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A lengyel példa
1980. augusztusa óta feszülten és egy

ben aggódva figyeli a szabad világ a 
lengyel eseményeket. Az, ami augusz
tusban a Danzig-i gyárakban és dok
kokban, majd a sziléziai ipartelepeken 
és végül egész Lengyelországban elkez
dődött, az első reménysugár Keleteuró- 
pa annyira sötét égboltján.

Mert miről is van szó? — Arról, 
fogy egyszerű munkások, Lech Walesa 
\ ezetéíével, tették le a munkaszerszá
mot azért, hogy az igazságosság és 
emberiesség, a szabadság és igazi haza- 
szeretet nevében mondjanak Nem-et 
cgv olyan rendszernek, amelyben az el
enyésző kisebbség, idegen hatalmakra 
támaszkodva, évtizedeken keresztül 
szisztematikusan csorbította és lábbal 
tiporta a legelemibb emberi jogokat, 
egv olyan néppel szemben, amely a 
történelem folvamán annvisz.or lett ál
dozata külső és belső erőszaknak.

A világ lélegzetvisszafojtva figyelte 
azt a fegyelmezett és bátor párviadalt, 
amit a lobbanékony lengyel nemzet 
munkásmilliói vívtak egy korrupt, bü
rokrata, csak önző egyéni érdekeket ke
reső pártrendszerrel, amit ha nem tá
maszkodhatna a Szovjetunió hadosztá
lyaira, már régen elsöpörte volna a 
lengyelek haragja.

A párviadalt az a tény tette világ- 
jelentőségűvé, hogy egy fegyvertelen, 
de lélekben, hitben és hazaszeretetbe”, 
teljesen összeforrt munkásnép kezdte el 
a történelemben először békés dialó
gusban feszegetni azokat a bilincseké1-, 
amiket a Szovjet hatalom-óriás árnyé
kában egv erőszakra alapított rend
szer rakott a Vasfüggöny mögött élő 
védtelen százmilliókra.

Mert az 56-os magyar és az 1968-as 
csehszlovák példa csak felvillanásai, fi
gyelmeztető villámlásai voltak a most 
készülőben lévő nagy nemzeti és társa
dalmi viharnak. — Most arról van szó, 
hogy sikerül-e egy diktatórikus, bürok
rata rendszernek a maga kisebbségi 
akaratát egy világhatalom fegyveres es 
anyagi potenciálja mellett nemzetekre 
és népekre rákényszeríteni. A párbajnak 
íz első menete belpolitikai síkon az új 
szabad és független lenyel munkás- 
szervezkedésnek, a „Szoltdaritás”-nak 
teljes sikert hozott. A kommunista re
zsim által irányított állami szakszerve
zeteket hihetetlen rövid idő alatt el
söpörte a színtérről. Egyetemes, minden 
foglalkozási ágat átölelő tömegszerve-
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tetté lett, tagjainak száma tízmillióra 
emelkedett és most kezdi el megszer
vezni a még független parasztságot, 
ilyen hatalommal szemben kormánynak, 
pártnak, rendőrségnek, hadseregnek és 
minden tömegmédiumnak meg kellett 
torpannia, egyezkedni kellett. A rend
szer fogcsikorgatva, csak lépésről-lépés- 
re engedett. Közben Moszkva mozgó
sította a lengyel határok körül és ha
tárokon belül hadosztályait. Megindítot
ta a kampányt nemcsak a szovjet saj
tón keresztül, hanem leghűségesebb ki- 
tartottjainál, a keletnémeteknél és a 
csehszlovák kormánynál is. A pártsaitó 
a. Szovjetunióban, a DDR-ben s a CSSR- 
ben gazdasági, politikai és társadalmi 
káoszról ír. Ebbe a koncertbe legújab
ban belekapcsolódik a lengyel pártsaj
tó is, amely kezdetben megfélemlítve, 
békéltető hangot ütött meg.

A legutóbbi napokban a lengyel kér
dés katonapolitikai síkra is átterelődött; 
nemcsak a készenlétben álló szovjet had
osztályokról van itt szó, hanem a var
sói paktumba tömörült szocialista ál 
lamok varsói titkos tanácskozásáról és 
a közös haderők főparancsnokának. 
Kulikov marsallnak és több szovjet tá
bornoknak a lengyel vezérkarral foly
tatott tárgyalásairól is.

Közben Lech Walesa Olaszországba 
látogatott. Találkozott az ottani szak- 
szervezetek vezetőivel, meglátogatta a 
földrengéssujtotta Délolaszországot, a 
Monté Cassino-i II. világháborús len
gyel hősi temetőt, de a tulajdonképpe
ni cél, II. János Pál pápa meglátogatá
sa volt, a szabad lengyel szakszervezeti 
bizottság élén. A Pápa hosszabb be
szédben először foglalt részletes állás
pontot ebben az óriási horderejű kér
désben. A Pápa bevezetőben emlékez
tetett arra a történelmi nagy szolida
ritásra, amelyet évszázadok véráldoza

Mécs László 1.1895—1978):

Úrfelmutatás
(A „Magyarok Misekönyve" ciklusból)

Adatott nekünk Golgotát járnunk, 
vonszoltuk véres keresztünk, jármunk. 
Kálváriázó társaid voltunk.
Jussunk van Jóboz. Hegy vétkes-voltunk 
átváltozása ne menjen resten,
Mondd ránk, Megváltónk: „Ez az én

testem

Van nép, mely a bal latorra! szenved: 
átkoz Tererr.iőt, megváltó-rendet; 
szidja elrontott múltját, hóhérit; 
káromkodási a mennyet érik.
— Te minket jobbá ép a kereszten 
változtass, mondván: „Ez az én testem!

Baivégzet-vonia boszorka-körnek 
éjébői lesnek ránk pokolszörnyek: 
háború, cJögvész, pestises eszmék, 
lázadás láza, isíentelenség, 
lilánk szomszédság. sunyiinak lesben, 
űzd el mind. mondván: „Ez az en testem!

tai pecsételtek meg. Ez az új Szolida- 
litás is annak a jegyében született. A 
Szentatya örömét fejezte ki ama tény 
fölött, hogy 1980. november 10-én ez 
a szabad munkásszakszervezet autoritást 
kapott azokra a feladatokra, amelyek 
neki a lengyel haza területén kijárnak. 
Ezt történelmi haladásnak jelentette ki

„És Lengyelországnak joga van az 
igazi haladásra — mondotta a Pápa. 
— Ugyanaz a joga, mint minden nem
zetnek. És egyúttal bizonyos értelem
ben még különös joga is, amit a tör
ténelmi nagy megpróbáltatások árán és 
legújabban a II. világháború szenve
dései által szerzett magának. Itt most 
műiden lengyel szorosan vett belső lá
gyéról van és lesz szó. Az elmúlt őszi 
hetek fáradozásai, úgyszintén azok az 
óriási erőfeszítések, amelyek továbbra 
's önök előtt állnak, nem irányulnak 
senki és semmi ellen. Minden kizárólag 
i közióra irányul. Ez nemcsak joga, 
de jobban mondva, kötelessége minden 
társadalomnak és nemzetnek. Jog, a- 
melyet a nemzetközi élet minden tör
vénye szentesít. Tudjuk jól, hogy a 
lengyeleket a történelem folyamán nem 
cgyszei rabolták meg ettől a jogtól. 
De ez nem tudott eltántorítani attól, 
hogy ne bízzunk az isteni Gondvise
lésben, mindig újra és újra. A nemzet
közi jogrend és béke érdekében áll, 
hogy Lengvelország ezeket a jogokat 
teljes egészükben élvezhesse. A világ 
közvéleménye meg van győződve en
nek a követelésnek a jogos voltáról” .

Mi magyarok akik a közös sorsban, 
szenvedésben testvérei lettünk a nagy 
lengyel népnek, mit kívánhatunk mást 
hasonló sorsban sínylődő Hazánknak, 
mint ugyanezt a törhetetlen bizalmat 
az Isteni igazságosságban és megőrző 
gondviselésben. A jövő teljesen az Ö 
kezében van. H. F.

Azért jöttél, hogy életünk lenne 
s bővebben lenne; a bőség benne: 
az Öröm! Ez az isteni többlet 
állat-voltunkban, mely táj s megdöbbent. 
Ne tűrd, hogy á'szent kéz ürömöt mérjen 
borunkba, - mondd rá: „Ez az én vérem!"

Szereted a víg adakozókat
s bosszant, ha böjttől fancsa! arc kókad. 
Szereted, hogyha öröm patakzik.
Borra! láttál e! proletár lakzit.
Add, hogy könnyünk mind víg borrá érjen, 
borujikra meg mondd: „Ez az én vérem!"

Bűnünk volt, van s lesz. Te hetvenhétszer 
megbocsátsz: könnyet látsz s mgelégszel. 
Ha a megsértett Igazság itt lenn 
büntetné bűnünk hetedíziglen, 
mondd az Atyának: „Irgalmad kérem, 
ez az én testem, ez az én vérem!"

Vidám idő a farsang
Minden bét végére kerül egy bál, vagy 
más szórakozás. S ha nem is basznál kr 
az ember minden lehetőséget, mégis 
akad annyi vidulás, amennyi kell. — Eb
ben az időben sokan érzik magukat el
hagyottan, árván. Nekik írok, — a 
többieknek van úgyis szórakozni va
lójuk.

Az egyedüllét lelket maró érzés, ha 
elhagyottsággal párosul. Vigasztalan, 
kietlen a környezet, a nap nem úgy 
süt, mint máskor. Jó kedve a szomszéd
nak van, a csend mindinkább fojtogat. 
A betegség sem idegen gyakran, a szen
vedés mindennapos vendég.

Bármennyire furcsának tűnik, ekkor 
van legközelebb hozzánk az Isten! Ö 
ismer bennünket, jobban, mint saját ma
gunk. És szeret bennünket, ismét csak 
jobban, mint saját magunk. Ismeri az 
egyedüllétet, az elhagyatottságot, a nyo
mort, bárminő legyen is az. S csak 
ennyit mond: szeress te is engem, úgy 
ahogy vagy és amilyen vagy. Ha tö
kéletlen, ha hibákkal telisteli, ha ön- 
szeretetben fürdnző is állapotod.

Csak szíved kell nekem, csak sze
ress, ahogy vagy.

Fejős Ottó

Az Egyház helyzete 
számokban

Nyugatnémetországban volt 1978-ban 
61,31 millió lakosból 28,484 millió ka
tolikus. A 23 egyházmegyében összesen 
11,739 plébánia, és 941 vallási központ.

Ezzel szemben Keletnémetországban 
16,76 millió lakosból 1,279 millió ka
tolikus. A hat egyházmegyében 922 
plébánia és 154 további egyházi köz
pont.

Két évvel ezelőtt a Német Szövetségi 
Köztársaságban 1978-ban volt 85 püs
pök, 16,758 világi és 6,357 szerzetespap 
(összesen 23,115) és 548 állandó dia
kónus. Ezenkívül 3,208 férfi laikus 
szerzetes és 67,120 szerzetesnővér, ösz- 
szesen 94,076 egyházi személy.

Ezzel szemben a DDR-ben IC püs
pök, 1,290 világi és 254 szerzetespap, 
(összesen 1,544), 35 állandó diákónus, 
63 férfi laikus testvér és 3,348 női 
szerzetes. — Meglepő, hogy az NSzK- 
ban egy papra 1,232 hivő esik, míg 
a DDR-ben csak 828. Meg kell azon
ban jegyezni, hogy a keletnémet kato
likusok diaszpórában élnek. — A két 
német köztársaságban a papi után
pótlásnál a helyzet a következő: A 
BRD-ben évenként átlag 170—180 pa
pot szentelnek, míg ezzel szemben a 
DDR-ben öt év alatt a papszentelések 
száma évi 11-ről 45-re ugrott föl.

Nagyon érdekes, hogy a hivatásuktól 
megvált papok száma Nyugatnémetor
szágban öt év alatt 79-ről 26-ra, a 
DDR-ben pedig 8-ról 3-ra esett vissza.

(Az új Vatikáni statisztikai évkönyv 
alapján)
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PROF. DR. MEHRLB TAMAS OP:

A pápa tanítása az Eucharisztiáról
III. RÉSZ

A pápa levele harmadik részének ? 
címe: Az Úrnak két asztala és az Egy
ház közjava. A két asztal gondolata 
már a szentatyáknál megtalálható és a 
pápa azért eleveníti fel, mert az új li
turgia is jobban megkülönbözteti az 
ige és a kenyér szolgálatát. Ez alkalmid 
szolgál arra is, hogy egyrészt az új li
turgiát bizonyos tradicionab.sta körök
kel szemben megvédje, másrészt, hogv 
a felelőtlen progresszista újításoknak 
gátat emeljen.

Az ige szolgálata
A pápa elismeri, hogy az olvasmá

nyok célszerűbb elrendezése és a nép 
nyelvén mondott imák nagyban hozzá
járulnak a mise megértéséhez. Viszont 
megkívánja, hogy azon hívek óhajá
nak is eleget tegyünk, akik a latin nyel
ven mondott miséhc-z ragaszkodnak, 
hisz ez a nyelv jobban fejezi ki az Egy
ház egységét.

II. János-Pál örömmel látja, hogy 
egyes helyeken az ige szolgálatát mél
tóképpen szervezik meg, s hogy a lai
kusok is nagy buzgósággal végzik a rá
juk bizott teendőket. Azonban a teljes 
megújhodás érdekében tudatára kell éb
rednünk az Isten igéiéért és a liturgiái 
cselekményekért való felelősségünkre. 
Liturgikus olvasmányként csak szentírá
si szövegeket szabad használnunk, a 
szentbeszédekben viszont hivatkozha
tunk más szerzőkre is.

Tudjuk, hogy a Szentségek és az Is
tentisztelet kongregációja ugyancsak a 
múlt év nagycsütörtökén a pápa megbí
zásából az „Inaestimabile Donum” kez
detű instrukcióit adta ki. Ez a római 
instrukció többek közt a következő 
visszaéléseket sorolja fel: a hívek meg
különböztetés nélkül a pappal együtt 
imádkozzék a kánont, szentbcszédeket 
mondanak; laikusok osztják ki az Eu- 
cbarisztiát, noha elegendő pap van je
len; a papok ok nélkül templomon kí
vül miséznek, jóvánemhagyott kánono
kat használnak, szoció-politikai okokból 
liturgiái szövegeket módosítanak.

A kenyér szolgálata
A kenyér asztalára vonatkozóan a 

pápa a legfontosabbnak tartja az ele
ven h't ápolását, amelynek az Oltári- 
szentség iránti tiszteletünkben is meg 
kell nyilatkoznia. A papoknak az evan-

A szerzetesrendek 
számokban

Világviszonylatban negativ a tenden
cia a katolikurok és a lelkészkedő pap
ság arányszáma között. Afrikában 3,223, 
Európában 1,079, Óceánia területén pe
dig 1,014; világátlagban 1,800 katoli
kusra esik egy lelkész.

Világszerte erősen esik a szerzetes- 
rendek taglétszáma. Afrikában öt év 
alatt 6,379-ről leesett 5,248-ra. Ameri
kában 25,619-ről 23,747-re. Ázsiában 
7,675 ről 6,255-re. Európában 40,600- 
rol 36,347-re. Óceániában 3,470-ről 
3,195-re, az egész világon 83,743-ról 
74,792-re. — Még kedvezőtlenebb a 
helyzet a női szerzetesrendeknél. Afriká
ban 36,329-ről 35, 473-ra, Amerikában 
319,707-ről 300,489-re, Európában pe
dig 580,609-rol 546,029-re, Óceániá
ban 17,991-ről 17,192-re esett le a szá
muk. Egyedül Ázsiában (Mutter Tere- 
sa) emelkedett a szerzetesnővérek szá
ma. összegezve: 1,037,807-ről leesett 
987,782-re.

gélium kivárna éberségre van szüksé
gük, hisz az Eodharisztiáért felelősek, de 
a hívek is élesszék fel magukban a hit 
érzékét, melyről a Zsinat beszél. A 
püspökök a kollegiális egység tudatában 
legyenek azon, hogy a rájuk bizott 
egyházmegyében a papok kellő szak
rális méltósággal ünnepeljék az Eucha- 
risztiát, s hogy a hívek kellő felkészült
séggel járuljanak szentáldozáshoz. Hely
telen, ha ok nélküli félelemből nem 
mernek áldozni. De manapság elter- 
jedettebb az ellenkező hiba, az, hogy 
lelki előkészület nélkül, gyónás és bá
nat nélkül járulnak az Úr asztalához. 
A lelkipásztorok tehát tegyenek meg 
mindent, hogy a hívek el ne veszítsék 
a bűn iránti érzékenységüket. Felelőseit 
n hívek erkölcsi oktatásáért is.

Egyes országokban meg van engedve, 
hogy a hívek kézben áldozzanak. Ez 
méltóképpen is történhet, azonban sok 
helyütt nagy tiszteletlenségre is alkal
mat ad. Az áldozatot bemutató pap
nak a kötelessége, hogy az Űr testét a 
bivekp.ek kiossza. Az á’doztatásban a 
diakónusok is részt vehetnek, de lai
kusokra csak igazi szükség esetén és 
kellő előkészítés után szabad rábízni az 
á’doztatást.

A már említett instrukció azzal egé
szíti ki a pápa szavait, hogy a két 
szín alatt történő áldoztatás sincs 
egyetemesen megengedve. A püspökök 
pontosan szabják meg, hogy egyes cso
portok mikor és milyen feltételek mel
lett áldozhatnak két szín alatt. Tilos, 
begy a hívek maguk, kosarakban vagv 
edényekben adják egymásnak tovább az 
Eucbarisztiát.

Az Egyház közjava

A Szentatya az Eucharisztiát az Egy
ház közjavának nevezi. Ajándékot lát 
benne, melyet Jézus Egyházának adott. 
Ezért az Egyház vezetőinek, a köteles
sége, hogy az Eucharisztia ünneplését 
megszabják és irányítsák. Ha a zsinat 
utáni időben bizonyos kreatív kezde
ményezéseknek helyt is engedtek, kell 
hogy az Eucharisztia egységes ünneplé
sét biztosítsák. Ezért a Szentszéknek er
re vonatkozó törvényeit szigorúan be 
kell tartani. A pap nem tekintheti tu
lajdonának az Eucharisztiát, nem bán
hat vele kénye-kedve szerint, hisz az 
egész Egyházra lett bízva, és az Egy
ház tartozik annak egységéről gondos
kodni. A szakrális vonás, amely a misz
tériumot kifelé is érzékelteti abban is 
nyilatkozzék meg, hogy a pap az ol
tárnál megfelelő miseruhát használ. A 
pápa kéri a papokat, hogy a híveket az 
eucharisztikus tisztelet olyan megnyi
latkozásairól ne szoktassák le, ame
lyek az Egyházban hagyományosak és 
egészséges vallásos érzületből fakadnak. 
Megható szavakkal a saját és a többi 
püspökök nevében ünnepélyesen bocsá
natot kér mindazokért, ami a híveknél 
botrányt vagy megütközést kelthetett.

Zárószavában kifejezi szándékát, hogy 
továbbra is a második vatikáni zsinat 
szellemében s a mindig eleven tradició 
szellemében fogja szorgalmazni, az Egy
ház mindig megérti az idők jeleit és a 
kmyilatkoztatasbol újat és régit merít.

Az Egyház megújulása

A zsinat szellemében végrehajtott li
turgiái reform és ezáltal az Egyház 
megújulása is csak akkor lehetséges, ha 
az illetékes római kongregációk és a 
püspöki konferenciák karöltve együtt 
működnek. Ezért a pápa mindenkit arra

kér, hogy „a jámborság szentsége, az 
egység jele és a szeretet köteléke”, 
azaz az Eucharisztia, ne váljék szá
munkra a meghasonlás helyévé és el
lentétek forrásává. Végül szokása sze
rint kéri Máriát, az Egyház anyját, 
hogy járja ki mindnyájunk számára a 
Szentlélek megvilágosító kegyelmét.

II. János-Pál nagycsütörtöki levele 
rávilágít arra, hogy hogyan érti az 
Egyház megújhodását. A zsinat az Egy
ház megújhodását vette célba és sok 
üdvös kezdeményezést tett. A zsinat 
utáni időben egyesek a koncilium irány-

Burg K astl érdekében
A magyar emigráció Európában és a 

tengereken túl is ma már olyan állapo
tához érkezett, amikor a magyar nyel'', 
a magyar ö n t u d a t  és a magyar 
kultúra átadása egyre nagyobb nehéz
ségekbe ütközik. Éppen ezért kell tá
mogatni azokat az intézményeket, ame
lyek ifjúságunk teljes beolvadását csök
kentik és legalább egy kis része meg
marad a magyarság számára.

Melyek ezek a még ilyen munkát vég
ző Intézmények?

Elsősorban a Magyar Gimnázium Kastl- 
ban, a cserkészet és azok a hétvégi is
kolák, melyeknek jelentőségét most át 
nem tekinthetjük. Más ilyen természetű 
életrevaló intézményeink az egész emig
rációban nincsenek a családi otthonon 
kívül.

Most mint a clevelandi Magyar Is
kola alapítója és 22 év óta vezetője be
szélek. Vagy 20 évvel ezelőtt jó bará
taim azt kérdezték tőlem, hogy nem ha
ragudnék-e, nem bántana-e engem, ha 
ők is csinálnának egy magyar iskolát 
egy másik városrészben. Akkor a hir
telen válaszom az volt, hogy minden 
utcában kellene lennie egy magyar is
kolának, hisz annyi a magyar család 
Cleveland városában.

Miért nincs minden európai államban, 
de az Egyesült Államokban is egy-egy 
3urg Kastl? Szívből örülünk, hogyha 
i/alahcl új magyar iskola, vagy új ma
gyar intézmény létesül!

Most kaptam egy k ö r l e v e l e t ,  
amely arról értesít bennünket és a 
magyar szülőket, köztük a kastli ma
gyar gimnázium tanulóinak szüleit is. 
hogy új magyar internátus létesült. így! 
Sajnos örömünk hamar borúra fordul, 
mert már a harmadik sorban az áll, hogy 
ez az új magyar internátus egy német 
internátusnak csak egy részlege, a- 
melyért „Páter Dr. Rádiós János volt 
kastli igazgató úr, a volt hárem kastii 
paptársával ialelős." Tehát — sajnos — 
nem magyar internátus. Egy német in
ternátus részlegéről van itt szó.

Utána arról számol be ez a körlevél, 
hegy mi.be is kerül ez az internátus egy 
magyar gyermeknek. Most kivételesen az 
év végéig havi 600 DM., mely összeg a 
nagyszünetben is fizetendő. Szeptem
bertől kezdve már 700 DM., ami 8400 
DM-át jelent egy esztendőben. Azt is 
megtudjuk ebből a levélből, hogy a ma
gyar részleg a hat kilométerre fekvő né
met gimnáziumba jár, amely gimnázium
ba eszerint első évre csak németül be
szélő gyermek mehet. Az angolt már az 
ötödikben kezdik, a latint a hetedikben, 
a franciát a kilencedikben. A körlevél 
azonban vigasztal és ígéretet tesz, hogy 
a nevelés magyar szellemben történik.

A körlevél 10. pontjában ezt írja a 
Si.erző: „Hivatalosan engedélyezték, hogy

vonalait egyoldalúan és tévesen értel
mezték. Ez bizonyos tradicionalista kö
rök túlzott állásfoglalását vonta maga 
után. A páca a baj gyökerét akarja 
gyógyítani, és a baj gyökere a papságnál 
keresendő, mert tőle indult ki a túlzó 
progresszivizmus és a túlzó tradicio- 
nalizmus is. A bajt nem annyira dok- 
trinális elítélésekkel akarja orvosolni — 
alkalomadtán ezekhez is nyúl —, hanem 
inkább a papság lelkiségének az ápo
lásához lát és a hívek hagyományos val
lásosságát éleszti fel, hisz ezeknek a 
nagyrészét a baj még nem mételyezte 
meg. Reméljük, hogy a papság magáé
vá teszi a pápa tanítását és vezetése 
mellett hozzálát az Egyház hiteles 
megújhodásához!

a magyar növendékek a magyar nyelvet 
választhatják egy másik idegen nyelv 
helyett. Ez biztosítja a magyar nyelv és 
irodalom intenzívebb ápolását, amelyet 
az internátusi részlegünk egyik legfon
tosabb feladatának tekint." Az a né
hány gyermek, akiket Páter Rádiós ve
zet, az ottani német gimnázium teljes 
tananyagát rövidítés nélkül németül kö
teles elsajátítani. Felteszem a kérdést, 
hogyan marad még annyi idő és ener
gia, hogy a magyar kultúrát is elsajátít
hassák?

Sajnos ezzel a tanintézettel nem nyer
tünk! A tény azonban áll, hogy ilyen
akciók, amelyek elvonják a teljes ma
gyar internátustól és az egyetlen ma
gyar gimnáziumtól (Kastl) a tanulókat, 
azok a magyarság érdeke ellen dolgoz
nak!

Dr. Papp Gábor, Cleveland
*

A fönti higgadt és józan írás, a kasili 
iskola 1980-évi mérlege. Ez maradt az 
egy éves testvérharc után, amelynek 
nincsenek „győztesei" csak áldozata a 
magvar iskola: a háromszázas létszám 
leesett 220-ía, ezt is próbálják már le
csipkedni kívülről.

És hogy még áll ez az egyetlen ma
gyar középiskola, azt a magyar szülők 
és tanulók többségének józanságán és 
ragaszkodásán kívül, a t a n á r i  és 
nevelő kar egy komoly részének — itt el
sősorban a kedvesnővéreket értem — 
föltétien helytállásán kívül a b a j o r  
k u l t u s z m i n i s z t é r i u m 
n a k  és a német államnak köszön
hetjük, akik a szomorú testvérharc lát
tán sem ejtették el a magyar iskolát, 
hanem rendet igyekeztek teremteni kö
rülötte és benne.

Itt egy személyt kel! külön kiemelni: 
EDSPERGER miniszteri biztost akit azért 
küldtek 1980 tavaszán az iskolába, hogy 
megmentsék az érettségit. Aki azonban 
nem törődve azzal, hogv, az iskola egyes 
tanárai a saját minisztériumában meg
vádolták azzal, hogy kommunista ágens 
és nyilvánosan tüntettek ellne az év- 
nvitó napján, vállalta a további helytál
lást, hogy megmentse az iskolában a 
rendet, és a magvar keresztény szelle
met erre az iskolaévre is. Ennek a kije
lentésnek a teljes súlyát átérezve merem 
ezt közölni a magyar nyilvánosság felé, 
mert azóta nemcsak én, de mindenki, 
aki jóakaratu és a helyszínen tudott 
meggyőződni erről, bizonyítani fogja.

Ezekután mit szóljunk azokról, akik 
nemhogy segítenének a magyar iskolá
nak, de tovább gyanúsítanak, r á g a l 
m a z n a k  — még az oltártól is!?

A szülők és a tanulók jól tudják:
1. A kedvesnővérek nem hagyták el az

(Folytatás a 3. oldalon)
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Erjedés
a felvidéki katolikus egyházban

Az Egyház óvatosabb lett?
Figyelemreméltó kommentár jelent meg 

a pozsonyi Pravda, a szlovák kommu
nista párt lapja december 29-i, de Nyu
gatra csak később kikerült számában.

A cikk nem katolikus vallás- és egy
házellenes éle miatt érdekes, hanem 
mert olyan kérdést vet fel, amellyel a 
pártnak most szembe kell néznie. A 
Pravda a klerikalizmus elítélése ürü
gyén hívja fel a párttagok figyelmét egy
két fontos új jelenségre. „Politikai kle- 
rikalizmus“ című cikke elején a kleri
kalizmus kommunista értelmezését fej
tegeti, vagyis azt a tételt, hegy a kato
likus egyház papjai révén a vallást po
litikai, gazdasági és kulturális kulcs
pozíciók szerzésére akarja felhasználni. 
A pártlap a katolikus szociális tanokról 
meghirdetett híres pápai enciklikákat, az 
1891-es Rerum Novarum-ot és az an
nak negyvenedik évfordulóján kiadott 
Guadragesimo Arino-t is a klerikalizmus 
jellegzetes példáinak nevezi. Ugyanide 
sorolja a keresztény szakszervezeteket, 
amelyek szerinte a reakció eszközei a 
munkásság körében.

E kacskaringós bevezető vargabetű
vel eljut két fontos -  és a szlovák kom
munista párt számára nyilván igen kí
nos — időszerű kérdéshez. Az egyik a 
katolikus egyház titkos tevékenysége. A 
cikk szerint Szlovákiában már régóta mű
ködik a katolikus egyház titkos szerve-

KR'SZTUSI HIT -  TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉG

Ezzel a címmel jelent meg a 20. Ma
gyar Pax Romana Kongresszus (Chantillv, 
Franciaország) összegyűjtött anyaga, amely 
arra a kérdésre kereste a választ: mi a 
m ű  m agyar keresztény elsőrendű fela
data, illetve: mit jelent hívő em ber szá- 

-  otthon cs idekint egyaránt — a 
társadalmi felelősségvállalás a meglévő 
politikai és szellemi feltételek között? A  
csaknem 200 oldalas szép kiállítású  kötet 
Békés Gellert ...A kersztény em ber tá r 
sadalmi felelőssége" c. bevezetőjével in
dul, majd utána öt ism ert személyiség: 
András Károly, Gánóczy Sándor, Morei 
Gyula, René Rámond és Vida István  ta -

Imányai v ilágítják  meg különböző ol
dalról a címben m egadott tém át. Ezenkí
vül F ekeiekuty  László a P ax  Romana 
h;/.évtizedes történetéről ad áttekintést, a 
Függelékben pedig K om arniczky Egon „A 
m unka egzisztenciális jelentősége" c. dol
gozata olvasható. A Kongresszus irodal
mi estjének két résztvevője, Ferdinandy 
György és Készéi István  szépprózával és 
versekkel szerepel.

A kötet szerkesztői: Békés G ellért és 
Kalniczky György (Kovács K. Zolán köz
reműködésével). Katolikus Szemle-KMEM 
kiadása, Róma 1980.

M egrendelhető: K M E M  - Sekretariat, 
O berföhringerstr. 40., D-8000. M ünchen 81. 
Á ra: DM, Sfr. 20, ÖS 140, US 5  12.

BURG KASTL ÉRDEKÉBEN 
(Folytatás a 2. oldalról) 

iskolát, és a papok sem hagyták el 
mind és hogy még mások is jönnek he
lyükre. 2. Az iskola vallásos jellege nem 
szűnt meg, tehát van teljes és jó hit
oktatás. 3. Az iskola nem „szemétdomb" 
és nem merül el a piszokban és fegyel
mezetlenségben. 4. Az iskolában nincs 
„sex", a falakon nem függenek „porno" 
képek. 5. Az iskolába nem épültek be 
kommunista ágensek és a „sok új ta
nárt" nem a hazai kommunisták fize
tik.

Nagyon sajnáljuk, hogy még mindig 
ilyen sötét gyanúsítások járják a magyar 
emigrációt, de reméljük, hogy végre lesz 
annyi erkölcsi ereje, hogy kivesse ma
gából ezt a mételyt.

Dr. Harangozó Ferenc

zete, amellyel a szlovákiai katolikusok 
elsöprő többsége — úgymond — min
őén közösséget megtagad. Ez a föld 
alatt működő egyház — írja — titokban 
papokat és magasabb egyházi személye
ket szentel fel, püspököket is beleért
ve. Szerzetesrendek tagjai más munka
körben is vallásos feladatokat végez
nek. Számos megtévelyedett ember, köz
tük nem egy fiatal, a titkos egyház 
szolgálatába áll. Kollektív ellenzékként 
lépnek fel, főleg azzal a feladattal, hogy 
aláaknázzák a Pacem in Terris nevű 
békepapi mozgalom munkásságát. Ezt 
tették nevezetesen múlt év októberében, 
amikor a titkos egyház hatására a po
zsonyi papnevelde tagjai éhségsztrájk
ba léptek, tiltakozva az ellen, hogy a 
hittudományi karon a békepapi szerve
zet külön-szemináriumot tart. Aki pe
dig a Pacem in Terris mozgalmat tá
madja, az a csehszlovák szocialista 
rendszer ellen fordul — írja szokatlan 
szókimondással a pozsonyi Pravda.

A szög ezután bújik ki a zsákból. A 
szlovák kommunista párt napilapja a 
lengyelországi fej'érné nyék re tér rá és — 
nem is egyszer, hanem három ízben — 
a lengyel katolikus egyházat példának 
hozza fel, hogyan próbálják ma Szlo
vákia tőszomszédságában a klerikaliz- 
must feléleszteni. A lengyel katolikus 
papság egy része, szerinte, erre akarja 
felhasználni a szakszervezeteket is, mint 
ahogy — írja — a politikai klerikalizmus 
ezt a Szolidaritás szakszervezet eseté
ben is megmutatta. A pozsonyi Pravda 
az ellen is tiltakozik, hogy a lengyel 
egyház megpróbáljon beavatkozni Cseh
szlovákia katoiikusságának az életébe. 
Ez az utalás alighanem a lengyel püs
pöki kar ama pásztorlevelére utal, amely 
arra hivatkozott, hogy a lengyel egyház 
a szomszédos szláv államokban élő 
hívőkért is felelősséget érez.

így a szlovák kommunista párt napi
lapja. Cikke egyértelműen kifejezi a 
prágai és a pozsonyi pártközpont nyug
talanságát a lengyel ügyek alakulásának 
lehetséges szlovákiai hatása fölött. Mi 
több: maga a cikk is tanúsítja, hogy ez 
a hatás már eddig is nagyobb, mint a- 
hogy azt sokfelé feltételezték.

Skultéty Csaba

A nyugati és a keleti Egyházak 
egysége felé...

1980. utolsó napján nevezte ki II. 
János Pál pápa a szláv népek két nagy 
apostolát, Cirilt és Metódot, Szent Be
nedek mellé Európa védőszentjeivé. 
Szent Benedeket már a múlt év elején, 
születése 1500-éves jubileumán, mint 
Nyugateurópa atyját jelölte meg, a 
szláv népek megtérítőit: Cir.lt és Me
tódot pedig Keleteurópa képviselőiként 
állította oda az új, egységes Európa 
horizontjára. Ezzel világos a lengyel 
Pápa koncepciója: az egységes Európa 
színteréről nem hiányozhatnak a ke
leti nagy szláv népek sem (Lengyelor
szág, Oroszország, Csehszlovákia, Ju
goszlávia és Bulgária). Mivel ezeknek a 
népeknek: oroszok, bulgárok, szerbek, 
túlnyomó többsége keleti, ortodox vai- 
lású, a két nagy keresztény vallas, a 
rámái latin és a görög-szlav-ortodox 
vallások nagy egységét egy új keresz
tény Európában tartja ez az egyházpo
litikai koncepció szem előtt. Ha eh
hez még meggondoljuk azt a nagy kö
zeledést, amivel a Pápa Németország-i

(KNA) A Bonn-i apostoli nuncius, 
Guido dél Mestri érsek, január 13-án 
adott interjúban többek közt kijelentet
te a német katolikus hírügynökségnek: 
A Nyugatnémet Szövetségi Köztársa
ság és a Keletnémet Népköztársaság 
közt az egyházmegyék határainak új
jár endezésére belátható időn belül nem 
kerülhet sor. VI. Pál pápa — jelen
tette ki a nuncius — azzal, hogy 1976- 
ban életrehívta a berlini püspöki kon
ferenciát, az úi területi és politikai a- 
dottságokkal teljesen leszámolt.

A vatikáni diplomácia ismerői bizto
sak abban, hogy az apostoli nuncius 
ezzel a kijelentéssel nem a maga egyé
ni véleményét fejezte ki. A nyugatnémet 
és a keletnémet egyházmegyék közti sta
tus quo megőrzése II. János Pál pápa 
egyházpolitikai elgondolása, amivel az 
egész „szeretett német nemzetet” kí
vánta megtisztelni, ahogy azt legutóbbi 
német látogatásakor ismételten kijelen
tette.

A keletnémet rendszernek az az 
agyonismételt álláspontja, hogy „állam
határok egyúttal egyházi határok is” 
amit úgy a nyugatnémet püspöki kon
ferencia, mint a felelős nyugatnémet 
politikusok egyértelmüleg visszautasítot
tak, a lengyel Pápa számára már töb
bé nem téma. IT. János Pál pápa Bonn
ban a Brühl-i kastélyban történt ál- 
íamfogadáson és később a nagy töme
gek előtt világosan jelezte azt, hogy a 
német népnek elidegeníthetetlen joga van 
az egységre.

VI. Pál pápánál viszont lehetetlen 
volt észre nem venni azt, hogy a DDR- 
nek bizonyos mértékig teljesíti a kí
vánságait. Ezért nevezett ki 1973-ban 
apostoli adminisztrátorokat egyházme
gyei püspöki joghatósággal a Fulda-i 
püspökségtől elszakított részekre, Er
furtban, a Paderborn-i püspökség terü
letéből Magdeburgban, és az Osnabrück-i 
püspökségtől elszakított területekre 
Schwerinben. A nyugatnémet katoliku
sok Központi Szövetsége ekkor nyilvá
nosságra is hozta abbéli aggodalmát, 
hogy a Szentszék láthatólag mérlegeli 
már annak a lehetőségét, hogy ezeket 
a területeket ősi püspökségeikből vég
érvényesen kiszakítsa. 1978 nyarán pe
dig sűrűsödtek a hírek Rómából az ez- 
irányú tervek megvalósításáról.

útja alkalmával a protestáns testvérek 
felé tett, akkor értjük meg II. János 
Pál pápa nagy vízióját egy politikai
lag és vallásilag egységes keresztény 
Európáról. — II. János Pál pápa kö
rültekintő figyelméről tanúskodik az a 
körülmény is, hogy a múlt évben volt 
száz éve, hogy egyik nagy elődje, XIII. 
Leó pápa, Ciril és Metód ünnepét kü- 
lün enciklikaban rendelte el a nyugati 
Egyházban is, és 1100 éve annak, hogy 
VIII. János pápa a szláv nyelv hasz
nálatát a liturgiában kifejezetten aján
lotta. Végül, ez a gesztus jel és bizta
tás volt a szovjet elnyomás alá került 
keresztény testvéreknek arra, hogy nyu
gati nagy testvéreik nem hagyják őket 
magukra. ( — )

A franciaországi szabad magyarok 
nagy találkozója 1981. márc. 14-én és 
15-én lesz Párizsban. Az elszállásolás
ról, ünnepélyes nagvgvűlésről és a 
márc. 15-i ünnepélyről a tájékoztatók
J. Szén, 67, rue Croulebarbe, 75013

P a r i s  címen igényelhetők.

VI. Pál pápa legsúlyosabb engedmé
nye a DDR felé kétségtelenül 1976 
áprilisában történt, amikor a Berlin-i 
püspöki konferenciát, amely magában 
foglalta az összes keletnémet püspökö
ket és apostoli adminisztrátorokat, ön
álló területű püspököket és apostoli ad
minisztrátorokat, önálló területű püspö- 
k' konferencia rangjára emelte. A DDR- 
médiumok rögtön úgy is értelmezték 
ezt a határozatot, hogy a Szentszék az 
Egyház szétválasztását a két német ál
lam között végrehajtotta.

A S Z E N T  K O R O N A
1945-évi, Matisee-i történetével 

kapcsolatos események 
térképes-dokumentációja

M a g y a r á z a t :
1. Apátsági templom a temetőkertben. 

Május hónapban egy napon át a temp
lom oltárán pihent a Szent Jobb, ame
rikai katonák őrizete mellett.

2. Plébánia hivatal és papiak. Strasser 
Anton, Mattsee-i kanonok, nevéhez fű
ződik a Szent Jobb, Szent István palást
ja és a koronázási relikviáknak átmeneti 
megőrzése. (Az utóbbi még vitatott kér
dés. (Szerk.)

3. Seewirt fogadó, melynek 27. sz. szo
bájában lakott Szálasi. A vendégfogadó 
udvarának közepén állott a teherautó a 
Szent Korona vaspántos ládájával, állan
dó őrizet alatt.

4. Műhelyraktár épület, ahol megtalál
ták a nagy vasládát, amiben a koroná
zási evőkészletek voltak.

5. A Szent Korona elásásának heNe, 
Mr. Worth B. Andrews amerikai hdgy. 
szerint.

6. Unersee Anhöhe a két fával és fa
kereszttel. (Emlékmű felállítási helye!?)

7. Apátsági múzeum, ahol a Szent Ko
ronával kapcsolatos dokumentumok van
nak.

Közi Horváth József:
RAFINÁLT VALLÁSULDOZÉS 

MAGYARORSZÁGON
A brosúra ‘artalmazza a szerzőnek a 
II. világháború utáni Magyar Egyház 
helyzetéről szóló leqiobb előadásait 

és cikkeit.
Kapható az Életünk szerkesztőségénél. 

Ára: 5.— DM

PÜNKÖSDI LELKIGYAKORLAT
Az 1981. évi magyar lelkigyako-latot 
Brúder Klaus remetesége közelében, a 
Sachseln melletti

FLÜELI - ben
tartjuk, a Pax Montana-ban.

(Az autóbusz a ház előtt áll meg.)
A lelkigyakorlat időpontja: PÜNKÖSD, 
éspedig jún. 5. péntek estétől jún. S.

pünkösdhétfő délutánig.
A lelkigyakorlatot P. Dér János SJ 
tartja. Tárgy: Jöjj Szentlélek Úristen. 
Költség: személyenként 3 napra, teljes 

ellátással
egyágyas szobában Fr. 170.— 
kétágyas szobában Fr. 150.— 

Mivel az egyágyas szobák száma kor
látozott, ezeket a jelentkezés sorrend
jében osztjuk ki.

Jelentkezés: mielőbb, de legkésőbb 
május 15-ig.

Huba Judit, Neptunstr. 10. 8032 Zürich 
Telefon: (01) 251 55 54.
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CSER-PALKOVITS ISTVÁN Sk

Egy történelm i tem plom  jubilál
A s z á z é v e s  bécsi V o tivk irche és  m a g y a r v o n a tk o zá s a i

A 19. század bécsi városépítészetének 
kimagasló teljesítménye volt a pompás 
körútnak (Ringstrasse) és közvetlen 
környékének — mint a legmutatocabb 
városrésznek — művészeti, kultúrtör
téneti és közéleti tekintetben egyedülál
lóan sikeres kiképzése. A Duna-csator- 
nát két végével érintő és részben a régi 
várbástyák helyén karéjban húzódó, 
6.5 km hosszú útvonalat az iparművé
szét, parkkaitúra, városfejlesztés, épí
tőművészet, festészet és szobrászat nagy
szabású együttese hozta létre és tölti be 
történelminek szánt hivatását napjaink
ban is. A régi hadügyminisztérium, ipar- 
művészeti múzeum és főiskola, opera
ház, képzőművészeti és természettudo
mányi múzeum, parlament, várszínház, 
városháza és az egvetem hatalmas léte
sítményeinek sorát, egyházművészeti 
szempontból egyik leg:ellegzetescbb bécsi 
alkotás (Wahrzeichcn): az Isteni üdvö
zítő tiszteletére épült Fogadalmi-temp
lom zárja le.

Tavaly előtt, 1979 ápr. 21-én múlt 
száz esztendeje, hogy a 23 év alatt fel
épített templomot az akkori bécsi bí
borosérsek Johann Rudolf Kutscbker 
fölszentelte. Ugyanezen a napon ün
nepelte a császár és király, Ferenc Jó
zsef és felesége, Erzsébet, házass ágköté
sük 25 éves fordulóját, ami nagyban e- 
melte a hatalmas, új alkotás fölszente
lésének ünnepi hangulatát.

A száz év óta álló préposti plébánia- 
templom jubileumi ünnepségei már 
1979-ben elkezdődtek.

Jól illeszkedett a jubileumi keretbe 
a Creditanstalt főépületében a temp
lomra vonatkozó történeti és művészet
történeti dokumentumok, értékek bemu
tatásával az 1930 április-májusiban 
rendezett s a nagy érdeklődés miatt 
meghosszabbhott kiállítás is. A látvá
nyosság erejével hatott az eddig soha
sem látott épülettervek, az éoítés kü
lönféle mozzanatairól készült eredeti 
fényképfelvételek, liturgikus ruhák-esz- 
közök. A préposti templom plébánia
hivatala kiadásában megielent ’Ein 
Jahrhundert Votivkirche 1879 —1979' 
ötvenoldalas ismertető a templom épí
téstörténetére, művészi értékeire s a plé
bániai lélekgondozásra vonatkozóan 
nyújtott tömör tájékoztatást.

a templomépítés előzményei. -  
A MERÉNYLET

A templom szentelés (1879) alkalmá
ból megjelent sajtótermékok közül az e 
gyik (Neue Freie Presse) visszapillan
tást vetve az építkezés előzményeire, 
utalt az 18.53-1 év telének nyugtalaní
tón komor politikai hangulatára. „Az 
1848-i esztendő — írja a lap — min
den szabadság-vívmánya: az alkotmány 
és közigazgatás liberális, engedékenyebb 
formái 1851-gyel eltűntek; az 1852. év 
a napisajtót a rendőrség elnyomó ha
talma alá vetette, szigorú büntetőtör
vényt hozott, Magyarországról s Itá
liából pedig — minden katonai meg
szállás ellenere — a hírek csak forron
gó elégéi tétlenségről és az uralkodó 
rendszer képviselői elleni bosszúművek
ről értesítettek”.

A múlt század közepén a magyar 
közélet politikai vezetői is a bécsi ab
szolutizmus helyébe — megszabadulni 
akarván a Habsburg-uralkodóháztól s 
az osztrák elnyomástól — megteremte
ni próbálták a népképviseleten alapuló 
alkotmányos államrendszert. Az 1848—

49 évi események során a Görgey Artúr 
hadvezéri zsenialitásával irányított el
lenállást Becs orosz segítséggel verte le 
és véres bosszút állt a nemzet legjcbb- 
jain. A magyar elkeseredés — hason
lóan az olasz vállalkozásokhoz — egy 
merénylet tervében nyilvánult meg. A 
merényletre egy csákvári (Fejér m.) 
születésű, 22 éves szabósegéd, Libényi 
János vállalkozott és azt — kétheti bé
csi tartózkodás után, 1853 febr. 18-án 
hajtotta végre a várbástyán sétáját vég
ző, fiatal uralkodó ellen.

A merénylet azonban meghiúsult, 
bár az uralkodó súlyos nyaksérülése az 
e'eién aggodalmat okozott orvosainak, 
akik a teÜes gyógyulásig 34 orvosi bul
letint adtak ki.

(Egy másik merényletet is terveztek a 
szabadságharcosok, akik a hazánkba lá
togató Ferenc Józsefet 1853 nyarán 
Cegléd és Nagykőrös között túszként 
akarták foglyul ejteni. A tervet egy 
szabósegéd árulta el.)

Libényi Jánost a Karintia-kapu őr
szolgálatát ellátó Haynau-gyalogezred 
egy szakasza tartóztatta le és kísérte a 
rendőrigazgatóságra. Nyolcnapi fogság 
után ítélték halálra és a Simmeringer- 
Fleide nevű mezőségen, a mai kremató
rium közelében hajtották végre rajta az 
ítéletet. Ott is földelték cl. A bűntény
nyel kapcsolatban 19 személyt tartóz
tattak le és ítéltek szabadságvesztésre. 
A bécsi munkásság akkori forradalmi 
hangulatának és monarchiaellenes ér
zelmeinek érdekes emléke az a vers
szöveg, amely a merénylőt ügyetlensége 
m:att hibáztatja és rejtett rokonérzést 
fejez ki iránta.

Az uralkodó megmenekü'éséért há
laadó istentiszteleteket tartottak, így ha
zánkban is és a főnemesek, egyháziak

Beharangozó éjféli misére Pannonhalm án
EGY HAZAI LEVÉL UTÁN

(Egy öreg pannonhalmi dolgozó test
vér írta ezt a megható, naiv levelet 
műből örömmel közlünk részleteket.

dz ezeréves ősi monostor még őrt 
á ll.. . Valamelyik ihletett újkori barát 
ösveretű disztichonokban így ír róla:

„Sok romlást látott viharok-szaggatta monostor, 
Sorsod lett valahány emberi háborúság!
Meg nem tántorított legutóbbi halálmenetünk sem, 
Sziklaremény voltál, rejtegető juhakol. . .
Pásztori Szentegyház, míg a völgyben farkas üvöltött 
S észbontó tizedét szedte a kín s az iszony.
Szent Márton halmán aki körbe tekint ma, a költő, 
mit tehet itt a Bakony távoli kékje előtt?
Kéri, maradj amivé a viszontagságos idő tett:
Messze világ'tó csúcs, kőhitű béke erőd".

így állt 1980 karácsony éjszakáján 
is, amikor beharangszóra kondultak a 
harangok. Hogy kik és mennyien le
hettek ott az éjféli misén, arról nagyon 
józanul számol be a Szentmártonhegy-i 
parkőr: „Százötvenhárom autó volt ott 
az éjféli misén csak olyan, aki fize
tett . . .” Hogy m i lehetett bent a büsz
ke rencszánsztornyú bazilikában, arról 
egy másik dolgozó barát így ír: „d 
bazilika zsúfolva volt résztvevőkkel A 
magaslépcsős, oszlopos főoltárnál 26-an 
miséztek egyszerre, amit koncelebrációs 
szentmisének mondanak. Előtte szólt az 
ünnepi zsolozsma, ami majdnem 12-ig 
tartott. . . Közben a betegteremben is 
koncelebrálnak tizenheten; a beteg szer
zetesek széken ülve, karingben és stó
la a nyakukon. Két színben áldoznak,

s egyéb testületek tisztelgő küldöttsé
geit Budáról Bécsbe különvonat vitte. 
(A merénylet, után a már 1850-ben 
nyugállományba kényszerített kegyet
len Haynau is járt az uralkodónál, hogy 
meneküléséhez jókívánságait kifejezze. 
Aznap hirtelen halál vetett véget életé
nek.)

A császár életbenmaradása emlékére 
jótékonysági akciókat is kezdeményez
tek szegénysorsú családok támogatására, 
így egy magyarszármazású bécsi iparos, 
héttagú családja nevében 100 aranyfo- 
rintnyi alapítványt tett emberbaráti cé
lokra. Az uralkodó anyja, Zsófia fő
hercegnő — a megbocsátás szellemében 
arra a szándékra tett misealapítványt, 
hogy évenként febr. 26-án szentmisét 
mondjanak a merénylő leikiüdvéért, a 
gyászoló anyának pedig egyévi kegy- 
díjat juttatott. Egyébként 482 kegyes 
alapítvány létesült és kilenc templo
mot építettek a király szabadulása em
lékére. Köztük a legnagyobbszabású, a 
bécsi Votivkirche.

FELHÍVÁS A TEMPLOMÉPÍTÉS 
TÁMOGATÁSÁRA

A meghiúsult merénylet ténye így a 
társadalom körében a hála jegyében fo
gant számos vállalkozást ihletett. 
Rauscher bécsi bíborosérsek ajánlotta a 
fogadalmi jellegű templom építésének 
a tervét az uralkodó idősebb testvéré
nek, Miksa főhercegnek (a későbbi tra
gikussorsú mexikói császárnak). Az 
uralkodóház népszerűségének fokozásá
ra s a birodalom népeiben gyengülő rc- 
konszerv fölszítására jó ajkaimul kí
nálkozott a terv, amely egyúttal a 
valláserkölcsi újjáébredés jelképe is lett 
volna Ausztriában.

A feszült politikai légkör idejére eső

akik résztvesznek ezeken a koncelebrá
ciós szentmiséken; a civil hívek is. A 
pap a Szentostyát bemártja a Szent
vérbe és úgy áldoznak . .

Mi, akik messze idegenben olvastuk 
ezt a Pannonhalmáról jött karácsonyi 
örömhírt, nem tudtuk, sírjunk-e vagy 
nevessünk az örömtől: . . . Pannonhalma 
all még, bár öregotthonná degradálták 
az „új urak" Magyarországon, ahol las
san, hogy a nagyvilág észre se vegye, 
kimúlik majd az ősi Szent István-i 
magyar Egyház. — Botor emberi gon
dolatok, amelyeken csak mosolyog az 
ősi Vár. A beharangszó az ősi torony
ból a decemberi téli szél szárnyán csak 
azt zúgja: „Kong . . . kong . .. iám 
alios vidi ventos" — Már más viharo
kat is láttam!"

merénylet után a kilencedik napon, 
1853 febr. 27-én Miksa főherceg fel
hívással fordult a birodalom népeihez 
egy fogadalmi templom (eccksia von
va) — engesztelő-hálaadó jellegű épí
tésének a támogatására. A fölhívás rá
mutat az erőszakon vett győzelem je
lentőségére, utal a milánói forrongások
ra, amelyek során elkeseredett olasz 
csoportok a városban állomásozó oszt
rák katonaság és tisztjei ellen merény
leteket követtek ol és említi a magyar 
anarchista vakmerő te tté t. . .

A felhívás az egész monarchia te
rületén élénk visszhangot keltett s 
nyomában gazdag adományok gyűltek 
össze pénzben, értékpapírokban és hasz
nosítható tárgyakban. A beérkezett ön
kéntes adományok végösszege másfél- 
millió forint volt.

MAGYARORSZÁGI ADOMÁNYOK
A magyarországi hozzájárulások 

pénzösszege elérte a 170.C87 forintot, 
az adóslevelekben, takarékb .tétköny
vekben szereplő pénzadomány 1300 fo
rint volt s a megajánlott arany-ezüst 
c—mék értéke is néhány ezer forintot 
tett ki. A nagyobb pénzösszegek ado
mányozói főpapok, főnemesek s a vár
megyei hatóságok voltak s a városok 
közül Pest 13.500 forintot, Debrecen 
városa pedig 3150 forintot adományo
zott fa debreceni megajánlás végössze
ge 5000 ft. volt). De ra'nden kisebb- 
nagyobb város küldött pénzadományo
kat.

A kassai orsolyarendi apácák egy 
teljes miseruha-garniturát ajándékoztak 
a szükséges tartozékokkal és egy kézmo
sótálcát 2 kancsóval együtt (mindkettő 
használatban van ma is). Három dí
szes ereklyetartó érkezett Pestről, egy 
aradi harangöntőmester, Honig Frigyes 
pedig díjtalanul ajánlotta fel szolgá
latait. Pálffy-Daun Lipót földbirtokos 
pozsonymegvei (Vöröskő) márványbá
nyájának díjmentes használatát engedte 
meg. Misiin Jakab nagyváradi prelátus- 
kanonok (eredetileg a bázeli egyház
megyéből) 2 db. egyiptomi alabástrom- 
márvány oszlopot adománvozott. Az ő 
közbenjárására s közvetítésével pedig 
Mohamed Said pasa, egyiptomi alki- 
rály 130 tömbből álló nagyértékű ala- 
bástrom-imárvány adománya volt je
lentős. Ezzel a küldeménnyel együtt 
érkezett a fővárosba a libanoni maro- 
nita pátriárka és népe 20 darabból álló 
cédrusfa ajándéka is.

A templom remekmívű csúcsíves 
monstranciája a monarchia területén é- 
lő főnemesi családok nőtagjainak pénz
adományaiból készült. A hozzájárulá
sokat nyilvántartó naplónak (a plébá
nia könyvtárban) adatai szerint — ma
gyar részről az Andrássy, Apponyi, 
Barkóczy, Dessewffy, Károlyi, Mailáth, 
Pálffy, Pejacevich, Széchenyi és Zichy 
családok nőtagjai közül ötvenötén ado
mányoztak pénzösszegeket az Úrmutató 
művészi kivitelezésére.

A bécsi Magyar Egyetemi Hallgatók 
Köre (Ungarische Akademische Na- 
tion) az 1853 imárc. 15-én rendezett 
gyűlésükön elhatározták, hogy a királv 
megmenekülése emlékére tervezett temp
lom építésére 50 forintot adományoz
nak. A bécsi Púzmmrewzn-papnevelő in
tézet vicerektora, Feger József 30 fo
rintot ajánl fel.

A szabadságharc után ismét önállóvá 
lett Erdélyben gyűjtött pénzadományok 
összege 15.820 forint volt, amelvet 2 
aranydukát és 2 ezüstrubel egészített 
ki. Gróf Haller János özvegye, Haller 
Zsuzsanna (a hadbíróság által elítélt két 
szabadságharcos fiú édesanvja) egy kö-

(Foly tatás az 5. oldalon)
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KORY LÁSZLÓ:

1- Budapest színházi szenzációja: az ,,Evita“
C serkészetet a havasok k ö z t

A 10. téli tábor Szentjakabfalván

A Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 
bemutatták a nyugati rockmusicalt, az 
„Evitá”-t, amely az év legnagyobb 
meglepetéseként a kőszínházak vala
mennyi rangos produkcióját is árnyékba 
szorította. Ezzel megbuktak a színház- 
politika felként és mcgfellebezhetetlen- 
nek hitt összes szakértői. Ráadásul 
o’yan időszakban, amikor a rendkívüli 
árdrágítások következtében erősen visz- 
szaesett a színházak látogatottsága.

A volt argentin diktátor, Peron, meg
zenésített hitvese dacolt minden kultúr- 
válsággal és vonzóereje nemcsak tartós
nak bizonyult, hanem egyre fokozódott. 
Persze a kritikusok és színház-esztéták 
azonnal nekiestek az ,.Evitá”-nak, hogy 
megtalálják a s kér ,,igazi” okait, mint
ha a nemvárt siker rákos daganat len
ne a szocialista kultúra testén. Diagnó
zisuk végül is az volt, hogy a nézők 
tömegére még 35 esztendős „kultúr-is- 
kolázás” után sem lehet akármit rá
kényszeríteni, mert a szórakozásravá- 
g\ ó tömeg nem a pártideológusok ta
nácsára, hanem a saját ízlése szerint

M agyar h a jó jára t indul az ÍJSA-ba
Rét amerikai vezető szakember,
. vge K. Keitner, a buffaloi szabad- 
köb’ ah!nők-igazgatója és Allén E.

J.cbrun, Név/ York állam egyik kö- 
vállalatának elnöke, legutóbbi

EGY TÖRTÉNELMI TEMPLOM JUBILÁL
(Folytatás az előző oldalról)

. /kor. ezüstcibóriumot adományozott
akkori erdélyi püspök, Haynald 

. - hivatalán keresztül. Az erdélyiek 
/. 'arányait műhímzéssel díszített litur- 
c ;us ruhák egészítették ki.

A CSÁSZÁR-ALBUM
Könyvritkaságnak számított a temp

lomépítés támogatását célzó ún. Csá
szár-album, amelynek kiadását a bé
csi örmény-bencések (mechitaristák) 
kongregációja vállalta. Az 1858-ban 
megjelent nagyfólióalakú, aranymetszés
sel, fémcímerekkel és domborított kere
tekkel díszített fémkapcsos ünnepi al
bum a fogadalmi templommal kapcso
latos kiadványok között a legértéke
sebb és legművészibb.

Az egyes kcronatartományokra jellem
ző embertípusok, népviseletek és fog
lalkozások rajzai után az uralkodóhá
zat éltető s a ragaszkodás, hűség gon
dolatait hangoztató költeménvek kö
vetkeznek a monarchia területén élő 
népek nyelvén. Az egyik acélmetszet 
raizán négy hortobágyi pásztor és le
ányalakot látunk magvaros népviselet
ben, a háttérben délibáb panorámájá
ban magyar tájképpel. Fölötte Ungarn 
felírás és a magyar kis címer.

A monarchia 11 népének nyelvén 
írott költemények után négy magyar 
vers következik: Rab István „Nemzeti 
hódolat”, Sujánszky Antal esztergomi 
kanonok „Mária Theresia Pozsonyban’ 
(13 versszakkall, Császár Ferenc „A 
fenséges arához” (Erzsébet királynéhoz'4 
és Ney Ferenc „Az első hely” c. verse, 
amelv a népe sorsában osztozó királyt 
énekli meg.

Az Erdély címerével díszített kép 
román csoportot mutat s a két román- 
nvelvű verset Vass József erdélyi költő 
„Hódolat-koszorú”-ja követi, amelyet 
egy lelkesedő sor: „Éljen a hon, a Ki
rály és Arája” fejez be. (Folytatjuk)

vásárolja a színházjegyet. Az átlag né
ző nem tud mit kezdeni a nagyképű 
osztályozásokkal, mellébeszélő kritikák
kal; fütyül rá, hogy a darab „burzsoá- 
kapitali-sta iparosok”, vagy „musical- 
gyarak” prod.ukciója-e? A tömeg első
sorban szórakozást keres, kikapcsoló
dást, felüdülést a napi robot után.

Valamikor a slágerek sikerének mér
céje az volt, ha azokat minden susz
terinas fütyürésztc az utcán. Ma nin
csenek suszterinasok, helyettük a „dol
gozók” dudorásszák útón-útfélen, mun
kapad mellett, vagy kantinban az „Ar
gentína, Argentína .. .” kezdetű világ
slágert az „Evitá”-ból.

De nehogy szem elől tévesszük: ma 
is a Párt dönti el, hogy a színházakban 
mit kell játszani és mit szeressen a kö
zönséges halandó. Csakhogy az sem 
esett a fejelágyára és sok darabot még 
ingyen jeggyel sem hajlandó megnéz
ni. A Pestre tévedő ipari munkások és 
kclhozparasztok is legfeljebb egy-egv 
operettre, vagy a Hofy kabaréjára kí
váncsiak. A vonalhű előadások alatt a 
nézőtér üresen tátong.

európai üzleti kőrútjuk során eljutottak 
a magyar fővárosba is ott fontos tár
gyalásokat folytattak. Előzőleg megte
kintették többek között a hatalmas 
hamburgi kikötőt. Budapesten elsősor
ban a földalatti irányítási- és vezérlési 
berendezései érdekelték őket.

G. K. Keimet, illetve a hónapokkal 
ezelőtt indított amerikai-magyar hajó
zási tárgyalások eredményeként biztos
ra vehető, hogy 1981 áprilisában pa- 
rafálják azt a szerződést, amelynek ér
telmében két 60C0 tonnás tengerjáró 
hajó, a „Hungária” és a „Budapest”, 
felveszi a rendszeres magyar kereske
delmi forgalmat Trieszt és egy ame
rikai kikötő közt. Tavaszra tervezik 
az első próbaútar. Az első magyar ha
jónak, a népidemokrácia lobogója alatt, 
1981 június 1-én kel] beérkeznie, ami
kor is megünneplik a buffalói szabad
kikötő üzembehelyezésének ötödik év
fordulóját.

A. E. Dekdebrunt a magyar földalatti 
közlekedés érdekelte, miután Bufialóban 
most épül a Metró. Kedvező tapaszta
latok alapján tárgyalásba bocsátkozott 
a Ganz-Mávag állami nagyvállalattal 
komplett szerelvények szállítására vo
natkozólag. A newvorki tárgyaló fél 
ezen kívül megállapodott a magyar 
MOGÜRT-tel, hogy a ielenleg is Ame
rikában lévő, a speciális amerikai kö
vetelményeknek megfelelő, legmoder
nebb csuklós autóbuszt Buffalóba szál- 
lit'ák és próbára üzembe helvez'k. Ha 
megfelel, akkor nemcsak Buffalo, ha
nem New York is nagyobb számú 
magyar autóbuszt fog a közeljövőben 
vásárolni.

FELHÍVÁS A MAHVAR 
VÁLLALKOZÓKHOZ

A Németországi M agyar Iparosok, Ke
reskedők és Vállalkozók Egyesülete 1981- 
ben ismét kiadja szakm ai CÍMTÁRÁT, 
ezúttal általános és részletes jogi ism er-

kel k ibővített zsebkönyv form ájában, 
gyzékbe DM 30 befizetése ellenében 
en nyugati m agyar szabadfoglalko- 
egyén és vállalkozó bekerülhet. , r- 

idés a MIKE megbízottja címen: 
5 Popovits, Augsburgerstr. 14/11., 
30 M ünchen 2, Telefon: (089) 26 65 64 
itkezési határidő: április ó0.

A „Misinatető” nevet viselő Í9S0/81- 
es téli cserkésztábor, amely dec. 26-tól 
fan. 6-ig tartott — ezúttal is, mint 
már hosszú évek óta a Déltiroi-i Szent 
Jakabjalván — piros betűkkel kerül 
feljegyzésre az Európai Cserkészkerü
let történetében. Ugyanis a téli táborok 
sorában ez volt a büszke tizedik! Tehát 
jubiláltunk!

Kis kápolnácska Szentjakabfalván, 
amelytől a „Hotel Kapelíenhof11 a névéi

kapta
Tíz é v ..  Mennyi minden történt ez 

ólait a tíz év alatt csak a teli táborok 
életében is!

Kezdődött 1973-ben. Az „igazi” téli 
tábor azonban 1971-ben, Kematen-ben 
(Bruncck közelében a Tauferer Tál
ban). Harminchaían voltunk ott egy kis 
penzióban. Vidáman, testvéri egyetértés
ben, mint egy valód' családi közösség. 
Nappal remekül síeltünk a Kronplatz 
lejtőin, esténkint pedig együtt énekel
tünk, mókáztunk, ahogy nyáron a tá
bortűz mellett.

Már az első téli tábornak olyan hí
re kerekedett, hogy valóságos árada
tot indított cl. A következő sítábort 
nem messze Kematentől St. Georgen- 
fen tartottuk már 82 résztvevővel. S 
minthogy a résztvevők száma évrol- 
évre emelkedett, új nagyobb „otthont” 
kellett keresni. így jutottunk el a fes
tői Ahrn T al-han fekvő St. ]akob-ha 
(magyarul: Szcntjakahfalva), a „Pen- 
sio ]ungmann”-hoz. Akkor még élt az 
öreg Jungmann bácsi is 10 gyermekével 
együtt. Ezen az első Szentjakabfalva-i 
táboron már 110 volt a létszám' Elein
te bizony a jungmann is szűknek bi
zonyult, úgy hogy a következő télre 
egy ház helyett kettőt kellett lefoglal
ni. Aztán felépült (egyenesen a mi sza
munkra!} a „Hotel Kapelíenhof”, a 
környék legnagyobb penziója. Azóta 
Szentjakabfalva a téli táborozás állan
dó helye.

A résztvevők számát tekintve a re
kordot a tavalyi. „Doberdó” tábor tart
ja 220 fővel s ehhez vegyük hozzá még 
a több mint 100 cserkész-szülőt!

A titok, ami nem titok
Mi a téli tábor páratlan sikerének 

titka- — Elsőbben is a sokoldalú, vál
tozatos program, az hogy itt kicsik és 
nagyok (no meg a „szülők” is), egy
szóval mindenki megtalálja a maga 
kedvteleset, szórakozását, talál új bará
tokat, ismeretségeket. A napi 3-4 órai 
sízésen kívül vidám „tábortűz”, szilvesz
teri- és farsangi jelmezbál, éjszakai 
portyázás, népdal- és tánc tanulás s 
más hasznos cserkészfoglalkozások, is
meretek elsajátítása is programon van. 
A 18 éven felüli jólsielők pl. egy 8 
km-es hegyi túrán vettek részt, az éj

szakát egy „Eíütte”-ben töltve és elő
írás szerint rádió adó-vevővel minden 
órában jelentkezniük kellett.

Az idei jubileumi tábornak egyik 
fénypontja volt a minden tekintetben 
művészi színvonalú „Kaláka-est”, a- 
melynek műsorán szcbbnél-szebb bal
ladák, versek, énekek szerepeltek.

A magyarul alig beszélő gyerekek a 
nyári nagytábo’éhoz hasonló „Iskola- 
tábor”-ban ismerkedtek a magyar nyelv-, 
olvasás-, írás rejtelmeivel. A cserkész
szülők és felnőttek viszont kitűnően 
mulattak a Karinthy tréfáiból összeál
lított Vidám esten.

Felejthetetlen szép élménye maradt a 
teli tábornak ezidén is a Szilveszter es
te: hálaadó istentisztelet a Szcntjakab- 
falva-i kis templomban s utána a szí
nes, mókás szilveszteri „vigasság”. Éj
félkor az egész tábor fáklyákkal felso
rakozott, Kölle: Gyurkabá rövid imát 
mondott, megemlékezve az otthoniak
ról is, majd 1 olvaly Ferenc szavalta cl 
Vörösmarty „Szózat”-át és végül a 
déltiroli havas éjszakában felcsendü’t a 
Himnusz könyörgése: „Isten, áldd meg 
a magyart.. .” A.z újesztendőt most is 
tű zi játék köszön töt te.

Megállapíthatjuk, hogy a téli tábor az 
evek során kialakult formájában egész
séges, jólbevált intézmény, nem csoda 
hogy még tengerentúlról is mind több 
fiatalt vonz Szentjakabfalvára. A mos
tam tábor cserkészrésztvevői 16 orszá
got képviseltek. — És örömmel látjuk 
azt is, hogy azok közül, akik évekkel 
ezelőtt a tábornak még legfiatalabb 
résztvevői voltak, idén már sokan sí- 
oktatói- s más vezetői beosztásban mű
ködtek. A következetes, kitartó, lelkes 
munkának, lám, megvan az eredmé
nye. Reméljük, hogy a jövő évi „Mára- 
maros” téli táborban ismét új magyar 
fiúk és lányok kerülnek a cserkészet 
nagy családjába.

Müncheni öregcserkész

MAGYAR NÉPI EST LYONBAN
A Stuttgart-i Magyar Népi- és Művész

együttes gondosan összeállított, egész 
estét betöltő programmal örvendeztette 
meg a lyoni magyarokat és azok fran
cia barátait.

A vendégcsoport legjelesebb érdeme 
magyarságának álélése és tolmácsolása 
volt. Hogy a Stuttgart-i magyar mit éne
kel, mit táncol, mit furulyázik a lyoni 
magyarnak? Azt, ami közös, azt, ami 
magyar.

Népi kultúránk szép kertjéből kaptunk 
eyy üde csokrot. És meleget éreztünk a 
szívünk táján. Lyonban voltunk vagy 
Stuttgartban? Nem! Gondolatban ki-ki 
hazarepült e hűvös novemberi estén.

Ennyi volt az egész? Már így is szép 
leit volna. De egyéb is volt.

Az érdeklődők egy kézimunka-kiállí
tást is megtekinthettek. Sok szép darab 
emlékeztetett hazánk különböző vidé
keinek sajátos díszítő művészetére. A 
kiállított darabok egy része délfrancia- 
ország.i magyaroktól gyűlt össze.

A Lyon-i „Le Journal" szép mélta
tást és képet hozott a magyar estről. 
Az újság külön kiemelte K o v á c s  
J á n o s  közvetlen és a népművészet 
szeretetétől fűtött francia nyelvű konfe- 
rálását. A polgármster pedig ezekkel a 
szavakkal fejezte ki köszönetét: „Merői 
de ces broderies qui chantent dans la 
grisaille automnale" =  Köszönet ezekért 
a tarka színekért, amelyek énekelnek az 
őszi szürkeségben. G. T.
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H a z a i f ig y e lő
Demográfia és az iskolák

Az Életünk legutóbbi számában beszá
moltunk arról a népesedési hullámvölgy
ről, amely 1980-ban érte el hazánkét 
(az élveszületések száma 14 ezrelékre 
csökkent, a halálozásoké pedig 14,4 ez
relékre emelkedett). Ennél súlyosabb 
csak 1966-ban volt a helyzet, amikor 
mindössze 13 ezrelék volt az élveszüle
tések számaránya. Arra is rámutattunk, 
hogy a mai hullámvölgy majd húsz év 
inúlva érezteti káros hatását. A hazai 
tanügyi hatóságok különös módon mégis 
a demográfiai hullám „enyhülésére” vár
nak, hogy végre fellélegezhessenek. A 
jelenlegi súlyos tanterem hiányból faka
dó oktatási problémák egyetlen megol
dását ugyanis — a jelek szerint — a szü
letések számának csökkenésétől várják. A 
következő öt évben legalább 12 ezer új 
tanteremre lenne szükség, a tervekben 
azonban csak hatezer szerepel. Az is
kolák befogadóképessége így sem nő, 
mert évente majdnem annyi korszerűt
len tantermet bontanak le, mint ahánv 
felépül. A tanulók számának átmeneti 
növekedésével tehát egyre fokozódik az 
iskolák zsúfoltsága. Az illetékesek arra 
hivatkoznak, hogy az ország pénzügyi 
helyzete nem teszi lehetővé az iskolaé
pítés ütemének fokozását. Marad tehát a 
remény, hogy 1986 után ismét csökken 
az általánosiskolások száma és lassan ki
ürülnek a tantermek . . .  Ez a kommu
nista vezetők egyetlen reménye akkor, a- 
mikor sajnos minden statisztikai adat 
arra figyelmeztet, hogy húsz év múlva 
elöregedik az ország népessége! Nagyon 
helyesen állapítja meg a Népszava cikk
írója: „Ha egy etnikum a mai robbanás
szerűen szaporodó világban önálló nem
zet hordozója kíván maradni, nem elé
gedhet meg a demográfiai stagnálással, 
hanem növekednie kell.” De akkor ho
gyan lehet megoldani a tanteremhiányt? 
A válasz nagyon egyszerű. Mindenek
előtt a katonai kiadások helyett az ok
tatásügy költségvetését emeljék. Azon 
belül pedig a politikai szemináriumok 
és pártfőiskolák helyett az általános is
kolákra kell több pénzt fordítani. Végül 
utolsó megoldásnak azt javasoljuk, hogy 
alakítsák át a pártházakat, úttörőháza
kat, szakszervezeti központokat, tiszti 
kaszinókat és munkásőr klubokat isko
lákká. Akkor rögtön lesz elegendő tan
terem és tovább emelkedhet a népszapo
rulat!

Az egytemi oktatás problémái

Az előrejelzések szerint 1981 nyarán 
35 ezer érettségizett tesz majd felvételi 
vizsgát az ország 57 felsőoktatási intéz
ményében, közülük azonban csak 16 ez
ren kezdhetik meg főiskolai tanulmá
nyaikat. Néhány fontosabb felvételi ke
retszám: A budapesti jogi karra 150, a 
szegedire 100, a pécsire 90 fiatalt vesz
nek fel. Az orvosi tanulmányokat Bu
dapesten 340, Debrecenben 200, Sze
geden és Pécsen 180 hallgató kezd
heti meg. A budapesti Műszaki Egye
temre 1200, a közgazdaságira 400 
elsőévest vesznek fel.

Az elmúlt 25 esztendőben, a magyar 
felsőoktatásban mennyiségi szempontok 
érvényesültek és a minőség háttérbe szo
rult. A diplomások többsége nem a nap
pali tagozatról, hanem a rendkivül ala
csony színvonalú esti és levelező tago
zatról került ki az életbe. Kevesen mor
zsolódtak le, mert a vizsgák nem elég 
szigorúak. Az ország lakosságának szá
mához viszonyítva túl sok a főiskolák 
szama (57), a legtöbb felsőoktatási in
tézmény diákjainak a száma a félezret

sem éri el. Mivel ilyen kevés diáknak 
nem kifizetődő drága oktatási berende
zéseket vásárolni, így a tanítás színvo
nala szükségszerűen alacsony. Jellemző, 
hogy a pedagógus képzés 40 főiskola és 
egyetem között oszlik meg, így sem a 
tanárok, sem a könyvtárak, vagy labo
ratóriumok nincsenek kellőképpen ki
használva. Az esti hallgatóknak sokkal 
kevesebb óraszámban ugyanazt a tudást 
kellene megszerezniük, mint a nappali
tagozat diákjainak, — ez azonban kép
telenség. A Népszava január 7. számá
ban arról olvasunk, hogy a kezdő dip
lomás kevesebb fizetést kap, mint a ta
karítónő és hogy a gyárakban nem mér
nökökben, hanem segédmunkásokban 
van hiány. Ez valószínű így is marad 
mindaddig, amíg a levelező és az esti 
tanfolyamokról kikerült rosszul kép
zett diplomások tömege nem rontja le 
az egyetemi oklevél értékét.

Csökkent az idegenforgalom

Tavaly 14 millió külföldi látogatott 
Magyarországra, nyolc százalékkal ke
vesebb, mint egy évvel korábban. A 
vendégek több mint 80 százaléka a 
szomszédos népidemokráciákból érke
zett, míg a kemény valutával fizető 
nyugati látogatók száma alig haladta 
meg a kétmilliót. A visszaesés fő oka 
a vendéglátóipar árainak nagyarányú 
emelkedése. A hivatalos kimutatások 
szerint, 1980-ban a szállodai árak 28, 
az éttermi árak pedig 39 százalékkal 
emelkedtek. Az inflációval magyaráz
ható, hogy az idegenforgalomból szár
mazó bevételek, a vendégek számának 
csökkenése ellenére, növekedtek, mint
egy 10-12 százalékkal. A legtöbb kül
földi: 17 millió vendég, 1978-ban járt 
Magyarországon, azóta állandóan csök
ken az idegenforgalom. A devizabevé
telt jelentő nyugati turizmus visszae
sése különösen érzékenyen érinti az or
szág külkereskedelmi mérlegét.

Sopronban legtsztább, Tatabánván 
a legszennyezettebb a levegő

Budapest változatlanul a legfüstö
sebb európai nagyvárosok közé tarto
zik, bár országos viszonylatban lénye
gesen súlyosabb a helyzet Tatabányán 
és a Balaton északi partján. Miskolcon 
némi javulást jelent, hogy a kazincbar
cikai hőerőmű területén eddig öt ka
zánban építettek be tisztító berendezé
seket. A filter nélküli kémények 1800 
kg, a filteres kémények pedig 11 kg 
pernyét terítenek óránként a környékre. 
A borsodi vegyikombinát is nagymér
tékben szennyez; a környék levegőjét. 
Ka például a növényvédőszer gyártá
sánál felhasznált etilmerkaptán nevű 
anyagból csak egy deciliter a Sajóba 
kerül, Miskolc egész területén erős gáz 
szagot éreznek. Gyakran okoz bosszú
ságot a miskolciaknak a Lenin Kohá
szati Művek salaktelepe is, ahonnan záp
tojás szagú kéndoxidot hoz a városba 
a szél. Viszonylag kedvező a helyzet az 
Alföld és a Dunántúl déli részén. A 
legtisztább levegővel Sopron és Kőszeg 
dicsekedhet.

FIGYELEM! A magyar iskolai felső 
oktatás számára és az iskolánkivüli ma
gasabb színtű magyar irodalom tanítása 
érdekében kiadott ..Az Irodalom Világa" 
című nagyon tartalmas és szép könyv
ből még kb. 1500 példány áll rendelke
zésre. a régi szép és sűrű nyomással, 
egészvászon kötésben több mint 300 ol
dalon. Ára csak 15 DM, plusz portó; 
tengerentúlra $ 10.-. Megrendelhető a 
Szerkesztőségnél.

DR. NOSZLOPI LÁSZLÓ (Budapest):

Az anyós a családban
Az „anyós” fogalmához ma már egy

re kevésbé tapad az a csúfondáros és 
negatív mellékzönge, ami igazságtalan 
dolog volt mindig. Az anyósok zöme 
ugyanis minden időkben tiszteletremél
tó volt, a család áldása és áldozatos se
gítője. Honnan mégis az említett gú- 
nyoros mellékzönge az „anyós” szó 
használatánál? Nyilván bizonyos félté
kenységből ered, amely némely esetben 
anyós és menye között kölcsönösen 
vagy egyik részről fennáll. (Úgy mond
hatnék ugyanis, hogy az „igazi anyós”, 
a „tipikus anyós” mindig a férj anyja, 
a feleség anyja „nem annyira anyós”.)

A tágabb család, tehát az oldalági 
hozzátartozók, továbbá a nagyszülők és 
a szőkébb család, vagyis apa, anya és 
gyermekek között a viszony abban az 
esetben egészséges, ha a kölcsönös sze
retet és segítség fennáll, de a tágabb 
család tagjai, pl. az anyós, nem avat
koznak bele a szűkebb család autonóm 
életébe. így az anyós, ha fia és annak 
felesége között valami ellentét merül fel, 
soha sem szabad, hogy egyoldalúan fia 
pártját fogja, sőt, hogy egyáltalában be 
leavatkozzon az ügybe.

A keresztény erkölcs számára a há
zasság, sőt bizonyos értelemben, a csa
lád is szentség és az anyós, ha befolyá
sa pozitív, akkor áldás a családra, de 
a szűkebb család autonóm az anyóssal 
szemben. Előfordul ugyanis, hogy anyós 
és meny magatartása a keresztény er
kölcs szempontjából látszólag kifogás
talan, valójában azonban mégis hibák 
állnak fenn, amit bizonyos tünetek, ne
vezetesen anyós és meny súrlódásos, fe
szült viszonya elárul. Melyek az ilyen
féle tünetek?

Lehetséges bizonyos esetekben, hogy 
az anyós segítő, nyájas, szívélyes a 
mennyel szemben, és a meny minderre 
barátságtalanul reagál. Egyszerűen nem 
képes elviselni az anyóst, szeretne tő
le megszabadulni. Pedig a dolgozó anya 
problémája a gyermekek nevelése szem
pontjából nagyon nehezen megoldható, 
ha nincs egy jó nagymama, aki valósá
gos kincs és mindig ott van, ha szükség 
van rá. Mégis ingerültséget kelthet ma
ga iránt. Erről a feleség nem beszélhet 
nyíltan férjével, mert utóbbi szereti, 
tiszteli anyját. Az anyós ilyen esetek
ben talán hibátlannak, gáncs nélkül va
lónak is mutatkozhat. Éppen ez a körül
mény okoz azután elégtelenség-tudatot, 
inszufficiencia-érzelmet a feleségnél, aki 
azt kérdezheti önmagától, hogy miért 
is vette férje éppen őt feleségül, ha egy
szer olyan fénylő nő-példaképe volt, a- 
mdyen a férj anyja, az anyós? Vannak 
művelt anyósok, akik mindenben tájé
kozottabbak, mint a feleség, kezdve a 
politikától a művészetig és a mai iro
dalomig, és tájékozottságukat nem is 
titkolják. Hozzájárulhat, hogy az anyós 
egyúttal ügyes háziasszony is, aki sok 
mindent jobban csinál, mint a feleség. 
Ha pl. a feleség gyűlöli az ingek vasalá
sai, az anyós netán kiválóan csinálja 
ugyanezt. Hasonló lehet a helyzet a sü- 
tes-fozesnel is, az anyós „javára”. Eset
leg az anyós jobban ért a virágokhoz, 
mint menye. Ráadásul tapintatos is. 
Nem ücsörög szüntelenül a fiataloknál, 
ami azoknak idegeire mehetne, nem is 
lakik náluk, hanem ritkábban jelentke
zik, néha csak egyszer egy héten, és 
előbb telefonon megkérdezi, alkalmas 
időben jön-e. Az ilyen minta-anyósnak 
nem lehet semmit a szemére vetni, és

menye mégis elnyomva érzi magát ál
tala. Tulajdonképpen nem gyűlöli anyó
sát, hanem egyszerűen belesodródik va
lami lelki komplexusba.

Mi lehet ilyen esetekben pl. a gyón
tatóatya tanácsa a feleség, a meny szá
mára? Meg kell magyarázni utóbbiak
nak, hogy nem szabad arra az állás
pontra helyezkednie, hogy amikor fér
je és annak anyja valamiről beszélnek, 
akkor őneki abban nem lehet részt ven
nie. A feleség olvasson, érdeklődjön 
szellemi, kulturális dolgok iránt, és ak
kor neki is lesznek gondolatai. Ha a 
másik kettő olyan dolgokról beszél, a- 
melyekhez ő nem ért eléggé, akkor 
mondja egyszerűen: „Kérlek titeket, ma
gyarázzátok nekem mindezt pontosab
ban meg, mert érdekel”. A feleséget 
meg kell szabadítanunk attól a balité- 
lettől, hogy neki mindent épp oly jól 
kell tudnia, mint másnak. Amit az 
anyós jobban tud vagy jobban képes 
csinálni, azt hagyja, hogy ő mondja 
vagy ő csinálja. A feleség ne hasonlítsa 
össze állandóan önmagát az anyósával. 
Legyen tudatában, hogy férje őt nem 
azért szereti, amiért esetleg valamiben 
anyósához hasonlít, hanem önmagáért, a 
saját egyénisége miatt.

Ilyen mélyre süllyedt...
Megdöbbentő cikket olvastunk a „Köz

nevelés" dec. 19-i számában „A diákok 
és a székelyek" cím alatt. Arról van eb
ben a szó, hogy az otthoni „művelt" 
ifjúság nagy része jóformán semmit sem 
lúd — a székelyekről (!). A cikk írója, 
Pásztor Emil, saját tapasztalatainak, 
vizsgálódásainak lesújtó eredményéről 
sd számot. Huszonnyolc (28) nemrég é- 
rettségizeít fiúnak és lánynak kellett 
írásban felelnie a következő kérdésre: 
„Mi az ANYANYELVE azoknak, akiket 
régebbi íróink TÓT, PALÓC, OLÁH, RÁC 
SZÉKELY és SZÁSZ néven emlegetnek? 
— Nos, a 28 megkérdezett közül 14-en 
válaszolták azt, hogy a SZÉKELYEK 
ANYANYELVE ROMÁN (!!) és csak 11 
tudta, hogy magyar. Azt hogy a rácok 
szerb nyelvet beszélnek, mindössze 8-an 
tudták a 28 fős csoportból.

Egy másik, ugyancsak frissen érettsé
gizettekből álló csoporttal is elvégezték 
ugvanezt a próbát — hasonló lesújtó 
eredménnyel. A „Köznevelés" cikkírója a 
többi közül két lány és egy fiú válaszát 
közli; mind a hárman gimnáziumban 
érettségiztek és MAGYAR NYELV- és 
IRODALOM -- TÖRTÉNELEM szakos ta
nárok szeretnének lenni. Arra a kérdés
re, hogy a felsorolt 6 népcsoport mi
lyen nyelven beszél, -  A. Csilla így 
felel: a tót: HORVÁTUL; a palóc: SZLO
VÁKUL; az oláh: CIGÁNYUL — (másiK 
3 válasza jó), K. Magdolna szerint a 
tót: SZERBÜL; a rác ROMÁNUL; a szé
kely: SZLOVÁKUL (!!) - ,  végül P. Gá
bor szerint a tót: MAGYARUL; az oláh: 
CIGÁNYUL; a szász: ROMÁNUL beszél.

Hát így!
Pirulva a szégyentől — a tanárjelölt 

urak (elvtársak) helyett is — kell megál
lapítani: ilyen mélyre süllyedt a magyar 
értelmiségi fiatalság szellemi nívója! 
Vagy talán így: ide züllesztette egy 
GONOSZ ISKOLA- ÉS MŰVELŐDÉSPO
LITIKA, amely kiirtja a nemzeti öntudat 
csíráját is, szándékoltan hamis, torz 
képet vetítve történelmünkről az ifjúság 
elé, vagy semmibe véve múltúnk érté
keit és nemzeti hagyományainkat.

Sz. J.
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Az éllet k • •or Vél>ől
AUSZTRIA

Bécs: Keresztelés: Remetei Bernét
Krisztián, R. Miklós és Szíjjártó Krisz
tina fia, 1989. nov. 22-án; — Kovács 
Cecília, K. László és Katalin kislánya,
1980. nov. 27-én részesültek a szentke- 
resztssgben.

Magyar bérmálás és elsőáldozás. —
1980. dec. 7-án nagy ünnep volt Trais- 
kirchenben. A 9 órára kitűzött bérmá
lásra érkező DDr. László István püspök 
urat, az ausztriai magyarok vizitátorát, a 
város plébánosával és P. Szollár Lajos 
tábori lelkésszel az élén a helyi egyház- 
tanács fogadta a díszbeöltözött barokk 
templom kapujában. Az osztrák hívek 
együtt ünnepeltek a magyar menekült 
bérmálkozókkal és elsőáldozókkal, köz
reműködött a plébániai énekkar és zene
kar is. A szertartást váltakozva magya
rul és németül végezték. Valóban kö
zös ünnep volt. László püspök úr ügyes 
tapintattal a menekült magyarokkal való 
együttérzésre hangolta az osztrák híve
ket. Az ünnepi szertartás a pápai és a 
magyar himnusz akkordja* 1,/©I zárult. 
Majd a 9 bérmálkozó és 11 elsőáldczó a 
plébános úr meghívására átvonult a 
plébánia kultúrházába, ahol atyai sze
retettel megvendégelte eket hozzátarto
zóikkal és a megjelent magyarokkal

■ ütt. Tanulság: a plébánia-templom- 
■ n előnyösebb, ünnepélyesebb és mál- 

a bérmálás, mint a táborkápolná
ban.

Bérmálkozók voltak: Brasch Károly, 
Mészáros Attila, Nagymarosi György 
Perjés Vilmos. Perjés Vilmosné. Retezár 

d. Szabó Józsefné, Tóth Judit és
Nóra.

or elsőáldozók voltak: Bökő 
Mónika. Brasch Károly és Tímea, Fél- 
heíves Enikő, Juhász Krisztián, Nagy 
Sándor. Nagv Zsolt, Perjés Boglárka, 
Tóth Dávid. Tóth János és Tóth Orsolya.

Halálozás: Főtisztelervdő Kristóf Já
nos érseki tanácsos, 1980. november 
14-én Walterskirchenben. — A napi saj
góból ismert módon tragikus autóbaie- 
- r  áldozata lett. 1937-ben született Fü
zéren, tanulmányait részben Bécsben 
-énezte és itt is szentelődött pappá 
1964-ben. Több évi káplánkodás után 
1975-ben lett plébános Walterskirchen
ben. N. ö. Mélységes Istenhit, gyermeki 
M ária-tiszte let és természetes szívjóság 
jellemezték. Igazi jó pásztora volt hí
veinek. Hamvait szülőfalujában, Füzéren 
temették, a szertartást az egri érseki 
heh'nök végezte november 24-én. R.i.p.l 

Özv. Zichy Gvörgvné, szül. Hadik Éna, 
z Szent István Egylet buzgó tagja, Bécs
ben 1980 november 21-én. Gyászmisá- 

z a rokonok és ismerősök megtöltöt-
otíék a magyar templomot.

Az örök világosság fénveskedjék nekik! 
Linz: Keresztelés: Ráczkevy-Eötvös

János és Vízi Szilvia leánya. Szilvia, 
1980. nov. 0-én részesült a szentke- 
resztségben. — Antal Sándor nov. 2-án

Neue Heimat-i templomban, — Tóth
Heléna dec. 4-én a Tha!ham-i kápolná
ban: Fürj Erika és Beáta valamint Szűcs 
Andrea és András 1980. dec. 5-én Bad 
Kreuzban járultak először az Úr aszta
lához. -  Az Úr kegyelme kísérje élet
útjukat!

Halálozás: 1980. nov. 4-én, 84-ik élet
évében, váratlanul elhunyt Bóda Mag
dolna. Mindenki szerette, soha senkire 
rosszat nem mondott. Szegényes kis 
lakásában és lelkében mindig tisztaság 
uralkodott. Vékony pénzerszényéből 
még jótékonyságra is futotta. Betgsegét 
mély, imádságos lelkülettel viselte. A 
magyar szentmiséknek, amíg egészsége 
engedte, hűséges látogatója volt. No
vember 14-én temették a St. Martin-i 
temetőben.

Halálozás: Megyeri József 1980. dec. 
2-án 70-éves korában hunyt el; dec. 6- 
án Micheldortban temették. Míg egész
sége engedte, hűségesen eljárt Welsbe 
a magyar szentmisére. — A thalamai ott
honban dec. 18-án 74-éves korban, hosz- 
szú betegség után, hunyt el Schöbel 
Zsófia; 22-én temették a St. Georgen-i 
temetőben. Az otthon lakóiban és az

spc'ó személyzetben jó emléket hagyott 
segítőkész, jóságos egyéniségével. — 
Nyugodjanak békében!

BELGIUM
Brüsszel: Kersztelés: Mahieu Kristóf

1980. nov. 29-én a szentkeresztságben az 
Egyház gyermeke lett. -  Szülők, nagy
szülők és a nagyszámú rokonság együtt 
örültek dec. 21-én Dancs Sebestyén szép 
és megható keresztelésének.

Halálozás: Celti („Cseki") József (50), 
hirtelen elhunyt. Nov. 19-én temették a 
St. Gilles-i temetőben nagyszámú és 
felejthetetlenül szépen játszó zenészek
kel. +  vitéz Dénesfay István alezredes 
nejét, szül. Voska Alice, (69) név. 22-én 
temettek a Gansheron-i temetőben. — 
Boka Mária (76) nov. 6-án a Duffel-i St. 
Norbert betegotthonban meghalt. Nyu
godjanak békében.

Bella Imre (82) Mme. Michiels édes
apja, dec. 6-án Pápán hunyt el.
Nagy Sándor temetése dec. 8-án Ram- 
see-ben volt. Mme. Toussaint szül. 
Szóró Ilona (68) júl. 22-én Genval-ban 
halt meg. Mme Oberhauser Margit (86; 
elhunyt, dec. 11-én temették Uccleben. 
Mme. Fekete Sándor felesége édesany
ját gyászolja. -  Fenk Ferenc (28) hir
telen halállal az USA-ban. Zwewegem 
temetőjében dec. 13-án helyezték örök 
nyugalomra. — Carmen Durante (53) 
oec. 16-án Evere-ben temették. 79, nov. 
11-én halt meg. Testét az orvosi egye
temnek adta. Mme Jagarik Józsefné 
szül. Lapu Eleika (63) jan. 6-án temették 
Sí Josse-ban. A szentmisén jelen volt 
mindhárom magyar lelkész. — Fehér 
Antal (89) dec. 12-én meghalt. Körmöczi 
Albert (Gént) nagybátyját gyászolja. — 
Adj Uram örök békességet nekik.

Liége: A «■eresztségben újjászülettek: 
Soós Nathalie, S Jár.os és Jamineí 
Patricia leánya Bcncellesben; -  Fehér
vári Ferenc István, F. Lajos és Meichl 
Emília fia Lié~eben. — Gratulálunk!

Házasságot kötöttek: Varga László 
és Hendrici Myriam Xhoris-Aywailleban;
-  Németh Andié és Gerkens Anny 
Liégeben; — Zlatics József és Langa 
Jacqueline Dlsonban; — Tóth István és 
Franssen Chirstiane Waterscheiben: — 
Stefkó Ede és Salerno Grazia Horion- 
Hozemontban. — Gratulálunk! Éljenek 
boldogan!

Elhunytak az Úrban: Zeller Willy,
Vízhányó Irén férje, (70) Goeben; — 
Nagy Sándor (65) Rcmsee-ban; gyászol
ja feelságe. — ifj. Fenk Ferenc (28) 
Zwewegem. Az elhunyt a Los Angeles-i 
űrhajós egyetemen tanult Amerikában; 
hirtelen halála mérhetetlen fájdalmat oko
zott a szülőknek, akik egyetlen gyer
meküket vesztették el benne. — Őszinte 
részvétünk a gyászoló családoknak.

FRANCIAORSZÁG
Lyon: Kersztelések: Meunier Klára, —

Michel és Domonkos Anna-Mária lánya, 
Grenoble. Gautheret Cédric, — Serre és 
Majtényi Erika fia. Lyonban. Bajzák Ka
talin, Espondeilnan-ban. Reynaud Anais,
— Francois és Táziári Ildikó lánya, 
Pégcmas. Major Virginia, St. Priest. 
Bánhegyi Guillaurr.e, Les Cctes d’Arey- 
ben.

Elsőáldozó volt a Misszióban Perrin 
Sandra, Max és Szabó Éva lánya. Ve'e 
együtt ünnepélyes hitvallást tettek 
Físchnaller Diana és Patrick, Franz és 
Szabó Klára gyermekei október 8-án 
a marista atyák La Neyliére-i házában.

Házasságot sötöttek: Szegedi István 
és Sályi Sylvia, Lyon. Delon Katalin és 
Magne Philippe, Monpellier. Füle Esteiíe 
és Bouvier Alain, Musiéges-Frany.

örök hazába költöztek: Herr János 
43 éves, Lyon; Németh Péter 74 éves, 
Molamboz; Vastag Ferenc 74 évs, Lyon; 
Steiner Henrik 74 éves, Nizza; id. Mon- 
öovits Lajosné szül., Rácz Rozália 72 
éves, Lons le Saunier.

A KARÁCSONYI VASÁR SIKERE 
PÁRIZSBAN

A Párizsi Katolikus Magyar Misszió
már harmadszor rendezte meg a három

napos magyar karácsonyi vásárt Ebben 
kettős cél vezette' először, hogy a szét
szóródó, „oldott kéve“ emigrációnkat 
valahogyan összefogja, másodszor, hogy 
a magyarokat a franciáknak a legszim
patikusabb oldalukról mutassa be. Köz
tudomású, hogy magyar népművészeti 
tárgyaink, háziiparunk remek készítmé
nyei, a magyar föld termése, remek ízei 
és a magyar vendégszeretet külön von
zást gyakorol minden idegenre.

Ebből a két meggondolásból született 
meg a karácsonyi vásár gondolata. A 
megvalósításához lelkes munkatársakra 
volt szükség. Külön elismerés és kö
szönet jár a vásár elnöknőjének, Mme. 
Bcudet Editnek és két „szárnysegédjé
nek', Fehér Lászlónénak és Bárdos Esz
ternek. — Mi magunk se hittük volna, 
hogy magyar szellem, leleményesség, 
tapintat és kedvesség, mire képes olyan 
igényes vendégekkel szemben is, mint 
a franciák. A vásár első napját a fran
cia miniszterelnök felesége, Mme Barre 
látogatása tette vonzóvá. Ilyen nyitány 
után veit csak lehtséges, hegy sok száz 
francia barátunk és „még-nem-bará- 
tunk“ meglepődve állt a színpompás, 
érdekes és értékes kiállítási „standok" 
előtt.

A nem csekély anyagi siker mellett, 
sokkal nagyobb volt az erkölcsi siker, 
amit a rendezőknek és a 70 önzetlen 
munkatársnak nem tudunk eléggé meg
hálálni.

A párizsi magyar Kát. Misszió

NÉMETORSZÁG
Augsburg: Keresztelés: Nacsinák Ró

bert, N. Dezső és Veres Erzsébet 1980. 
aug. 28-án született fia, a szent kereszt- 
ségben részesült nov. 30-án.

Köln: Születések: Horváth Katharina, 
H. József és Major Ida, leánya, Köln / 
Frechen, 1980. aug. 13-án; — Herbák 
Valéria, H. Sándor és Sipcs Valéria leá
nya, Köln /  Geyen, 1980. dec. 4-én; — 
Kónya Sándor, K. Rudolf és Szabó 
Ibolya kisfia, Hannover / Garasén, 
1980. márc. 10-én; — Dávid Patricia, D. 
Károly és Várkonyi Aranka kislánya, 
Hannover / Garbsen, 1980. dec. 2-án; 
— Mliner Tamás, M. János és Mihályi 
Mariette kisfia, Salzgitter, 1981. jan. 7- 
én. — Druga Tamás, D. József és 
Becker Éva kisfia, Hameln, 1980. aug. 
13-án. Gratulálunk!

Weingarten: Á szent keresztségben 
részesültek Dovalovszki Pál és Zsuzsan
na Singenben dec. 21-én.

Házasságot kötöttek: Kátai Emil és 
Kardos Katalin Biberachban dec. 6-án; 
Meggyesi Antal és Fakó Anna Munder- 
kingenben jan. 11-én. Boldog hosszú é- 
letet kívánunk a fiatal pároknak!

OLASZORSZÁG
Keresztelések: Bologna: November 23- 

án keresztellek Marcót, Ing. Belvetíeri 
Bernardo és Dr. Dala Bíbor második 
gyermekét, aki a tizedik Kisfaludi Dala 
unoka! — Milánó: Nov. 30-án keresz
telték Danieia Graziét, Daloisio Salvatore 
és Homolay Éva második gyermekét; — 
Rimini: Dec. 17-én keresztelték Sara-t, 
Prof. Bernardi Paolo és Wagensommer 
Edit második gyermekét. — Isten éltesse 
a családokat!

A NÉPSZÁMLÁLÁS MEGLEPETÉSEI
Magyarországon jelenleg 10 millió 

710 ezer a lakosság száma, az előre
jelzések szerint azonban 2020-ban ke
vesebben leszünk. Száz férfira ma már 
csak 106 nő jut, kettővel kevesebb, 
mint tíz évvel korábban. 1949 óta 
egy negyedére csökkent a tanyai la
kosság száma. Ma már a népesség 53 
százaléka városokban él. Jelentős nö
vekedést mutatnak a vidéki városok, 
míg Budapest lakossága csak 60 ezer lé
lekkel növekedett 1970 óta. Bár az el
múlt évtizedben 400 ezer lakás épült, 
a lakáshiány ma ugyanúgy 400 ezer, 
mint 1970-ben volt. Mivel az alacsony 
népszaporulat ezt nem indokolja, ta
lán a válások magas számával függ 
össze a lakáshiány újratermelése.

KATOLIKUS SZEMLE
A Rómában megjelenő Katolikus Szem

le legutóbbi (1980, 3.) száma teljes egé
szében közli II. János Pál pápának Szent 
G ellert születése m illenium ára kiadott z 
a m agyar főpásztorokhoz és híveikhez szó
ló levelét. Az évnegyedes folyóiratban 
m egjelent tanulm ányok közül nagy é rd ek 
lődésre ta rth a t számot „Bálint Sándor és 
a m agyar vallásos néprajz" címen Tüskés 
Gábor —; Bangha Béla életm űvéről Morei 
Gyula — ; „A zsarnok és művészei" cím 
a la tt az Európa Tanács által rendezett 
Firenze-i kiállításról Cs. Szabó László írá 
sa. Az „Egyház a m odern világban" ro
vat foglalkozik többek közt a m agyar 
Egyház és Állam között 30 évvel ezelőtt 
létrejött ún. megállapodással s ennek kap
csán a m agyar Püspöki k a r „ünneprontó" 
nyilatkozatával (Kovács K. Zoltán); Nosz- 
lopi László pedig a 100 éve született Schütz 
A ntalra emlékezik. Az „Eszmék és művek" 
kritikai rovatban Bárány György, Román
J. István, Szamosi József, Tóth László, Vá
sárhelyi Vera és mások írásai szerepel
nek.

A Katolikus Szemle előfizetési díja egy 
évre DM 30.—, vagy ennek megfelelő ösz- 
szeg más valutában. Németországban meg
rendelhető a KM EM -Sekretariat címén: 
O berföhringer Str. 40.. D-8000 M ünchen 81.

(—)

25 ÉVES A MAGYAR GAZDA HÍRADÓ
A Bécsben székelő M agyar Gazdaszö

vetség fennállásának 25 éves fordulójához 
érkezett, úgyszintén hivatalos közlönye a 
„M agyar Gazdahíradó" 25. évfolyamába 
lépett. Jubileumi szám ában gróf Széché
nyi Ágoston m éltatja  az évfordulót, a 
lap szerkesztője, Fáber György M adeirá
ról, Thiringer László a spanyolországi bi
kaviadalokról, Kemenesy Ernő ausztráliai 
ú tjáró l ír, dr. Deák Ernő Szépfalusy Is t
ván szociográfiai m unkájáról közölt ism er
tetést, Lakatos Im re a háztáji gazdálko
dás erdményességéről, más cikkek Retz és 
Langenlois bor-ünnepségeiről szám oltak be.

A Gazdaszövetség címe Wien, I. N ibe- 
lungengasse 1.

Nyugdíj- és hazatérési ügyek!
Abszolút perfekt tanácsadásról bro
súra; személyes tanácsadás; te
lefoni tájékoztatás. — (Házassághoz 
élettársi adatok, 200 drb., ugyan
csak rendelkezésre állanak.) — 
Mészöly-Kubinyi. 5000 Köln 41, 
Ölbergstr. 35. Tel.: (0221) 46-54-41.

Szívesen mennék Burgenlandba
(lehetőleg az északi részbe) egy 
karcsú, intelligens magyar hölgy
höz lakni, lehetőleg közös ház
tartási alapon. Hollandiai magyar 
nyugdíjas. 65 éves, 1.70 m. Vála
szokat „Burgenland" jeligére a 
Szerkesztőségbe.

Magyar-francia család fiatal ma
gyar nyelvű leányt keres két gyer
mek mellé könnyű házimunkával 
április vagy júliusra. Cím: Szentbe 
E., 7 Avenue du Lignon, 1219 Le 
Lignon (Genf), Svájc.

MAGYAR HENTESÁRUT
gyártunk im m ár 10 éve S tuttgartól 40 
km -re WELZHEIMBEN. Kérem  győződ
jék meg kiváló minőségű, m agunk által
készített árúféleségeinkről:

DM
1 kg. Füstölt kolbász 16.—-
1 kg. Friss kolbász, sütni való 14.—
1 kg. Debreceni (vékonybélben) 15.—
1 kg. Disznósajt 10.—
1 kg. Balkán füstölt m ájas 12.—
1 kg. Balkán füstölt véres 5 0.—
1 kg. H urka sütni rizsával 10.—
1 kg. H urka véres rizsával 10.—
1 kg. Fokhagymás felvágott 16.—
1 kg. Paprikás Puszta Szalámi 16.—
1 kg. Sonkaszalámi 90% sovány 20.—
1 kg. Fokhagymás paprikás toka 12.—
1 kg. Angol szalonna 18.—
1 kg. Füstölt odalszalonna 12.—
1 kg. Füstölt sonka 20.—
Minden á rú t légmentes csomagolásban 

u tánvéttel szállítunk.
FLEISCHWARENFABRIK, VIKTOR PÁL 

7063. Welzheim Lerchenstr. 29. 
Telefon: (07182) 67-36
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Az újesztendő elején általában a 

sportvezetők és szakemberek merleget 
készítenek, értékelik az elmúlt eszten
dő tanulságait, tapasztalatait, keresik a 
hibák okait és felkészülnek a követke
ző évre.

A magyar sport mérlege az 1930-as 
esztendőben a legjobb akarat mellett 
sem mondható pozitívnak. Labdarugó 
sportunk ez edzőváltozás és Ígérgetések 
ellenére sem javult és nem tekinthe
tünk bizakodóan a Labdarugó Világ- 
bajnoki selejtezők ele. Mar az Euroaa- 
bajnokság selejtezői is bebizonyítottak, 
hogy a magyar labdarúgó sport képte
len kikerülni a hullámvölgyből.

A moszkvai csonka olimpiai játéko
kon csak birkózóink szereplésével lehe
tünk elégedettek. Természetesen dicsé
retet érdemelnek azok, akik becsülettel 
megállták a helyüket arany, ezüst és 
bronzérmet szerezve hazánknak. 7 
arany, 10 ezüst és 15 bronzéremmel a 
nemzetek között a nyolcadik helyet 
foglalták el a magyarok. Tárgyilagosan 
meg kell állapítani, hogy Vladár Sán
dor hátúszó győzelmétől eltekintve a 
többi számban akkor is arany érmet 
nyertek volna olimpiai bajnokaink, ha 
a nagy vezető sportnemzetak, az USA, 
Nyugatnémetország, Japán és Kanada 
is részt vesz a moszkvai nyári játéko
kon. Legnagyobb csalódás a vívásban 
ért bennünket, ugyanis a másod k vi
lágháború óta nem fordult elő, hogy 
magyar vívók aranyérmek nélkül tér
tek volna vissza az olimpiai játékok
ról. Kellemetlen meglepetésnek számí
tott az is, hogy a favoritnak számító 
magyar vízilabda válogatottnál- a jugo- 
szlávok és a Szovjetunió után meg kel
lett elégednie a harmadik hellyel. — 
Minden esetre legfőbb ideje lenne, hogy 
a magyar sportvezetők, elsősorban a 
sportfőhatóság, valóban új utakat ke
ressenek, különben a magyar sport nem
csak egyes sportágakban, hanem teljes 
egészében a nemzetközi szint alá síily- 
lyed, ahonnan nagyon nehéz ismét fel
színre jutni.

A magyar tenisz-sport Taróezi Ba
lázs kiválása óta nem rendelkezik meg- 
felelő erőkkel. Ezt bizonyítja, hogy a 
Király Kupában, melyben eddig a ma
gyarok kitűnően megállták a helyüket, 
cgyre-másra szenvedik a súlyosabbnál- 
súlyosabb vereségeket. Némi vigaszta
lás, hogy Angliát legutóbb sikerült meg
verni.

Lényegesen jobb asztaliteniszezőink 
szereplése. Leningrádban 4:3-ra legyőz
ték a Szovjetunió csapatát, maid ugyan
ilyen arányban megverték a franciákat. 
Egyelőre a Szuper Ligában az élen áll
nak.

*

A Magyar Olimpiai Bizottság a közel
múltban foglalkozott a magyarok 
moszkvai szereplésével. Páder János, a 
MOB titkára megnyitó beszédében a 
következőket mondta: „A moszkvai 
climp.a sikere az olimpiai mozgalom 
győzelme volt”. — Vajon a titkár úr 
mire gondolt? Talán arra, hogy a ren- 
cezok mindent megtettek annak érde
kében, hogy a sportszerűségnek még a 
látszatát is kiküszöböljék? A továbbiak
ban leszögezte: „Olimpiai eredmé
nyeinket csak úgy tudtuk elérni, hogy 
sikerült lépést tartam a nemzetközi fej
lődéssel”. De milyen nemzetközi fejlő
désről és összehasonlításról lehet szó, 
egy olyan versenyen, amelyen a világ 
élvonalbeli versenyzőinek jelentős ré
sze nem vett részt? „Egyes sportágak-

Figyelem! Figyelem!
Szamosi József 

MÁRIACELLI EMLÉKKÖNYV 
Képes magyar kalauz

Az ízléses kiállítású könyvecske 
a híres Mária-kegyhely történetét, 
bazilikáját és a kincstár nevezetes
ségeit mutatja be, mindenütt kie
melve Máriacell magyar kapcsola
tait.

A könyvet 14 fekete-fehér-, és 32 
színes kép díszíti.

Megrendelhető az „Életünk" 
szerkesztőségében. Ára 12.— DM, 
vagy 6.— § és postaköltség.

MUSICA HUNGARICA 
NAGY MAGYAR KÖNYV ÉS HANGLE

MEZ KIÁLLÍTÁS KÖLNBEN 
1331 március 14-én szombaton és 

15-én vasárnap árusítással egybekötött 
egésznapos kiállítást rendezünk melyre 

mindenki* szeretettel meghívunk! 
Cím: MINDSZENTY MAGYAR HÁZ

TH'BOLDS GASSE 96.
Rendezi: Musíca Hungarica, Rümannsfr. 4 

8 München 40 Te'.: (089) 30 50 43

Mozga Gyula, hites tolmács és fordító 
(m agyar-ném et, ném et-m agyar) Német
országban nyugdíj-ügyekben — legnehe
zebb helyzetekben is — segít. Ez a se
gítség eddig igen eredményes volt! Cím: 
6750 K aiserslauíern, Zollam tsírasse 27. 
Tel.: 0631-10611, d. e. 10-ig, d. u. 17-től.

RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat m agyarról ném etre és 

ném etről m agyarra. — Postfach 162, 
D-8000 München 1 - Telefon (089) 3 00 21 62

HITES TOLMÁCS ÉS FORDÍTÓ, m agyar
német és ném et-m agyar. H ans-Henning 
PAETZKE, Adlerflychfstr. 4, 6000 F rank 
furt /  M., Telefon (06 11) 59 19 39.

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitaten 
Inh.: O. BAYER

K reitm ayerstr. 26 - D-8000 M ünchen 2 
Telefon (089) 19 G3 93

DM
Alföldi Olaszrizling 4.80
Alföldi Kékfrankos 4.80
Abasári Rizling 5.75
Debrői Hárslevelű 5.75
Badacsonyi Kéknyelű 6 20
Badacsonyi Szürkebarát 6.20
Soproni Kékfrankos 6.—
Domoszlói M uskotály 6.20
Domoszlói Tram ini 6.50
Badacsonyi Tram ini 8.50
Villányi Burgundi 6.2C
Hajósi Cabinet 6.20
Tokaji Aszú 4 puttonyos IS 
Tokaji Aszú 3 puttonyos I I —
Kecskeméti Barackpálinka 24.50
Hasas Barackpálinka 22.—
Cseresznyepálinka 21.—
Szilvapálinka 19.50
H ubertus 17.50
Kósher szilvapálinka 27__
Beverage B itters (Unic.) 1 lit. 27.—
Beverage B itters (Unic.) 14.—
Szalámi (Pick) 1 kg. 22.—
Csabai 1 kg. 20.—
Gyulai 1 kg. 18.—
Süli Debreceni 1 kg. 13.—
Süli kolbász 1 kg. 14._
Házi kolbász 1 kg. 17.—
Tarhonya j-á kg. 2.75
Nagykocka tészta f'2 kg. 3.10
Lebbencs \á. kg. 3.10
Kiskocka, cérnam etélt 10 dk. —.70
Paprika káposztával 820 gr. 4.20
Bogyiszlói paprika (erős) 820 gr. 3.50
Hegyes paprika (nem csípős) 820 gr. 4.20
Hegyes paprika (csípős) 820 gr. 4.20
Disznósajt (téli időszakban) 1 kg. 11.—

— Üvegárút is szállítunk! —

bán nem sikerült a kívánatos előrelé
pés . . .  és nem kielégítő az utánpótlás 
nevelése. Lényegében . .. például a ví
vásban, a vízilabdában, nem értük cl a 
várt eredményeket” — fejezte be sza
vait a MOB titkára. — Ezzel szem
ben amikor olimpikonjaink hazatértek, 
a Népsport ezzel a fő címmel jelent 
meg: „A célokat eredményesen, a vá
rakozásnak megfelelően valósítottuk 
meg”.

Elát most kinek higgyünk?
Márkus György

MÉG KAPHATÓ 

J u h á s z  L á s z l ó

MAGYAROK AZ ÚJVILÁGBAN
című új könyve, amely az első világjáró 
ősünktől a századforduló kivándorlási hul
lámig követi az am erikai m agyar nyomokat.

Á ra: 15.— DM, 100.— öSch, 7.— §.
| M egrendelhető: Dr. Juhász, Bülowstr. 10/1

D-8000 München 80

A szerző két korábbi könyve:
„Bécs m agyar emlékei" és „Burgenland"

E L F O G Y O T T

BÉCS legszebb kerületében, Döb- 
lingben 3 szobás (82 m2), balkonos, 
eíázsfütéses, azonnal beköltözhető 
öröklakás 170.000 DM-ért eladó. Tele
fon tájékoztatás: München 93-45-21.

DIOSZEGHY TIBOR, hites tolmács és 
fordító, m agyar-ném et és ném et-m agyar, 
Németországban tanácsadás, állam polgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, vala
m int peres ügyekben segít. — D aim ler- 
str. 249. D-4040 Neuss. Tel.: (021 01) 54 13 17.

M agyar-ném et és ném et-m agyar fordí
tásokat olcsón és gyorsan elvégez, m agyar 
nyelvű okiratokról h itelesített m ásolato
kat készít és más nyelvű okiratok fordí
tását korrekten  elintézi. IV. Divy hites 
fordító és tolmács. D-7990 Friedrichsha- 
fen, L indenstr. 50. - Tel. 07541/7 1 3 9 1.

M E G J E L E N T !
M ihályi G iibert — Dunai Ákos:

Ií. JÁNOS PÁL, A VASFÜGGÖNY 
MÖGÜL JÖTT PÁPA

II. János Pál pápa életéről szóló első. 
m agyar nyelven irt könyv — életrajz —, 
sőt: talán  dokum entum gyűjtem énynek is 
nevezhető szépirodalmi mű.

M egrendelhető a Katolikus M agyarok 
V asárnapja könyvosztályán, 1739 M ahoning 
Avenue, Youngstown, Ohio 44509. Á ra 15 
dollár és 1 dollár portó.

N ürnbergbcn élő 38-éves m unkásem ber, 
ném et állam polgár, szolid feleséget keres. 
Választ: „Megbízható" jeligére a Kiadóba.

Soproni magyar trió (cigányzene, 
tánczene, szórakoztató és hangulatkeltő 
zene) a téli és tavaszi idényre szerző
dést keres. Ajánlatokat a következő cím
re kérünk: Pádár, A-1223 Wien, Maurer 
Lange-Gasse 136 /  27 /  6.

CANON — MINOLTA — TOKSNA 
L E R A K A T

M 00 MÜNCHEN 2 RINDERMARKT 16 TELEFON 089/24 08 52

eves ce: Győr — Müncher

KOVATS MIHÁLY ÉS SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÉREM
Ma9yar Történelm i Társulat, az Egyesült Á llam ok m egalakulásának  

200. évfordulója alkalmából kibocsátotta a F A B R IC ZY  K O V Á T S M IH Á L Y  hu- 
szarezredes em lékérm et. A z O nevéhez fűződik az am erikai huszárok (cavalry) 
megszervezese es Charleston város védelm e csapatának élén 1779-ben életét áldozta. 
rA  került kibocsátásra II. János-Pál pápa áldásával a SZE N T
LÁ SZ L Ó  em lékérem  is.

r z  ermeK aaaiai:r erem BODO SÁND O R alkotása, a Szen t Lász
érm et L. C. H AM PTO N készítette . Á tm érő je  50 m m , kb. 75 gr., PP minősé 
C u-fenyesen csiszolt bronz. Ára: 65.— DM, vagy 35._ §.

M egrendelhető: N U M ISM ATIC A H U NG ARICA, Postfach 73-0302 D-6000
Frankfurt/M  73. W est-G erm any.

É L E T Ü N K
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 
8000 München 81, Oberíöhriger- 
str. 40. Telefon: (089) 98 26 37.

Felelős Kiadó: 
a Magyar Kát. Főlelkészség. 

Felelős szerkesztő:
Dr. Harangozó Ferenc.

*
Redaktlon und Herausgeber: die 
Ungarische Oberseelsorge,
8000 München 81. Oberíöhrlnger- 
str. 40. Telefon: (089) 98 26 38. 
Redakteur: Dr. Harangozó Ferenc. 

ELŐFIZETÉS:
Az Életünkéi a helyi magyar lel
készek terjesztik, ők küldik szét 
és ő náluk is kell előfizetni! 
Tengeren túlra, vagy ahol nincs 
magyar lelkész, oda a Kiadóhiva
tal küldi az újságot.
Egyes szám ára egy évre 15 DM, 
vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengeren túlra légipostával 25 DM. 
Lapzárta: a hónap !8-án. — Hirde
téseket csak 15-ig fogadunk el. 
Postscheckkonto: Nr. 606 50-803, 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonder- 

konto: München.
Bankkonto: Bayer. Vereinsbank, 
Nr. 145857, Kát. Ung. Seelsorge 

„Életünk”
Druck: Danubia-Druckerei, 

Ferchenbachstr. 88. 8 München 50.

Yves de Daruvár:
A FELDARABOLT MAGYARORSZÁG

c. híres könyve m agyarul, több színes és 
fekete fehér képpel és térképpel, kemény 
vászonkötésben, szám talan olyan fontos tö r
ténelm i dokum entum ot tartalm az, mely a 
szerző m ásnyelvű kiadványaiban nem sze
repel. Az izgalmas történelm i dokum entá

ciót olvassuk anyanyelvűnkön.
A könyv á ra  portóval együtt 40,— Sfr., 
vagy ezen értéknek megfelelő más valuta. 

M egrendelhető közvetlen a kiadónál: 
EDITION BALOGH 

Postfach 19 - CH-6000 Luzern 5

MAGYAR KÖLCSÖNKÖNYVTÁR
Többek kérésére közöljük, hogy a Lan- 
desbibliothek keretén, beiül működő

magyar könyvtár
szívesen fogadja minden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető je len tke
zését. A könyvtár használata díjtalan. A 
könyvek cseréje posta ú tján  történik.

Jelentkezés m agyarul írásban. Cím: 
Schweizerische Landesbibliothek 

Ungarische A bteilung 
Hallw ylstr. 15. — CH-2003 Bern

HAZAI HENTESÁRU
DM

1 kg paprikás kolbász grillsütésre
vákuum csom agolásban 16 —

1 kg paprikás kolbász 16.—
1 kg paprikás frissen füstölt kolbász 14.—
1 kg rizses véreshurka 10 60
1 kg m ájashurka 10.60
1 kg vastag húsos szalonna 12.—
1 kg disznósajt 12 80
1 kg paprikás tokaszalonna 9.60
1 kg füstölt sonka 20.—
1 kg füstölt sertésborda 9.20
1 kg füstölt csülök *  9.20
1 kg tepertő  15.—
U tánvéttel és csak bcífö!d;'e szállítunk, 
5 kg-on felüli rendeléseknél portóm entesen 
és csupán az expressz-díja t szám ítjuk fel.

MIHÁLY TAUBEL HENTESMESTER 
Peter-Rosegger-Str. 3.

6710 Frankenthal/Pf. Tel.: 06233/ 62693


