásokat Prof. Békés Gellért tartotta. A kitűnő 
teológiai felkészültséggel kezelt modern hittudo
mányi problémák megtárgyalása hasznos eligazí
tásul szolgált a jelenlévő mintegy 25 magyar 
lekipásztornak.

A Szent István Alapítvány alapító tagjai

VI. Pál Őszentsége
Mindszentv József bíboros, prímás,
esztergomi érsek
Julius Düpfner, bíboros,
münchen-freisingi érsek
A Német Püspöki Kar
Helmut H. Wittler, osnachbrücki püspök
Ostpriesterhilfe — P. Werenfried
van Straatcn
Külföldi Magyar Bencés Atyák
Külföldi Magyar Cisztercita Atyák
Külföldi Magyar Piarista Atyák
Don Bosco Magyar Fiai (M. Szaléziánusok)
Erdélyi Magyar Ferences Atyák, EISA
Kalocsai Iskolanővérek, Róma
Szent István Egyházközség, Passaic, USA
Szent István Egyházközség,
Youngstown, USA

NAGYSZABÁSÚ MAGYAR MÜVÉSZEST 
ZÜRICHBEN

az olasz táborokból érkező újabb magyar 
menekültek megsegítésére !

A Svájcban élő magyar művészek egy nagy
szabásúnak Ígérkező művészesten való fellé
pésükkel járulnak hozzá a Keresztény Ma
gyar Munkásszövetség «Magyar a Magya- 
rért»» akciójának anyagi támogatásához.

A müvészest ideje:
1970 szeptember 26, szombat, 18 órai 
kezdéssel.

A müvészest helye:
Kirchgemeindehaus Hottingen, Asyl-
Strasse 32 (3 -as villamos vonalán a
Hottingerpl. és Römerhof között).

A műsorban szerepő személyek:
Hegyi Géza és E. Mezey Eszter zongora 
Schwalm Dorothea és Rapp Henrietté 
ének
Sziklai Mária hegedűszóló

A műsort még néhány kitűnő szavalat 
egészíti ki.
A korai kezdés és a jobb hangulat érde
kében változatos hideg - meleg magyaros 
büffé és kitűnő italok (magyar borok) 
állnak a közönség rendelkezésére.

Műsor után éjfélig: T Á N C !  
Mindenkit szeretettel vár a Munkásszövetség 
és a Zürichi Magyar Egyesület Rendezősége.

Belépődíj: Fr. 5.50

Köln. június 26-án pénteken este az Értelmiségi 
Kör rendezésében Tűz Tamás papköltő nagy
sikerű előadást tartott európai körútja során. 
Az előadáson szép számmal vettek részt, a meg
jelentek között volt a Kölnben élő neves költőnő, 
Csiky Ágnes Mária is.

Königstein. Július 29 -töl augusztus 2 -ig tar
tották a Kirche in Nőt XX. kongresszusát Kö- 
nigsteinben, amelyen 400 érdeklődő vett részt 
26 nemzetből. A kongresszus központi témája: 
Testvériség — lehetőség vagy illúzió ? A minden 
ember felé megnyílt keresztény testvériség teoló- 
gai alpjairól Dr. Scheffczyk müncheni professzor 
beszélt, majd Ogierman jezsuita atya «A marxis
ta vallásetika új szempontjai)) című előadásában 
rámutatott arra, hogy mivel néhány, főként nyu
gati marxista ideológus fellazította a materialista 
determinizmus merev kereteit és a valóságot hu
mánusabban értelmezi, a dialógus esélyei meg
növekedtek. A kongresszus további előadásai 
foglalkoztak még a keleteurópai államok vallási 
helyzetével, valamint a papi hivatások kérdésé
vel. Az előadásokat viták követték, majd azokból 
a résztvevők azt a végkövetkeztetést vonták le, 
hogy az igazsághoz ragaszkodó testvériesség nem 
illúzió, hanem az Evangélium parancsa, és a jövő 
nagy lehetősége.

Stockholm. A Magyar Cserkészszövetség jubi
leumi tábora a svédországi Drottningolmban 
augusztu 8 -án végétért. Kitűnő időben, gyönyörű 
helyen táboroztak a világ minden részéből össze- 
sereglett magyar cserkészfiúk és lányok, megün
nepelve a magyar cserkészet 60 éves fennállását. 
Augusztus 2 -án a külföldi cserkészszövetségek 
képviselői és a svédországi magyarság számos 
tagja kereste fel a tábort, hogy megtekintsék a 
magyar népi-tánc és ballada-bemutatókat, meg- 
ízlejék a magyaros ételeket és meghallgassák az 
esti tábortűznél kitűnően előadott népdalainkat.

Magyarok Nagyasszonya Egyházközség, 
South Bend, USA
Amerikai Magyar Katolikus Liga, New York
Kalocsai Karitász, Bregenz
Szent István Rk. Magyar Eegyesület,
Los Angeles, USA
Szent István Egyesület, Köln
Kisfaludy Irodalmi Kör, Köln
Amerikai Magyar Kiadó, Köln
Hack Amarantha, kalocsai iskolanővér,
München
Mons. Anisich Jenő, Bregenz
Dr. Eperjes Ernő, München
Dr. Fábián Károly, München
Dr. Fenyvessy Jeromos, Köln
Mons. Dr. Kada Lajos, Bonn
Mons. Dr. Mester István, Róma 
Mons. Walper Ferenc, Salem 
Mons. Dr. Zágon József, Róma

A RÓMAI ZARÁNDOHÁZ JAVÁRA 
KÖTVÉNYT JEGYEZTEK:

700 $ névértékű kötvényt:

Ft. Török Dezső, Youngstown, USA 2 db 
Magyar Jezsuiták, Oslo, Norvégia 1 db 
Albert Nádor, Hannover, B.R.D. 1 db

50 $ névértékű kötvényt:

Ft. Gáspár Pál, Göteborg, Svédország 1 db
Ft. Szőke János, Stuttgart, B.R.D. 1 db 
Ft. Pribus György, Nasgenstadt,
B.R.D. 1 db
Korab E. Gábor, Erlingen, B.R.D. 1 db 
Sz. István Egylet, Wien, Austria 1 db

25 $ névértékű kötvényt:

Mme Russac Emília, Párizs 1 db

10 $ névértékű kötvényt:

P. Luc M. Rába, Lausanne, Svájc 1 db 
P. Juhász László SJ, Buffalo 2 db
Msgr. Pfeiffer Miklós Fribourg,
Svájc i db
Szent István Egylet, Wien, Austria 1 db
Csikós Károly, Lausanne, Svájc 1 db
Maixner Jenő, Ellwood, USA 1 db
Pozsgay Dezső, USA l db
Dr. Bajszák Dezső, USA 1 db
Kabdebo Tamásné, Georgetown,
Guyana 1 db

Felelősségünk

Boldogan vesszük tudomásul: megkezdődött a 
tanév. Talán tudat alatt gondoljuk is, sőt felsó
hajtunk: kisebb a felelősségünk a nevelés terén. 
Néhány hónapra nyugodtan átengedhetjük azt az 
iskolának.

Talán évről-évre így gondolkozunk jól elcsi- 
títva szülői felelősségérzetünket. Egyetlen teen
dőnk a tanszer, új ruha, cipő bevásárlása és a 
tandíj becsületes befizetése. Mindent megteszünk 
tehát, hogy a tanév zökkenőmentesen menjen. 
Valóban ennyi az egész ?

Mégis egy idő után tele vagyunk panasszal 
gyermekeink magatartása, előmenetele, az élet
ben való mozgása miatt. Na persze, az iskola, a 
barátok, stb . . .  hangzik a vád.

Nézzük meg, jogos-e teljes mértékben ez a 
vád. Van-e békesség, nyugalom, jó légkör a csa
ládban, hogy a gyermek szívesen töltse idejét 
otthon ?

S otthon talán a mi kezünkben is ugyanazokat 
a szennylapokat látja, melyeket titokban már ő 
is olvas. A televízió egyes adásaitól, mozitól 
ugyan eltiltjuk, «ez nem neked taló» jelzéssel, 
de mi magunk válogatás nélkül mindent meg
nézünk. Így titokban ő is keres valamilyen mó
dot, hogy azokat megnézze. Jó barátainkkal 
gyakran összeülünk ebéd utáni feketére megvi
tatni a világ, az Egyház, az egyes emberek sorsát. 
Szegény világ, szegény Egyház, szegény emberek! 
Talán már holnap eltűnnének a mi eszmecserénk 
folytán. Világnézetünk se nem keresztény, se nem 
humánus. Csoda-e, ha gyermekeink ateista szóla
mokkal támadnak nekünk ?

Mindez alakítja a család légkörét, amelyet, ha 
akarjuk, ha nem, beszívnak gyermekeink és olya
nokká nevelődnek, amilyenné mi ezt a légkört 
életünkkel, szokásainkkal alakítottuk.

Tehát az iskola nem csökkenti felelősségünket. 
Ellenkezőleg, amilyen mértékben tágul gyerme
keink látóköre, abban az arányban növekszik 
velük szemben felelősségünk.

Annak idején, amikor készültünk a házasságra, 
bizony ezekre alig gondoltunk, pedig jó lett vol
na erre is felkészülni! A sóhajtozás csak csendes 
megnyugvás az elmúltak felett.

Mi nem ezt akarjuk, hanem felelősségünk tu
datában a hibákat javítjuk és önmagunkat is át
alakítjuk, hogy jól mutassuk az irányt gyermeke
inknek, a jövő nemzedéknek.

GREILINGER TERÉZ

R en ten a n sta lt

Die Rentenanstalt ist die alteste und grösste schweizerische 
Lebensversicherungsgesellschaft. Unsere Generalagenturen 
in dér ganzen Schweiz sowie unsere Sprechzimmer am 
Hauptsitz stehen Ihnen jederzeit kostenlos zűr Verfügung. 
Wir beraten Sie geme — 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 — magvar nyelven 
is — a modern életbiztosítás minden formáját illetően.

Schweizerische Lebensversicherungs- 
und Rentenanstalt

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

Niederlassungen in
München, Paris, Amsterdam, Brüssel. Liverpool/London

Keresünk
valódi vagy átképzett
SZERSZÁMLAKATOSOKAT
SZERSZÁMKÉSZÍTŐKET

nagy karosszéria
szerszámok gyártásához.

Csak valóban kitanult szakemberek jelent
kezzenek, legalább 50 % német 
nyelvtudással !
6 hét próbaidő, véglegesítés után 
lakásszerzésben is segítünk.

Dr. MELEGHY K. G.
Werkzeugbau und Presswerk 

5070 BERGISCH GLADBACH

BÉCS.

A Caritas Internationalis bécsi delegációjához 
augusztus 15-ig a következő segélyösszegek fu
tottak be az árvízkárosultak részére:

A stuttgarti magyar lelkészségtől 3.158.04 öS
A müncheni főlelkészi hivatalon 
keresztül
A zürichi magyar lelkészségtől
A bécsi magyar lelkészség 
felhívására eddig 31 személy 
adománya összesen:

A legtöbb adományt eddig a kisnyugdíjasok 
és özvegyek adták.

1.000.— DM 
3.869.— öS

3.950.— öS

Magyar könyvek — szótárak — nyelv
könyvek — hanglemezek szaküzlete a

Musica Hungarica
S. Katko
8 München 13, Agnesstr. 45.
Tel. 370-911

Kérje díjtalan katalógusunkat.
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Szeptember e lején ...
Magyarországon, nevelői pályafutásom kezde

tén az előirt próbaidőt rendünk egyik interná- 
tusában végeztem. Munkám az intemátusi élet 
minden változatára kiterjedt. A latin közmondás 
szerint «docendo discimus*, tanítva tanulunk, rá
jöttem, hogy nekem is nagyon hasznos volt a 
diákok körében töltött három esztendő. Minden 
percemet megosztottam velük, a kápolnában, a 
tanulószobában, ebédlőben, a szabadidőben és 
még a hálószobákban is. A legérdekesebb feladat 
a tanulószobában való felügyelet volt, hatvan 
gyermek mellett. Ébren kellett lennem, hogy 
tényleg tanuljanak és ne a latin nyelvtan borító
lapjába rejtett ponyvaregény olvasásába merül
jenek. A fegyelemtartás mellett hamarosan meg
ismertem minden tanuló szellemi képességét is. 
Nem volt nehéz, hiszen naponta ellenőriznem 
kellett, elvégezték-e a feladatokat, írásban és 
szóban. Az első internátusi hetekben feltűnt, 
hogy sok diák nehezen boldogult, mert nem tu
dott mit kezdeni az idővel. Egyik még a tanév 
kezdete után két hétre is könyvét vagy füzetét 
onta be a szabványos kék papírba. Egy másik 

meg félórákat töltött az órarend megkeresésével. 
A harmadik meg nem tudta mi a feladat és 
társait konzultálta. Az első energikus lépésem az 
volt, hogy rendet csináljak és megtanítsam őket, 
hogyan kell tervszerűen nekilátni a tanulásnak. 
\ki nem tudja, mi a feladata és nem teremt

,ga mellett olyan légkört, hogy nyugodtan ta
nuljon, az nem is érhet el komoly eredményt. . .

Szeptember elején az idén is megnyíltak az 
-kólák kapui. A diákok többsége elemitől a gim

náziumig, nem internátusból, hanem otthonról 
• iskolába. Itt adódhat egy nagy probléma: lég
im családban mindkét szülő dolgozik és tanítás 

i a gyerekek otthon, egyedül, felügyelet nél- 
tanulnak. A délutáni órák tervszerű kihasz-

- kísától függ, milyen lesz a kis- vagy nagydiák 
nulmányi eredménye. Számos családban egy 
közi jegyhirdetés, vagy félévi bizonyítvány az 
j felkiáltójel, hogy baj van a tanulással!
Az iskolaév kezdetén nem árt egy pár kipró- 
; szempontot megszívlelni és általuk önálló, 
telességtudó és szorgalmas tanulókat nevelni.

Korszerű tanácsok

Ha a szülő nem ellenőrizheti állandóan a ta
nulást, akkor nagyon lényeges a tanulólánnyal 
- fiúval megértetni, ne a pillanatnyi Iekötött- 
ugre és a velejáró visszavonultságra gondolja- 

. hanem arra, hogy a mai időben mindenki
Jósa szerint boldogulhat legjobban. Az iskolai
. ek alatt szerezhetik meg azt az alapot, amelyre 
oítve megtalálják a lehetőséget hivatásuk kibon

takozásához. A rómaiaknak megint igazuk van: 
nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, 
kár rövid sorban ezt könnyebb leírni, mint a 
gyermekekkel megértetni. Rengeteg példát lehet 
az életben találni, amely azt bizonyítja, hogy

már fiatal korban bontakozóban van a felnőtt 
tehetsége, csak ápolni kell a tanulással. A szülők 
elsősorban arra ügyeljenek, hogy a gyermek a 
tanulási időt jól ki is használja. Nagy a kísértés 
minden diáknál, hogy a barátok ajánlatának en
gedve az udvaron tölti el az időt és nem a tanu
lásra fordítja. Az is előfordulhat, hogy valami 
izgalmas könyvet olvas a tanuló és nem a fela
datokat készíti el. Minden gyermek életében be
következik az idő, mikor rengeteget olvas. Téves 
lenne megtiltani, helyesebb a tanulás szolgála
tába állítani. Helytelen lenne az a magatartás is, 
ha a tanulás zene, vagy egyenesen TV nézés 
közben történne. Sok tanuló állítja, csak akkor 
tud tanulni, ha a nevezett technikai remekművek 
be vannak kapcsolva. Természetesen téves a fel
fogás; a zene, vagy egy mozgó kép lényegesen 
csökkenti a figyelmet és a felfogóképességet is. 
Legyen a tanulási idő alatt sérthetetlen ez a sza
bály: mindent a maga idejében. Vannak azonban 
rendszeresen visszatérő műsorszámok, amelyet 
valaki hallgatni, vagy nézni akar. Lehet, de elő
ször a kötelesség.

A szülői ellenőrzésnek ezen a téren körülte
kintő szeretettel, de kitartó energiával arra kell 
törekedni, hogy a tanuló diák maga is észre 
tudja venni a határt a tanulás és a szórakozás 
között és azt be is tartsa 1

Az eredményes tanuláshoz szükséges a tiszta, 
világos és nyugodt tanulószoba. Sajnos, nem 
minden család rendelkezik olyan lakással, hogy 
az iskolás gyermeknek külön tanulószobát biz
tosítson. Lehet a tisztántartott konyhaasztalon, 
vagy a nappaliban, vagy az édesapa íróasztalán 
is tanulni. Ilyenkor arra kell ügyelni, hogy a 
gyermek holmiját rendben tartsa. Egy kis polcot 
már nagyon olcsón be lehet szerezni. Jobb ott 
tartani a könyveket, mint a konyhaasztalon, vagy 
más hat helyen.

A szülők gyakran panaszkodnak, hogy az is
kolában a gyermek aránytalanul sok írásbeli fela
datot kap. Magam is láttam már könyvből ki
jelölve két oldal mennyiségben házifeladatot. 
Ilyenkor más szülőket is meg kell kérdezni és 
ha tényleg úgy van, nyugodtan fel lehet rá hívni 
a tanerők figyelmét. Ezt elkerülni, vagy a bajon 
házilag segíteni nem megoldás. Az a kellemetlen 
helyzet állhat elő, hogy a tanár a jótollú és fan
táziadús anya dolgozatát, vagy az apa mennyi
ségtan példáját osztályozza. Kellemetlenebb még, 
ha rossz jegyet ad. Az is előfordul, hogy a ház
tartásban valamilyen sürgős segítségre van szük
ség. Ilyenkor a könyvet be kell csukni és taná
csos segíteni. Érthető. Az már viszont érthetetlen, 
ha jutalomból a szülő hevenyében lediktálja a 
fogalmazványt. Inkább csak egy része legyen 
készen a feladatnak, vagy semmi, kivételes eset
ben célszerűbb a tanerőnél a tanulót kimenteni 
egy füzetlapon, mint idegen tolla] ékesíteni.

Sok szülő keresztje: a csemete nem boldogul

a házifeladattal. Még több felsős diák kereste 
meg már zsebpénzét, vagy talán többet is, gyen
gébb diákoknak adott különórával. Gyakran elő
fordul, hogy egy-egy diáknak legalább három 
különórája van. Ha zongora és sport órákra jár, 
nem is nagy baj. Legtöbb gyermeknek a meny- 
nyiségtan, vagy valamelyik idegen nyelv okoz 
nehézséget. Ez egészen természetes. Ha a szülő 
ért valamit ezekhez a tantárgyakhoz, nem is cso
dálkozik rajta. Legjobb a segítség, ha gyermekét 
rávezeti a megoldás nyitjára és több esetben, nem 
a házifeladatot csinálja meg helyette, hanem gya
korol vele. Ha azután sehogyan sem megy, lehet 
a különórákhoz folyamodni.

Mivel a tapasztalat szerint úgyis az életnek 
tanulunk, elengedhetetlenül szükséges a megfe
lelő segédkönyvek: lexikonok, szakkönyvek, re
gények beszerzése és folyóiratok előfizetése. Ma 
már idegen nyelveket is lehet lemezről, vagy 
hangszalagról gyakorolni és tanulni. Ezt a lehe
tőséget is ki kell használni. Mindent azonban 
nem lehet egyszerre beszerezni, időre van szük
ség. Az ésszszerű és hasznos ajándékozás ezt a 
területet is felöleli.

Nem lehet minden jótanácsot leírni, amely a 
tanulásnál eredményre vezethet. Már csak azért 
sem, mert ahány gyermek, annyiféle képesség és 
ahány család, annyiféle lehetőség. Egyet azonban 
nem szabad elfelejteni, hogy a modern kor elle
nére is a gyermek gyermek marad. Igyekszik a 
dolog könnyebb végét megfogni. Ezért szeptem
ber elején nem árt, ha a szülő egy pillanatra arra 
is gondol, kellő szigorral és ellenőrzéssel nem
csak az elkövetkező esztendő kellemes szünidejét 
készíti elő, hanem gyermeke jövőjét is építi.

P. SZŐKE JÁNOS

Páratlan Siker !
A NEMZETŐR 1970-es 

NAGY ÉVKÖNYVE

Értékes irodalmi, kulturális, politikai 
almanach, színes, gazdag, szórakoztató 
naptár, fiatal írók, költők bemutatkozása, 
történelmi dokumentumok: mit vesztett 
25 év alatt az ország, mit adhatott mara
dandót a negyedszázados emigráció.

75 író és költő ad találkozót az em
lékkönyvben, amely 240 oldalon, fehér 
famentes papíron, kétszínű fényes 
fedőlappal jelent meg.

Ara: 11.— DM (13.— Sfr.) 
Befizethető: Bayerische Hypotheken und 
Wechselbank, München,
Konto Nr. 576 949.

Érdeklődők forduljanak a «Nemzetőr» 
kiadóhivatalához: 8 München 34. Pf. 70.

Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN
RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:

Kossuth Krisztina, 1970 ápr. 23 -án, Bécsben 
Mester Borbála Zsuzsanna, 1970 május 9-én,

Kaiser-Ebersdorfban
Ilvecki Ilona, 1970 május 10-én, Bécsben 
Téglás Rihcárd, 1970, június 21-én, Bécsben 
Pálfi Andrea, 1970 július 5-én, Bécsben 

Belgiumban:

Breskovecz József, B. József és Kovács Erzsébet 
fia, 1970 aug. 15-én, Brüsszelben

Németországban:

Kövér Ágnes, K. László és Klein Veronika lánya, 
1970 június 27-én, Mannheimben

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Ausztriában:

Tóth János és Paulus Éva, 1970 július 18-án, 
Bécsben

Németországban:

Pongrácz Győző és Tóth Judith, 1970 júl. 24 -én, 
Kaiserslautemben

Svájcban:
Bechtold Ervin és Savoray Josiane, 1970 júl. 25., 

Genfben

ARANYLAKODALOM 
Németországban:

Págelék aranylakodalmukat ünnepelték a Harz 
hegység egyik legszebb részén, Lautenthal- 
ban. A háború végén két esztendeig volt 
lakásuk nyitva 600 magyar sebesült számá
ra. Szeretnőnk úgy az ők, mint számtalan 
más magyar nevében hálánkat leróni, s ked
ves Mindkettőjük számára a jó Isten áldását 
a továbbiakra kekérni.

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:

Kiss Mártonná, 1970 június 15-én, Hornban 
Fábiánkovits János, 1970 június 18-án, Linzben 

Belgiumban.-

Gróf Apponvi György, néhai gróf Apponyi 
Albert fia, 72 é. korában, Saarbrücken- 
ben, 1970 aug. 7-én. Lakóhelyén, Brüsszel
ben gyászmisét mutattak be érte a Magyar 
Ház kápolnájában, 1970 aug. 27 -én.

Németországban :
Barabási Ferencné szül. Kovács Amália, 1970, 

július 10-én, Schvvetzingenben

n  rr /  «  rr •  •Bún es bűnös
Nyár. Szabadság. Uborkaszezon.
Mintha az egyházi naptár is ezt a hangulatot
'űzné: a tavasszal oly gyakori ünnepek a 

• áron megritkulnak úgy, hogy még mutatóba
is alig akad belőlük.

Persze, ez csak látszat. Valójában a liturgikus 
mtár alig ismer olyan napot, amelyen ne ünne- 
, ne valakit vagy valamit: egy-egy szentet, vér- 
nút, hitvallót, szüzet, vagy hitünknek valamely 
kát. Kár, hogy ezek a napok annyira elsikkad

ok a hétköznapok szürkeségében !
Válasszunk ki ma példának három szentet, s

: glalkozzunk velük kissé behatóbban!
Itt van pl. július 22-e, Mária Magdolna napja,

. agy — egy jó hónappal később — Szent Ágos- 
-n (szeptember 28), vagy szeptember 21-én 

Szent Máté apostol és evangélista ünnepe.
S még nyugodtan folytathatnánk tovább. A 

íigvelmes olvasó azonban máris észrevette, miért 
éppen ezt a három szentet ragadtuk ki az ün
nepek sorából. Bármilyen szokatlanul hangozzék 

de mindhárom szentet egy közös jellemvonás
köt össze,
a bűn.

Bár történelmileg nem bizonyítható, az Egyház 
liturgiája mégis azonosítja azt a Mária Magdol
nát, aki «ott állt — Szűz Máriával és Szent János 
apostollal együtt — a kereszt lábánál* (v. ö. [n. 
19, 25) azzal a «bűnös nő»-vel, aki Simon fari
zeus házában könnyeivel öntözte Jézus lábait 
(V. ö. Lk. 7, 36 skk), s akiből Jézus hét ör
dögöt űzött ki (Mk. 16, 9).

Szent Ágoston «Vallomásai »-ból tudjuk, meny
nyi bűnön, milyen mély fertőn keresztül vezetett 
az az út, amely őt először a keresztény hithez, 
majd az életszentség ormaira vitte.

És Máté ? Az ő történetét ugyancsak saját le
írásából ismerjük (Mt 9, 9-13): «vámos» volt,

vagyis a zsidó népet leigázott római nagyhatalom 
szolgálatában álló tisztviselő. Nem csoda tehát, 
ha a zsidók nyilvános bűnösökként kezelték a 
vámosokat, s mélyen lenézték őket (V. ö. a fa
rizeusról és a vámosról szóló példabeszédet: 
Lk 18, 9-14).

De mi mindebben az aktuális ?

Néhány hónappal ezelőtt egy édesanya fordult 
hozzám tanácsért, vajon befogadja-e házába leá
nyát, akinek házasságon kívül gyermeke született. 
Egy másik édesanya azt kérdezte, hogyan visel
kedjék fiával szemben, aki — feladva papi hiva
tását — nősülésre gondol ?

Néhány «privát» nehézség ? ! Tévedés ! Ott
hon és munkahelyünkön, a családi és a társa
dalmi életben, kis-falusi egyházközségekben és a 
világegyház méreteiben egyaránt minduntalan 
elénk toppan a bűn, illetve a bűnös problémája.

Amikor 1963-ban XXIII. János pápa magán
kihallgatáson fogadta Adzsubejt, az akkori orosz 
diktátornak, Hruscsovnak, vejét, az egész világ 
felszisszent: «Hát már a pápa is . . .?  !» — Ami
kor arról olvasunk, hogy az Egyház nemcsak 
megkönnyíteni akarja a papi hivatal feladását, 
hanem még arról is gondoskodik, hogy ezek az 
emberek (akiket eddig «hitehagyottak»nak bé
lyegeztünk meg) minél simábban találják meg az 
utat a «civil» életbe, még a türelmesebb kato
likusok előtt is feltódul a kérdője,: «Nem vezet 
ez túlságosan messzire?!*

Tetszés szerint folytathatnánk a felsorolást: az 
állami törvényhozásban megnyilvánuló és sokak 
számára érthetetlen nagylelkűséget, az egyes ke
resztény felekezetek, sőt az egyes világvallások 
között mindinkább kialakuló szerető megértést 
stb., stb.

Nem a keresztény elvek feladása ez ? Nem 
Krisztus gondolatának elárulása ? !

A keresztény ember számára mindenkor

Krisztus magatartása
az iránymutató. Meg kell tehát néznünk, ho

gyan is viselkedett Jézus a bűnnel, illetve a bű
nösökkel szemben. A számtalan példa közül csak 
egyet ragadjunk ki: a szamariai asszonv esetét 
(In 4, 1-42).

Jézus a sok vándorlástól fáradtan leül egy kút 
mellé. A közeli városból egy asszony jön a kút
hoz, hogy vizet merítsen. Jézus nagyon jól tudja, 
kivel áll szemben, hiszen a rövid beszélgetés 
végén világosan meg is mondja neki, hogy eddig 
«hét férje* volt, s hogy az, akivel most együtt 
él, «nem férje*. S mégis ! Jézus nem ront neki, 
nem utasítja el. Sőt. Maga kezdeményezi a be
szélgetést, apró szolgálatot — vizet — kér tőle, 
s csak miután annyi szeretettel előkészítette a 
talajt, mutat rá hibáira. S hogy nem sikertelenül, 
azt az asszony lelkesedése mutatja.

Hasonló a magatartása a már említett Mária 
Magdolnával és Mátéval szemben is. Olyannyira 
keresi a bűnösök társaságát, oly nagy szeretettel 
karolja fel őket, hogy a farizeusok megvetően 
«a vámosok és bűnösök barátjának* (Mt 11,19) 
csúfolják. Űt, aki szemrebbenés nélkül fel merte 
tenni a kérdést halálos ellenségeinek: «Ki vádol
hat engem közületek a bűnről ? !»

Jézus tehát ismeri a bűnt, s ha kell, szépítés 
és takarás nélkül bűnnek is nevezi. De tud va
lami mást is, amit mi, sajnos, olyan nehezen 
tudunk megérteni: tud különbséget tenni bűn és 
bűnös között. A bűntől elfordul, sőt egész éle
tének feladatát abban látja, hogy megtérésre szó
lítsa fel az embereket. A bűnöst azonban ma
gához öleli, felkarolja, szereti. Nem azért, hogy 
takargassa bűnét, hanem azért, hogy megszaba
dítsa tőle.

Jézus magatartása
a keresztény magatartás 

mércéje. A bűnösökkel szembeni magatartá

sunk főhibája ugyanis legtöbbször abból ered, 
hogy nem tudunk különbséget tenni a bűn és 
annak elkövetője között, hogy a bűnt és a bű
nöst egyszerűen azonosítjuk egymással. Sőt, néha 
még ennél is többet teszünk: sokszor azokat is 
azonosítjuk a bűnnel, akik valójában csak szen
vedő alanyai a bűnnek. Mert mit tehet pl. egy 
szerencsétlen gyermek arról, hogy házasságon kí
vül született ? !

Foglaljuk össze röviden az igazi keresztény 
magatartás lényegét:

1. Bárhol és bármilyen körülmények között is 
találkozzunk a «bűnös»-scl, ne felejtsük el, hogy 
éles különbséget tegyünk «bűn» és «bűnös» kö
zött. A bűn sohasem lehet vita tárgya egy ke
resztény ember számára, de a legnagyobb bűnös
nek is joga van ahhoz, hogy szeressük. Annyi 
bizonyos, hogy' ez nem könnyű feladat. De ha 
nem így teszünk, akkor miben különbözünk 
azoktól, akik nem ismerik, vagy akik megtagad
ják a kereszténységet ? ! «Ha csak azokat szere
titek, akik titeket szeretnek, miféle jutalomra 
tarthattok számot ? !» (Mt 5, 46.)

2. Ha pedig magunk estünk abba a szeren
csétlenségbe, hogy bűnösnek kell magunkat mon
danunk ( s ki az közülünk, akinek ezt nem kell 
tennie ?), ne higgyük, hogy embertársaink felénk 
megnyilvánuló szeretete a bűnnek szól. Más szó
val: tudjunk akkor is különbséget tenni bűn és 
bűnös között, ha az utóbbin önmagunkat kell 
értenünk ! Ne gondoljuk, hogy embertársainknak 
felénk megnyilvánuló hősies szeretete egyben 
menlevél hibáink és bűneink számára !

Szebben és tömörebben nem lehet a keresztény 
magatartást összefoglalni, mint ahogyan azt az 
a Szent Ágoston tette, aki annyi tapasztalatból 
beszélhetett, s aki édesanyjának, Szent Móniká
nak hősies szeretete nélkül sohasem lett volna 
azzá, amivé lett: «A bűnt utáld, de a bűnöst 
szeresd!»

RITTER MÁRTON
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Emlékezzünk Segítsünk az árvízkárosultakon!
1845 szeptember 9-én, 125 évvel ezelőtt szü

letett Nagykárolyban Acsády Ignác, a tör
ténetíró és publicista. 1869-ben fejezte be 
jogi tanulmányait Pesten, és a «Századunk» 
című napilap munkatársaként dolgozott. —
1877 -ben bölcseleti doktorrá avatták a ma
gyar történelemből. Történelmi kutatásai és 
nagyobb önálló munkáinak méltatásául a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tag
ja lett 1888-ban.•

1860 szeptember 20-án született Lkk község
ben Rákosi Viktor író, újságíró és humoris
ta. Rákosi Jenő író és Rákosi Szidi színésznő 
öccse. Sokat utazott egész Európában. Az 
1888-i velencei nemzetközi irodalmi kong
resszuson Türr István tábornokkal együtt 
képviselte Magyarországot. 1889-ben a pá
rizsi világkiállítás alkalmával feltűnést keltő 
beszédet mondott Gambetta államelnök sír
jánál. — Legismertebb könyvei: Korhadt fa- ; 
keresztek (elbeszélések) és Elnémult haran- j 
gok (regény).

1770 szeptember 22-én, 200 évvel ezelőtt szü- , 
letett Kis János. Jobbágy családból szárma- ■ 
zott. tanítója ismerte fel tehetségét, s az ő se
gítségével került 1782-ben a soproni líceum
ba. Itt alapította meg 1790-ben a II. József 
németesítő törekvései miatti nemzeti ellen
állás idején a Soproni Magyar Társaságot 
(kezdetben «magyarul tanuló társaság#), az 
első magyar önképzőkört. Tagjai egymás 
munkáit megbírálva ösztönözték egymást az 
írói pályára. Sokat dolgozott irodalmi téren 
egész életében. 1846 február 19-én hunyt el 
Sopronban.

1945 szeptember 2 2 -én hunyt el Dunavecsén 
Vikár Béla. 1909-ben jelent meg az ő for
dításában a Kalevala finn nemzeti eposz. 
Kosztolányi a fordítás ihletettségét, időtálló
ságát Arany János Hamletjével vetette össze, 
s úgy jósolta: Vikár munkájának az idő 
vasfoga nem árt. Egy rövid idézet a be
vezetőből :

« Mostan kedvein kerekedéit.
Elméin azon töprenkedék.
Ilogy hu dalra kéne kelni.
Ideje volna énekelni...»

Egy kis párhuzam:
«Mostan emlékezem az elmúlt időkről.

H IR D E T É S E K
< BOUTIOUE MARIA#

Bécsi Magyar divatáru üzlet
a város szívében.
Kosztümök, kabátok, ruhák és blúzok nagy 
választékban. Méretre rendelések !

Pongrác? Mária 
Wien 1, Herrengasse 2-4.
Tel.: 65 50 222

MAGYAR VENDÉGLŐ BRÜSSZELBEN 
«LE KLEBER#

a Grand-Place közelében, a Gare Centrale és 
az I -es metró-megálló mellett 
(Bruxelles I. rue Ravenstein 70; tel. 1111 65) 
Magyaros ételek és italok is —
Hideg-meleg büfé állandóan.

FIZESSEN ELŐ AZ «ÉLETÜNK»-RE 
ANGLIÁBAN:
A R KM E Sa |tóosztálván.
(Tel.: 01/ 229-5931) )
Mindszenty Otthon 
London. 5, Arundel Gardens.

A NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZER
VEZETEK KÖZPONTI SZÖVETSÉGE 
Elnökségi Irodája m in d e n  héttőn és 
csütörtökön d. u. 1 2 1 - I'2 5-ig tartja 
fogadóóráit honfitársaink számára.

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

« A SZlV »,
az U.S.A. -bán megjelenő, a gyakorlati hit
élethez irányt mutató havi folyóirat címe 
megváltozott. — Az új cím az alábbi:

A Szív (Rév. R. Radányi. S. J.)
76 Locust Hill Avenue 
Yonkers, N. Y. 10701, U.S.A.

Az elmúlt időkben jó Toldi Miklósról...»  
«Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 
Messziről lobogva tenger pusztaságon ...»

1945 szeptember 26-án halt meg New Yorkban 
Bartók Béla zeneszerzőnk. «Bartók mint 
tudós mélyebb, kíváncsibb volt; tudta, hogy 
a 'jelleg' csak összehasonlítással határozható 
meg: csak differenciál diagnózisban mond
hatok róla valamit. De a Kárpát-medence, 
sokféle népével, amelyek közül az elmarad- 
tabbak könnyebben megszólaltathatók vol
tak, mint a magyar: szinte kínálkozott, hogy 
az összehasonlító folklórt b e n n e  meg
teremtsék. »

«Az ítéleteiben óvatos Bartók egy helyütt 
azt a feltevést kockáztatja meg, hogy ha a 
világ népzenéjét egyszer igazán felkutat
nánk: az egészet néhány őstipusra lehetne 
visszavezetni. Nos. a Bartók-zene maga is 
ilyen őstipus. nem a történelem homályában 
kinyomozott, hanem egy gazdag élmény- 
kincsből táplálkozó lángészben összetett.#

«Húsz évvel ezelőtt Dohnánvi véleménye 
lepett meg (1944-ben volt ez), azé a Dohná- 
nvié, akire Bartók Pozsonyban mint esz
ményképére nézett, akit mint előadót és kar
mestert a legnagyobbra tartott, s aki maga 
is több Bartók-művet mutatott be. 'Folklo
ristának a legnagyobb, de mint zeneszerző’ 
— s egy vállrándítás fejezte be a mondatot.#

A fenti idézetek Németh László: Kiadat
lan tanulmányok második kötetéből vannak.

1895 szeptember 2 8 -án hunyt el Veres Pálné 
Beniczky Hermin. Egyetlen leányának neve
lése érdekében sokat foglalkozott a nőne
velés kérdéseivel, tanulmányozta ennek iro
dalmát s ezen az úton a leányok nevelésének 
általános javítása vált állandó törekvésévé. 
A gondolatnak pártolókat szerzett, 1867 má
jus 24 -én huszonketted magával elhatározta 
nőképző-egyesület és leányiskola létesítését. 
A később róla elnevezett utcában lévő és a 
nevét viselő leányiskolát élete végéig irányí
totta. 1904 május 6-án leplezték le emlék
szobrát az Erzsébet-téren Budapesten.

Borszíirö Szent Mihálynak nevezik Szegeden és 
környékén szeptember 29-ét. — Szent Mi
hály táján már kezd hűvösödni az idő. innen 
a szorongás tréfás kifejezése: fél. mint ci
gány Szent Mihálytól.

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ
magyar kereskedelmi szakembereket keresek 

Franciaországban.
Nyugat-Németországban és a 
Benelux-Államokban

Svédországi cégem képviseletére.
Jelentkezés levélben az alábbi címen:

Donatt Film — Foto — Reklám AB 
Grevgatan 42.
Stockholm Ö.

HIVATALOS FORDÍTÁSOKAT
magyar-német és német-magyar nyelven 
olcsón és gyorsan elkészítek Ausztria és 
Svájc területére is 1

Wilhelm Divy
All. vizsgázott törvényszéki hiteles fordító 
és tolmács.
799 Friedrichshafen,
Lindenstr. 50.

FIATAL, A SZAKMÁBAN JÁRTAS PÉKET
állandó alkalmazásra
Malmö-i magyar pékmtíhelyembe felveszek. 

Schneider János pékmester 
«Adria» Ungerska Bageriet 
Rolísgatan 21 — S 214 34 Malmö 
S V E R 1 G E
Telefon: Malmö — 190625

PULIKÖLYKÖK KAPHATÓK
és előjegyezhetek jó törzskönyvvel 
rendelkező anyától és apától.
Egy 1 éves kedves nősténypuli is eladó. 

Érdeklődni lehet a következő címen: 
Kocsis Lászlóné,
Const. Huvgensstr. 58.
Maarssen
HOLLANDIA

Előző számunkban felhívást közöltünk az ár
vízkárosultak megsegítésére. Felhívásunkra töb
ben fordultak hozzánk tájékoztatásért; hol pusz
tított az árvíz Erdélyben és hogyan lehet segí
teni az árvízkárosultakon.

Egész Romániában 81 helységet teljesen, 1193- 
at részben öntött el az árvíz. Több, mint 11.000 
ház pusztult el teljesen, 88.000 családot — 
268.000 személyt — kellett kilakoltatni. Az ár
víz közel 500.000 hold termőföldet borított el, 
1.000 hidat rongált meg, vagy sodort el és 300 
km vasútvonalat tett tönkre. A halottak száma 
161. 28 ember tűnt el.

I. E R D É L Y B E N

az árvíz minden megelőző árvíz méreteit felül
múlta és több magyar család lett hajléktalanná, 
mint Magyarországon. A legnagyobb pusztítást 
a túláradt Szamos és Maros okozta.
Szatmár: A városban elpusztult 2.221 ház és 
2.147 sérült meg. A környező falvakban 1.197 
ház pusztult el és 1.190 sérült meg. A lakosság 
ágyneműt és takarót kér sürgősen.
Nagybánya: A megye területén 250 ház pusztult 
el és 800 sérült meg erősen.
Dés: 120 ház pusztult el teljesen és 600 sérült 
meg. Itt is sürgősen szükség van ágyneműre és 
takaróra.
Marosvásárhely: Elpusztult 3.000 ház és 5.600 
sérült meg. Szemtanú közlése szerint a blokk
házak első emeletét is elérte az árvíz. Az alacso
nyabban fekvő házakban számosán bennpusz
tultak. Sokan a háztetőre menekültek, onnan 
kiáltoztak segítségért. Sajnos sokszor előfordult, 
hogy hiába, hiszen mindenki menekült. Az ár 
olyan gyorsan jött, hogy mindent és mindenkit 
magával sodort. Holttestek, állatok, bútorok úsz
tak a vízen, üzemek felrobbantak, benzinkutak 
kifolytak. A villanypóznák tetején ablakrámák 
és fennakadt ruhadarabok lógtak. Ludason a víz 
az egyik blokkház IV. emeletét is élérte.
Gyulafehérvár: A régi város utcáit 1.5 magasan 
borította el a víz. Több, mint 2.000 ház pusz
tult el és közel 4.000 sérült meg súlyosan. A 
püspökvár és szeminárium sokszáz embernek 
nyújtott menedéket és a kispapok hősiesen vették 
ki részüket a mentési munkálatokból.

Hasonló mértékben szenvedtek súlyos árvíz
kárt még Déva, Szamosújvár, Szászrégen, Nyá- 
rádremete. Marosillye, Marosszentgyörgy, Ludas, 
Szepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely. Meggyes. 
Lipova. Segesvár. Aradot és Temesvárt — ahová 
később ért el az árvíz — védősánccal vették 
körül és meg lehetett menteni.

Szatmáron, Marosvásárhelyt, Nagybányán és 
Gyulafehérvárott iskolákban és sátrakban he
lyezték el ideiglenesen a lakosságot. De jön a 
tanév és közelít a tél, mi lesz a mindenüket el
vesztett honfitársaink sorsa ?

Az Erdélyben élő árvízkárosult magyarok e- 
gyetlen reménysége a nyugaton élő magyarságban 
van ! Ha most elmaradna komoly segítségünk, ez 
számukra nemcsak letargikus csalódást, de lassú 
pusztulást is jelentene. Az államhatalom — ért
hetően — a külföldi pénz- és természetbeni ado
mányok: élelmiszer, építőanyagok, készházak 
centrális elosztását erőlteti, mert intézményeiben 
maga is súlyos kárt szenvedett.
Hogyan segítsünk ?

Természetesen együttérző szívünk, sorsközös-

SZERETETTEL LEVELEZNÉK
beteg — ágyhozkötött — vagy elhanyagolt 
embertársaimmal, akiknek ezzel szolgálatot 
tehetek.
Címem:
Bottlik Béla 
lllnauerstr. 38.
8307 Effretikon — Scweiz

MAGYAR KATOLIKUS ORVOS-HÁZASPÁR
Svédországban keres 4 és 5 éves gyermeke 
mellé legalább egy évre fiatal 20-30 év 
közötti egészséges magyar, vallásos diák
lányt, aki a háztartásban is kisegítene.

Teljes ellátás, lakás, sport- és tanulási
lehetőség biztosítva. — Fizetés megegyezés 
szerint kb 80 dollár tisztán havonta. Oda- 
visszautazás Svédországba fizetve.

Fényképpel és rövid életrajzzal ellátott 
levelet « S z e r e t e t #  jeligére a kiadó- 
hivatalba kérünk.

BÁCSKAI ORVOSNŐ
(27 éves — 171 cm magas)
házasság céljából megismerkednék hozzáillő,
jellemes, 30- 35 éves korú férfivel.

Leveleket Postfach 3242, 8025 Zürich — 
«Bácska# jeligére.

séget vállaló lelkiismeretünk és legjobb anyagi 
tehetségünk szerint.
a. / Segítsünk továbbra is 10 kg-os vámmentes

ruhacsomaggal, ha pontosan ismerjük a meg
segítendő jelenlegi egyéni ruhakárát, szükség
leteit, testméreteit, életkorát, a gyermekek 
számát, nemét és korát. De csak ezek isme
retében és soha nem anélkül, mert a nem 
megfelelő ruhadarabokkal nem segítünk a 
megadományozotton, az adományozó pedig 
feleslegesen fizette meg a csomagolás és por
tóköltséget. A csomagban feltétlenül pontos 
tartalomjegyzéknek kell lennie és a fuvar
levélen a «Pentru Sinistrati# (árvízsegély) 
megjelölésnek. Kérésre a Caritas Intematio- 
nalis bécsi delegátiója szívesen küldi meg az 
árvízkárosultak címeit.

b. / Lényegesen fontosabb a pénzsegély. Az ado
mányozott összeget a román nemzeti bank 
közvetlenül a megnevezett személynek fizeti 
ki: 1 dollárért 18 lei-t. A károsult szempont
jából előnyösebb, ha a zürichi Palatinus-cég 
közvetítésével «szabad választásra# megjelö
léssel utaljuk át közvetlenül a pénzösszeget 
a károsult nevére és címére. A cég garantálta, 
hogy minden «szabad választásra# átutalt 
összeget a károsultnak fizetnek ki. Ha ez 
valami okból kifolyólag nem lehetséges, a cég 
visszatéríti a befizetőnek az összeget. Ezzel 
a megoldással a károsult a neki legjobban 
szükséges dolgokat: ruházati cikkeket, tüze
lőt, élelmiszert vagy építési anyagot szerezhet 
be. Ennek lebonyolításában is készségesen 
áll mindenki rendelkezésére a Caritas Inter- 

nationalis bécsi delegációja. Címe: Hemalser
Hauptstrasse 55 1. A-1172-W ien.

II. M A G Y A R O R S Z Á G O N

az árvíz, a hivatalos adatok szerint legnagyobb 
mértékben az egyesített Szatmár-Szabolcs megyé
ben, az amúgy is gyengén termő futóhomokos 
területen kb. 100.000 kát. holdnyi területen pusz
tított. 48 községet öntött el az árvíz és közel 
50.000 embert kellett kilakoltatni. Kb. 5.500 la
kóház teljesen elpusztult és 4.000 sérült meg 
számottevően.

Az árvízsújtotta falvak lakossága Magyaror
szágon is iskolákban, középületekben és sátrak
ban nyert elhelyezést és jelenleg is ott lakik. 
Csodálatraméltó és példás módon fogott össze 
az ország lakossága megsegítésükre. A testvéri 
szolidaritás rendkívüli mértékben hozott áldo
zatot árvízkárosult embertársaink javára. De fél
százezer ember kárát és többezer elpusztult csa
ládi házat egy csapásra lehetetlen pótolni, újjá
építeni. így’ az anyaországi honfitársaink további 
megsegítése nyílt és kiáltó szükségesség ! Az a- 
nyaországi károsultak megsegítését is a pénzse
gítség oldja meg elsősorban.

A károsult családok ruha segítségét a Caritas 
lntemationalis bécsi delegációja a hozzá befutott 
és befutó ruhaadományokból fedezni tudja. De 
nincs pénze a közeledő tél előtt beszerzendő tü
zelő, élelmiszer és egyéb szükségletek fedezésére.

Az anyaországiaknak juttatott pénzsegítségek 
elküldését az IKKA útján, a természetbeni segít
ségek továbbítását közvetlenül a károsultak ne
vére és címére elküldött csomagokkal készsége
sen vállalja a Caritas Internationális bécsi dele
gációja.

Hirdetéseket elfogadunk
mivel lapunk anyagi helyzetén akarunk 
javítani. Kétféle hirdetés közlésére vál
lalkozunk:
Az első keretnélküli hirdetés, amelynek 
a legkisebb alakja 7 cm x 5 cm s a 
díjszabása minden egyes alkalommal 
20.— DM; félévre 100.— DM s egész 
évre 180.— DM.
A második a keretes hirdetés, amelynek 
szintén 7 cm x 5 cm a legkisebb alakja 
s a díjszabása a keretnélkülinek két
szerese.
A hirdetéseket a helyi lelkészeknek ad
juk át. de indokolt esetben, pl. fogytán 
van az időnk, fordulhatunk egyenesen 
a Gazdasági Bizottság e l n ö k é h e z :  
P. Szőke János. D — 7000 Stuttgart. 
Werastrasse 63. Tel. 43 37 86.
A nyomdához is küldhetünk sürgős 
esetben hirdetést ( Ungarische Buch- 
druckcrei, CH - 9000 - SÍ.Gallen. 
Gallustrasse 41. Tel.: (071) 22 55 28). 
de jelezzük, hogy a hirdetést egyidejű
leg a Gazdasági Bizottságtól is kértük 
és az első megjelenésért esedékes díjat 
a n n a k  postacsekkjére átutaltuk: 
Ungarisches Seelsorgeamt. Postscheck- 
amt Stuttgart, N. 21 90.



É L E T Ü N K

Hogyan szabadult ki Mindszenty
a kommunisták kezéből

Mindszenty bíboros édesanyja halálának az 
idén van 10. évfordulója. Az « Életünk® felelős 
szerkesztője, Dr. Vecsey József, az évfordulón 
közel 300 oldalas könyvben ismerteti azt a je
lentős szerepet, melyet Mindszenty bíboros édes
anyja fia életeben betöltött. A «Levél a bíboros 
édesanyjához® című fejezetből idézzük az alábbi 
részleteket:

Budapest, 1956 november 2.

Kedves Borbála N éni!

Örömmel értesítem, hogy itthon vagyok Buda
pesten és innen írom e sorokat a Bíboros úr 
megbízásából. . .

7 egnap este a kihallgatások után Őeminenciá
jával négyszemközt beszélgettünk három órán át. 
Azt gondolom, leginkább az érdekli Borbála 
Nénit, amit arról tudtam meg. hogyan szabadult 
ki október 50-án délután ÁVH-s őrei kezéből.

Október 25 -ám a Bíboros úr is értesült a rá
dióból az ifjúság tüntetéséről. De másnap őrei 
elvették a rádióját és a két napilapot se adták 
be többé hozzá, melyeket addig minden nap 
megkapott. Ebből és az őrök egyre nyugtalanabb 
és idegesebb viselkedéséből arra következtetett, 
hogy az október 25 -iki tüntetéseknek következ
ményei lehettek. Azt azonban, hogy szabadság- 
harc folyik a fővárosban és az ország nagyobb 
városaiban, nem merte feltételezni. Az egész 
hetet imádságban töltötte és különösen a Ma
gyarok Nagyasszonyát kérte, hogy védje meg 

rökségét» a rászakadó nagy bajban és ve
szélyben.

Őrei persze egész héten mélyen hallgattak és 
emmit sem közöltek vele a forradalmi esemé- 
yekről. Csak október 50 -ám kereste fel a pa

rancsnok. Arra figyelmeztette, legyen útrakészen.
úvel a nap folyamán elhagyják a házat, ahol 

veszélyben forog az élete.

-  De hát ki veszélyezteti itt az én életemet ? 
— kérdezte a Prímás úr az őrség parancsnokától.

— A csőcselék — válaszolta keserűen a pa
rancsnok.

— Én a néptől nem félek — jelentette ki Ö- 
eminenciája — s azért a házat nem vagyok haj
landó elhagyni.

Az ÁVH -s parancsnok eltávozott, de hama
rosan visszatért harmadmagával és akkor azt 
kérdezte:

— Hajlandó-e velünk jönni, ha erőszakot al- 
almazunk, persze csak valamilyen jelképes for

mában ?
— Nem hagyom el a házat — mondta nagyon 

■atározottan —  és erőszaknak sem engedek.

FRANCISKÜS VON STRENG 
volt baseli püspök halála

kahnával nekünk svájci magyaroknak különös- 
- éppen van okunk róla imádságos kegyelettel 
megemlékezni. Ugyanis a svájci püspöki kar már 
évek előtt őt bízta meg az idegen nyelvű lelki
pásztori munka főpásztori gondozásával. E mi
nőségben sokszor volt tapasztalható a magyarok 
iránti jóindulata.

1884 február 27-én született. Középiskolai ta
nulmányait a jézustársasági atyák híres feldkirchi 
(Voralberg) gimnáziumban, hittudományi tanul
mányait pedig az insbrucki egyetemen végezte. 
1908-ban szentelték pappá. 11 évig a berni Szent
háromság-templomban volt segédlelkész. Utána

Bár Őeminenciájának csak kevés reménye volt. 
hogy megakadályozhatja erőszakos elhurcolását, 
mégis szembeszegült. Feltételezte, hogy az őrség 
valamely felelőtlen felső parancsra cselekszik és 
nem tartotta kizártnak, hogy át akarják adni az 
oroszoknak.

Ír ÁVH-sok már éppen ahhoz készülődtek, 
hogy erőszakkal is magukkal viszik a Bíboros 
urat. aki ismételt felszólításra sem volt hajlandó 
önként velük menni, amikor egy őrszem lépett 
be a terembe. Ez azt jelentette, hogy egy orosz 
katonai autó állt meg a ház bejárata előtt. Erre 
valamennyien az ablakhoz futottak, hogy szem
ügyre vegyék a katonai autót és utasát.

A katonai gépkocsiból Horváth János, az Álla
mi Egyházügyi Hivatal elnöke szállt ki. aki azon
nal és sietve a Prímás úrhoz vezettette magát. 
Amikor találkoztak, minden bevezetés nélkül 
felszólította, hogy az őrséggel együtt azonnal 
hagyja el a házat.

Őeminenciája persze Horváth előtt is kijelen
tette, hogy nem hajlandó elhagyni a házat és 
erélyesen tiltakozott a jogtalan és felelőtlen in
tézkedés ellen. Horváth János, aki ettől kezdve 
nem tudta elrejteni félelmét és izgalmát, paran
csoló hangot kezdett használni és azzal fenye
gette meg a Bíboros urat, hogy erőszakkal is 
végrehajtatja a felülről kapott parancsot. Ebben 
azonban megakadályozta egy váratlan fordulat.

A környék lakosságát felriasztotta az orosz 
katonai gépkocsi és amikor a férfiak látták, hogy 
az Almássy-kastély felé tart, ahol a Prímás urat 
internálták, megindultak ők is kapákkal, villák
kal és egyéb szerszámaikkal, hogy megmentsék 
Őeminenciáját. Miközben Horváth bent tárgyalt 
a Prímás úrral, körbefogták a kastélyt és hangos 
jelszavakat ismételve követelték a Bíboros úr 
szabadobocsátását. Amikor Horváthot figyelmez
tették, hogy nagy tömeg gyűlt össze a ház körül 
és erről az ablakon keresztül maga is meggyő
ződött, lerohant a katonai gépkocsihoz és ami
lyen gyorsan csak tehette, elhagyta Felsöpetényt.

Természetesen az ÁVH -s parancsnoknak is 
inába szállt a bátorsága és ettől kezdve csak 
azon igyekezett, hogyan menthetné meg a saját 
és emberei életét. Míg a tömeg lent hangosan 
tüntetett és követelte a Prímás urat, ők bent ab
laktól ablakig futkostak és megpróbáltak kap
csolatot teremteni a tüntetőkkel. De ezek nem 
figyeltek rájuk, hanem egyre hangosabban és fe
nyegetőbben követelték a Bíboros urat. Végül is 
az ÁVH -sok szorult helyzetükben tanácskozásra 
gyűltek össze. Annak végén a parancsnok Ő- 
eminenciája elé vezette megszeppent embereit. 
Udvariasan jelentette, hogy az őrség tagjai is

17 évig a baseli Szent Klára-templomnak volt 
plébánosa. 1937-ben szentelték püspökké. A 
nagy kiterjedésű baseli egyházmegyét 31 eszten
deig nagy körültekintéssel kormányozta, a lelki
gondozás minden ágával törődve. Különösen az 
ifjúság és a keresztény házasság és családi élet 
volt érdeklődésének tárgya. A keresztény egy
házak testvéri kapcsolata és az állami hatóságok
kal való tapintatos kapcsolat is fontos szerepet 
játszott tevékenységében. Magas korára való te
kintettel a Szentatya elfogadta a baseli egyház-

' megye kormányzásáról való lemondását.

Valóban fényes temetése a solothurni székes- 
egyházban augusztus 11 -én folyt le.

MGR. PFEIFFER MIKLÓS

Ezer év alatt

az esztergomi érsekek hosszú sorában csak két 
prímás érte meg és ünnepelhette meg kinevezé
sének 25. évfordulóját.

Az első magyar prímás, aki negyedszázadon 
túl töltötte be a legfőbb egyházi hivatalt Magyar- 
országon. Kanizsai János, 31 évig állt a magyar 
eevház élén: 1387 október 25-től 1418 május 
30 -ig.

A másik esztergomi érsek és magyar prímás, 
aki megérte kinevezésének negyedszázados jubi
leumát, éppen a magyar kereszténység megala
pításának és az esztergomi érsekséget alapító 
Szent István születésének ezredik évfordulóján, 
Mindszenty József bíboros, aki 1945 szeptember 
16-án vette kézhez a prímási kinevezéséről szóló 
bullát.

Mindszenty prímás ténylegesen csak 1948 de
cember 26-ig tölthette be szabadon hivatalát,

csatlakoztak a forradalomhoz, átálltak a néphez. 
Jelentését így fejezte be:

—  Hercegprímás Űr. e perctől kezdve szabad!

Hamarosan e drámai fordulat után megérke
zett a kastélyba egy katonai egység a rétsági lak
tanyából. Az orosz páncélautóra ugyanis, melyen 
Horváth János utazott, a rétsági parancsnokság 
is felfigyelt. El is fogták Horváthot. amikor Fel- 
sőpetényből sietett vissza a fővárosba. A telejo- 
nistáknak pedig már napközben sikerült lehall- 
gatniok az Á VH -s őrség és Budapest közt tör
tént üzenetváltásokat. Ezek alapján a rétsági pa
rancsnok. Pallavicini őrnagy fel tudta mérni a 
Bíboros urat fenyegető veszélyt. Ezért küldött 
megmentésére egy gyors egységet Felsöpeténybe.

A Prímás úr örömmel üdvözölte a lakosság 
képviselőit és a katonák parancsnokait. Először 
is azt kérte tőlük, hogy engedjék bántódás nélkül 
szabadon ÁVH-s őreit. Ezt a kívánságát telje
sítették is, miután lefegyverezték őket és vezeté
sükkel átkutatták az egész épületet. A pincében 
és az alagsorban nagy szénhalmazok között sok 
kézigránátot, géppuskát és nagy mennyiségű lő
szert találtak. Fenn az emeleti helyiségekben 
pedig több lehallgató készüléket bontottak ki a 
falakból. (Ezek segítségével tudták meg persze 
azt is. amit Borbála Néni mondott látogatásai 
alkalmával a Bíboros urnák.)

A ház átkutatása után Őeminenciája tanács
kozott a tisztekkel és úgy döntöttek, hogy Felső- 
petényből átmennek a rétsági laktanyába. Este 
10 óra 5 perckor el is indultak.

Őeminenciája annak örült a legjobban, hogy 
nyolc évig tartó fogságából a magyar nép fiai 
szabadították ki és beszélt arról is. milyen szí
vesen töltötte velük első szabad óráit a lak
tanyában.

— Valamennyien jókedvűek voltak — mon
dotta — és egy boldogabb magyar életről szőtték 
reményeiket.

Végül megbeszélte velük, hogy másnap korán 
reggel indulnak Budára. Utolsó kérdése ez volt 
hozzájuk:

— De fiaim, van-e biztosítékotok is arra, hogy 
holnap valóban el is jutok veletek Budára ?

Amikor a Bíboros úr tegnap este idáig ért. 
kis szünetet tartott. Aztán meghatottan és bol
dogan ismételte meg itt ebben a kicsi szobában, 
ahol most én is írom e levelet, e nagyszerű fiúk
nak történelmi lapokra illő válaszát:

— Egyedül az életünk —  mondta meggyőző
déssel a parancsnok.

— Csak az életünk ! — kiáltották utána lel
kesen mindnyájan.

A Bíboros urnák itt könny csillant meg a 
szemében:

— Boldog voltam és azt mondtam nekik: 
Fiaim, reggel nyugodtan indulok veletek Budára !

majd 1956-ban, a szabadságharc idején, még 
négy napig: összesen 1200 napig. A 25 évből 
közel hét évet töltött a bolsevisták különböző 
börtöneiben és másfél évet háziőrizetben Püs- 
pökszentlászlón és Felsőpetényben. A forradalom 
óta az amerikai követségen «menekültként» él.

Széchi Dénes esztergomi érsek, bíboros-prímás 
halála két héttel előbb következett be, mint be- 
tölthette volna ebben a magas hivatalban a 25 
évet. 1440 február 15-től 1465 február 1 -ig volt 
esztergomi érsek és Magyarország prímása.

Bakócz Tamás bíboros közel 24 évig (1497 
december 20-tól 1521 június 15-ig) volt eszter
gomi érsek és prímás.

Lippav György, aki szintén megközelítette a 
24 évet a prímási székben, 1642 november 18-tól 
1666 január 30 -ig volt esztergomi érsek. Simor 
János bíboros-prímásnak 1867 január 20-tól 1891 
január 25 -ig terjedő kormányzása 3 nappal túl
jutott a 24. évfordulón.

Várady Pál (1526-1549) és Batthány József 
(1776-1799) esztergomi érsekek 23 évig töltötték 
be a prímási hivatalt.

Pázmány Péter (1616-1637) és Vaszary Kolos 
(1891-1912) 21 éven keresztül kormányozták a 
magyar egyházat.

1970 OKTÓBER 11-ÉN (VASÁRNAP)

délután 4 órakor Pázmány Péter emlékünne
pélyt tart a Zürichi Magyar Katolikus Misszió. 
Az ünnepély helye: a Guthirt plébánia kultúr
terme.
Az emlékünnepségre minden érdeklődő ma
gyart szeretettel hív és vár a Rendezőség.

VECSEY JÓZSEF 
most megjelent könyve

Emlékezés
Mindszenty bíboros édesanyjára

közel 300 oldalon mutatja meg, 
hogyan forrott össze csodálatos 
egységbe a magyar prímás életével 
egy finom és eszes falusi asszony
nak, édesanyjának élete.
A kötet 32 képet is tartalmaz mű
nyomó papíron a bíboros és 
édesanyja életéből.
A könyv ára 19.—  svájci frank, —  
4.50 US dollár, vagy annak meg
felelő valuta.
Megrendelhető: 
a Magyar Nyomdában 
(Ungarische Buchdruckerei)
9000 St.Gallen, Gallusstr. 41. Schweiz.

Mit ér feleséged munkája ?
Sok körülmény zavarhatja még a legjobb aka

ratú férfi tisztánlátását is. Nem szükséges ehhez 
más. mint időhiány, fáradtság, kissé elhamarko
dott ítélet, vagy más hétköznapi esemény.

A férjek akaratlan értetlensége igen sok asz- 
szony szívében okoz méltányos elkeseredést. En
nek a nem mindig rosszakaratú értetlenségnek 
következtében a férjek sokszor úgy tesznek, úgy 
beszélnek, mintha az asszonyoknak semmi fontos 
feladatuk nem lenne.

Te értékeld feleségedet, mert olyan munkát 
végez állandóan, amire te semmi áron nem vál
lalkoznál, de életed harmóniájához feltétlenül 
hozzátartozik.

Ez az igazság! És még hozzá az, hogy bár 
feleségednek is számtalanszor nehéz, kellemetlen, 
kényelmetlen, mégis irántad való szerétéiből —  
és sokszor helyetted is — elvégez mindent. Még 
akkor is. amikor igazságtalan kritikáddal hátrál
tatod és alapjában véve elkeseríted. Csak jósága 
az. amely az egyensúlyt megtartja a te felelőtlen 
kritikáddal szemben. Tényeket akarsz ?

Igenis, a nők túlterhelve végzik a legnehezebb 
munkát. Nem mindig fizikailag nehéz — a gé
pesített háztartás mellett — hanem erkölcsileg. 
Bár könnyebb volna az irodában szép ruhában, 
sokszor udvarló férfiak között dolgozniok és a 
kereső nő öntudatával hiúskodniok, mégis vállal
ják a család hétköznapi terheit. Vagy ha dolgoz
nak, vállalják a «második műszakot» is ! Ezek 
önmagukban talán természetesnek, vagy apróság
nak látszanak, de együttvéve nagyon is sok, egye
nesen nehéz !

Gondoljunk az otthon rendjére. Ebbe beletar
tozik a külső csíny, a tisztaság, a takarítás, u- 
gyanúkkor, amikor a gyermek és a férj sokszor 
a renddel semmit sem törődik.

Gondoljunk az étkezésre. Ennek feltétele a be
vásárlás, nyári eltevések, üzletbe szaladgálás. . .  
maga a főzés, annak művészi tökéletessége, ami 
tanulmányban és elkészítésben időt jelent. Vele 
jár a pontosság, mert sem később, sem korán 
nem készülhet el az étel. . .  mosogatás, törülge- 
tés, a konyha rendbentartása.

Sok igazságtalan férj csak kritizál, finnyásko- 
dik, de ebbe a gondba egyszer sem tekint bele. 
A nő feladata a ruhák gondja. Bevásárlása, var- 
ratása, mosás, hiányok pótlása, szakadások be
varrása. . .  ágy húzás, vasalás . . .

A gyermek is az asszonyt veszi jobban igény
be. Ö hordozza kilenc hónapig, nagy áldozattal 
szüli meg. Szoptatja. Külön főz neki. Tisztán 
tartja, mos utána. Neveli, csititja. Éjjel legtöbb
ször ő kel fel miatta . . .

Emellett a férj azt kívánja, s joggal, hogy 
folyton üde, kedves, szerelmes legyen. Ez fontos 
feladata is. Tehát önmaga gondja is kötelessége. 
Divatos ruhája, mosolya, derűje. De mit jelent 
ez újból ? Maga a szerelem is jobban igénybe
veszi, mert a nő egész egyéniségét lefoglalja és 
ugyanakkor egészen a férfi tetszéséhez kell alkal
mazkodnia, pedig a férfiak alig látszanak törődni 
az asszony legtermészetesebb igényeivel.

Önmagad lelkiismeretét is megnyugtatod az 
egyetlen becsületes eljárással, lehetőségek szerint 
apró és nagy szolgálatokkal siess feleséged segít
ségére.

Legtöbbször csak percekről és rövid negyed
órákról van szó. Tüzelőt készítesz, munkából 
hazafelé a megbeszélés szerint bevásárolsz, orvost 
hívsz, átmenetileg ügyelsz a gyermekre. . .  .4 sok 
elsorolás helyett inkább találékonyságod és nagy
lelkűségedet fokozd az életben és az rávezet a 
teendőkre.

A legapróbb segítségek felkeltik feleségedben 
munkája fontosságának tudatát. Nem érzi magát 
egyedül, ami olyan fontos lélektani szükségesség 
számára, hiszen benned és veled él.

RENDESI MÁRIA
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Szerelem — házasság -  család
Mit csináljon egy tisztességes lány ?

"Tizenhét éves középiskolás lány vagyok, és 
azt tapasztalom, hogy alig akadok olyan fiára, 
aki a találkákon meg ne kísérelne valami meg 
nem engedett dolgot, A többi lányok is azt mond
ják. hogy manapság minden fiú csókolózni, ölel
getni akar a találkákon, sőt még tovább is men
nek. Eddig azt az elvet követtem, hogy megen
gedhetem neki, hogy átkaroljon, megcsókoljon, 
feltéve, hogy szenvedély nem vegyül bele és 
semmi többet nem kísérel meg. Azt tartom, hogy 
•gy lánynak elég jól kell ismernie a fiát, mielőtt 
zt megengedné neki. Helyesek-e ezek az elvek?»

Ezen a téren elég könnyű leszögezni az el
veket. de nem olyan könnyű követni azokat. 
Azonkívül néhány egyéb szempontot is szem 
elölt kell még tartani.

A találkák alkalmával — akár jegyesek már, 
akár nem — cl kell kerülni minden olyan érze
lemnyilvánítást, amely szinte szükségszerűen föl
kelti a nemi élvezetek heves vágyát. Mivel két 
személyről van szó, nemcsak sajátmagában, ha
nem a másikban is felébrednek ezek a vágyak. 
Azért mindig tekintettel kell lennie a társára is. 
Bűnt követ el még azzal is. ha beleegyezik egy 
olyan cselekedetbe, amely Önt esetleg hidegen 
hagyja (bár ennek nem nagy a valószínűsége), 
de társában felébreszti a szenvedélyeket. Tehát 
minden olyan tett. amely bűn — mivel közösen 
követték el — mindkettőjük számára súlyos bűnt 
jelent.

Az ölelkezésre és csókolózásra nehéz egyszerű 
szabályokat felállítani. De biztos, hogy mindig

Rövid
A Vatikán és Jugoszlávia diplomáciai kap
csolatot létesített — jelentették be egyidejűleg 
Belgrádban és a Vatikánban. A Szentszék apos
toli pronunciaturát állít fel Belgrádban. Jugo
szlávia pedig nagykövetséget a Vatikánban. A 
Vatikán és Jugoszlávia kapcsolatai 1952-ben 
szakadtak meg. Vatikáni körökben úgy tudják, 
hogy Tito elnök ősszel esedékes olaszországi lá
togatása alkalmával felkeresi VI. Pál pápát is.

A bad godesbergi apostoli nnneiatura jelentése 
szerint Msgr. Dr. Kada Lajos szentszéki követ- 
ségi tanácsossá lépett elő. Dr. Kada Lajos 1964- 
ben került a nunciaturára. s előbb titkári, majd 
auditori minőségben teljesített diplomáciai szol
gálatot Dafile nuncius vezetése mellett.

A perui földrengéseknek 450 templom és to
vábbi 700 egyházi épület esett áldozatul.

Ind iá batt 1972 januárjától ünnepségsorozattal 
emlékezitek meg Szent Tamás apostol mártír
haláláról. aki elsőként hirdette Indiában az Evan
géliumot. A püspöki kar hírek szerint azzal a 
kéréssel fordult a pápához, hogy az 1972. évet 
nyilvánítsa «India Szent £vé» -nek.

Korzika szigetén Creveau plébános ezentúl he
likopterrel közelíti meg azt a 12 hegyi falut, ahol 
vasárnaponként szentmiséket mond. A helikopter 
költségeit hívei fedezték. A plébános a 2. világ
háború alatt repülőtiszt volt.

A pápa Castelgandolfo-han tölti az idei nyár 
legmelegebb hónapjait és előreláthatólag szep
tember második felében tér ismét vissza Rómába. 
40 év óla első ízben foglalta el lakosztályát 
ugyanitt a bíboros államtitkár. Villot kardinális.

Rómában a vatikáni grottákban felszentelték 
a litvánok kápolnáját. Az ünnepi szentmisét a 
pápa mondta. 500 litván zarándok jelenlétében. 
Szentmise előtt megáldotta a wilnai Mater Mi- 
sericordiae kegyképét, amely a kápolna apszisát 
díszíti. Rövid beszédében emlékeztetett a keresz
tény népek azon szokásaira, hogy Szent Péter 
sírja közelében a kereszténység és a pápa iránti 
hűségük jeleként kápolnát tartanak fenn.

Caronne kardinális a francia Alpokban Lac de 
Tignes-nél felszentelte Európa legmagasabban 
fekvő templomát. A templom ezer személy be
fogadására alkalmas és 2.415 méter magasban 
fekszik.

Firenzében megnyílt a VI. Pál pápáról elneve
zett szeretet-otthon. Ez a világ első olyan intéz
ménye, amely a pápa nevét viselheti és amelyhez 
a pápa beleegyezését adta. Felépítése és beosz
tása a maga nemében a legmodernebb otthon 
Európában. A pápa még 1966 karácsonyán ígérte 
meg a városnak az otthon létesítését, miután az 
Arno folyó áradása hihetetlen rombolást és pusz
títást végzett a városban.

Egyre több egyházmegye közigazgatása hatá
rozta el, hogy reggel 7 óra előtt nem szólalnak 
meg a templomi harangok. Az elhatározást a 
munkaidő differenciálódása, valamint az életkö
rülmények megváltozása indokolja. Túl merev

van egy pont, amikor egyikükben, vagy mind
kettőjükben felébred ennek hatására a szenve
dély. Ez rendszerint az első lépés a bukás felé, 
még ha előzőleg nem is akartak bűnt elkövetni. 
Ami a néhány pillanatig tartó csókot, vagy ölel- 
getést illeti, pl. búcsúzásul, bölcs dolog, ha nem 
engedi meg válogatás nélkül minden fiúnak. 
Egyébként lealacsonyítja magát és azt a benyo
mást kelti, hogy a következő alkalommal még 
többet is meg fog engedni. Nagyon helyes az 
érzelemnyilvánításnak ilyen jeleit mindaddig visz- 
szautasítani, míg bizonyossá nem válik, hog majd 
eljegyzik egymást. Még ilyenkor is kölcsönös 
megegyezéssel ki kell zárniuk mindent, ami bűn
re vezethet. Elismerjük, hogy ez nem könnyű, 
de nagyon fontos és megéri az áldozatot. így 
ugyanis megtudhatja, hogy társa rendelkezik-e 
azzal az önuralommal, amely a házasságkötés 
előtt és után egyaránt szükséges. Ha ezzel nem 
rendelkezik az udvarlás idején, akkor aligha fog 
majd később, házaséletük folyamán parancsolni 
az ösztöneinek, amikor a házastársi hűség forog 
majd kockán.

A fiatalok, főleg a fiúk fegyelmezetlen visel
kedésének két főoka van:

Az egyik az, hogy nagyon sok fiatal nélkülözi 
manapság a vallásos neveltetést. Erőteljes erköl
csi elvek nélkül pedig nem képesek ellenállni 
ösztöneik követelőzésének. Sok országban az 
állami iskolákban egyáltalán nincs hitoktatás; de 
még a hitoktatásban részesülők is gerinctelenek
nek bizonyolnak, mert hiányzik náluk a vallásos 
családi nevelés. Ezt a hiányt a katolikus iskola 
sem tudja pótolni. — A másik ok az, hogy

hírek
magatartás és elzárkózás ezen a téren is csak 
esetleges egyházellenes fellépésre adhatna okot.

Assisiben «Zene és liturgia* címmel tartott ta
nulmányi hetet teológusok, zeneszerzők, lelki
pásztorok és érdeklődő laikusok csoportja. A 
viták középpontjában a modern egyházi zene 
kérdései és a hagyományos, klasszikus egyházi 
zene megőrzésének lehetőségei álltak.

Páduában Szent Antal sírjához az elmúlt év
ben 4.570 csoport zarándokolt el. A keleteurópai 
országokból is több, így a SZU -ból 2, Magyar- 
országból 19, Csehszlovákiából pedig 41 csoport 
érkezett.

Venezuelában tartják a jövő évben az első 
inter-amerikai kongresszust — jelentette be a 
latinamerikai püspöki konferencia. A találkozót 
a katolikus férfiak egyesülete szervezi és a latin- 
amerikai kontinens szociális, kulturális, biológiai 
és vallási aktuális kérdéseiről tanácskozik majd.

Szlovákiában a legújabb rendelkezés megtiltja, 
hogy az iskolákban szerzetesnővérek adjanak hit
oktatást. A szeptemberben kezdődő iskolaévben 
a szülök nem a plébánosnál, hanem az iskolai 
igazgatónál kötelesek gyermekeiket beirat ni. Az 
iskolák S. és 9. osztályában ezentúl egyenesen 
tilos a hitoktatás.

XIII. János pápáról «15 olvasmány* (Quin- 
dici letture) címmel új könyv jelent meg. A közel 
800 oldal terjedelmű könyv a Roncalli-pápa 
számos, eddig ismeretlen írását tartalmazza, to
vábbá egy részletes biográfiát is.

Az egyik szovjet lap jelentése szerint még 
minden negyedik ateista labilis, azaz ingatag 
meggyőződésében és fennáll annak lehetősége, 
hogy az egyház által újra könnyen visszafordít
ható. Erre a megállapításra 60 ezer személy meg
kérdezése után jutott a lap szerkesztősége.

Hollandiában megalakult a hollandiai katolikus 
egyház új tájékoztatási irodája. A sajtóközpont 
felállítására létesített alapítványt «Alfrink kardi
nális alapítvány*-nak nevezték el.

Trierben tartották az idei Németországi Kato
likus napokat. A Szent Mátyás bazilikában —  
amely az ünnepségek központja volt — őrzik az 
apostol földi maradványainak egy részét. Szent 
Ilona császárnő, Nagy Konstantin édesanyjának 
közbenjárására Agricius trieri püspök hozta a 
városba az ereklyéket.

Moszkvában megjelent a Szentírás teljes kia
dása. Az Ó- és Újszövetség fordítása csak cse
kély javítást és változtatást ért. A példányszám 
mindössze 20 ezer, mert a keleti országokban 
uralkodó papírhiány már évek óta akadályozta 
a kiadás lehetőségét.

16.000 spanyol pap, szerzetesnővér és testvér 
munkálkodik jelenleg a missziós országokban. 
Rajtuk kívül további 1.500 világi pap Délame- 
rikában, a spanyol-lat inamerikai papi egyesület 
keretében.

nagyon sok manapság a gerinctelen és elvtelen 
lány is, akik nagyon könnyen engednek az ilyen 
kéréseknek. Nem lennének olyan rosszak a fiúk, 
ha a lányok többsége nem működnék olyan szí
vesen közre velük, amikor rosszat kívánnak.

Biztosra vesszük, hogy ha egy lány állhatatos 
a tisztaságához, akkor igen nagy a valószínűsége 
annak, hogy rá fog akadni egy hozzá hasonló, 
tiszta életű fiúra, mert már a házasságkötés előtt 
próbára teszi erkölcsi teljesítő képességét. A lá
nyoknak nagyobb hatalmuk van ezen a téren, 
mintsem sejtenék.

Hogyan akadályozzam meg a bizalmasko
dást ?

«Nagyon kedvelek egy fiút. Katolikus, de nyíl
tan hangoztatja, hogy ő nem jár olyan lánnyal, 
aki nem engedi meg a bizalmaskodást. Igyekez
tem meggyőzni öt felfogása helytelenségéről, de 
semmire sem mentem vele. Minden egyéb tekin
tetben nagyon rendes fiú, kedves, nemeslelkű és 
hűséges a vallásához. Tudna-e valami tanácsot 
adni, hogy mit tegyek ?»

Néha az egyedüli megoldás, hogy otthagyja az 
ilyeneket. Ez persze nehéz, ha kedveli az illetőt. 
Tartsa ilyenkor szeme előtt az Ür szavait: «Ha 
jobb szemed bűnre visz, vájd ki és hajítsd el.» 
Ezzel a képletes beszéddel figyelmeztet, hogy 
még legdrágább kincsünktől is meg kell válnunk, 
ha az bűnbe visz.

Nagy tévedés azt gondolni, hogy az illető hű
séges a vallásához. Mivel a bizalmaskodás, amire 
ő céloz, mindig súlyos bűn, ez világos jele an
nak. hogy az illető állandóan a halálos bűn álla
potában él. Hisz ő maga hangoztatja, hogy kitart 
tisztátalan szándéka mellett. Ez mutatja, hogy 
múltbeli tisztátalan bűneit nem bánja és egyál
talán nem kíván azokkal felhagyni. Ilyen lelkű- 
lettel végzett gyónásai és áldozásai szentségtö
rések. — Semmit sem számít, hogy milyen ked
ves egyébként. Az ilyen alak házastársnak egyál
talán nem való, mert szinte biztos, hogy a házas
ságkötés után másokkal is hasonlóképpen fog 
bizalmaskodni. Nincs meg benne a. házassági 
hűséghez szükséges jellem, önuralom és akarat
erő, és nélkülözi a kegyelmi segítséget is.

Az itt mondottak adhatnak néhány gondolatot 
ahhoz, hogy mit mondjon neki. Talán sikerül 
beláttatnia vele. hogy milyen élvezethajhászó és 
kétszínű a vallásossága. Ha nem változik meg. 
hagyja ott, míg nem késő. Ne ajánlja fel saját 
testét bűnalkalmul, főleg pedig ne akarjon egy 
majdnem biztosan szerencsétlenül végződő házas
ságot kötni. Ha az Ön kedvéért sem hajlandó 
és képtelen a bűnről lemondani és így Istenhez 
hű maradni, biztos, hogy házasságuk folyamán 
sem lesz képes az Ön kedvéért a házastársi hű
ségben kitartani. Ne keseregjen tehát, ha le kell 
mondania róla, inkább örüljön, ha még időben 
megszabadulhat tőle 1

«MAGZATELHAJTAS PARADICSOMA*

Mióta liberális elveket vezettek be, azaz gya
korlatilag a legteljesebb szabadság uralkodik a 
művi vetélés kérdésében. — azóta /apán a mag
zatelhajlás paradicsoma lett. —  így egy újságíró 
egy nagy német napilapban.

Az ember önkéntelenül is megborzong! Ilyen 
léhán és cinikusan írni ártatlan emberek oktalan 
lemészárlásáról egy országban, ahol még most is, 
25 év után mesterségesen nem engedik elfeledni 
a tömeggyilkos KZ-parancsnokok (és akik mö
göttük álltak) bűneinek emlékét! Vagy azt gon
dolja az újságíró, hogy az anyaméhek falán nem 
hatol át az ártatlanok sikolya ? —  De bizony 
igen, sőt — egyenesen az égig !

Éppen ezért az a véleményünk, hogy a cikk
író a «paradicsom» fogalmát valószínűleg a po
kollal tévesztette össze.

M. A.

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