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Az európai magyar katolikusok lapja

HARANGOZÓ FERENC:

z ÁHONY
Egy ausztráliai útról térve vissza, az
első magyar újság ami a kezembe akadt,
az „Uj Ember” karácsonyi száma volt.
- Lapozgatom, s egy képen akad meg
a szemem ezzel a fölírással: „Záhony új
■..■mploma” . .. Haranglábszerű torony,
.•leillesztve egy hosszabb, magyar fa
lusi háznak tűnő épületbe; nagy abla
kok és kapu. Olvasom az ismertetést:
Kádár László egri érseket egy fiatal
lány (a görög katolikus lelkész kánya)
a község római és görögka.tolikus hívei
nek a nevében kérte ... szentelje fel
templomukat Árpádházi Szent Erzsébet
tiszteletére ... — A nem is oly régen
még 600—800 lelkes kis falu népe meg
tízszereződött. Záhony ma az ország
.-gyik legforgalmasabb és legkorszerűbb
teherpályaudvara .. . egészen Kisvándáíg nyúló hatalmas vasúti átrakodó kör
zettel . ..”
Letettem az újságot — eleget, sőt min
dent tudtam.
Milyen súlyos emléket tud fölidézni
az ember lelkében egy szó, egy föld
rajzi fogalom: Záhony! — Különösen
olyan időkben, amikor a nemzet és az
egyén sorsa olyan tragikus közösségben
olvad össze, mint az legutóbb a II. vi
lágháborús összeomlás után történt. —
Mert Záhogy a Felsőtisza innenső ol
dalán, az új szovjet-magyar határ egyet
len átkelőhelye. A túloldalon fekszik
isap, szintén várossá lett község. De
.zovjet várossá; még hatalmasabb pá. audvarral, átrakodóberendezésekkol,
zéles orosz vasúti nyomtávval, mint
Záhony. — Csapon és Záhonyban rakát a kis nyomorult trianoni magyar
• Egonokból az óriási szovjet vagonok
ra é; szállítják a fenekeden bendőju
zovjetunióba a magyar sertést, marhát
?.eg a baromfit, mellette az uránt, alumiiirmot meg a búzát, szőlőt és a bort.. .
Csapon túl a Latorca völgyében fek<k Munkács, a Zrínyi Ilona által véúett várral ... Itt emelkedik az úr a
reckei szoros felé, ahol Honfoglaló
rpád jött be, és II. Rákóczi Ferenc
Mosott ki Lengyelhoniba mint előtte
s utána annyian ... És itt ünnepeltük
an lelkesen és e/hamarkodva a „lenz. él-magyar közös határt”. Azokban a
■odúit „mindent vissza”-időkben . . .
Erről is beszélt nekem Záhony. De
'.miért tollat fogtam, az nem ez, ha-■m egy még kitörölhetetlenebb szemees élmény, ami hozzá fűződik.
Harminchárom évet kell visszalapozegy másik városkába, a neve Neuncrchen. Különös véletlen, ez is „uj
templomot” jelent, németül.
1949 május 23-át írtak. Felejthetet
len májusvégi nap ragyogott ra erre a
Magyar Kisalföld felé néző gyönyörű
kis osztrák városkára.
Ki sejthetné, hogy ez a békés város
ka modern börtönt rejteget magaban?
— Hitler építette, de most a Baden-i

szovjet hadbíróságnak jött jól. Átmenő
börtöne lett. Az ítélet után (rendesen
25 év kényszermunka) innét indulnak el
havonként a távoli etappe-ok, Hegyes
halom—Budapest—Záhony—Csap-on át
Lcmberg óriási elosztó táborába.
Neunkirchénből nyílegyenes út vezet
Bécsújhelyre a Bécs-Graz-í autópálya
alatt. A gyorsút mindkét oldalán feketefenyőerdő húzódik ikisebb-nagyobb ré
tekkel. A baloldalán vezet a Bécs-Villach-Róma-i vasút. — A Semmcring
felől Bécsújhely felé igyekvő sokezer
autós nem is sejti, hogy ennek az er
dőnek valamelyik tisztásán volt az a
vasúti oldailvágány, ahonnét az óriási
rabvonatok alkony beálltával elindultak
Lemberg felé . ..
Azon a gyönyörű május 23-án — a
börtönudvaron éppen virágzott az al

mafa — a Neunlkirchen-i börtön zsúfolt
celláiban robbanásig feszült hangú’at
ban, mindenki a szibériai etappe-ról be
szélt. — Már 4-kor ébresztettek; meg
kaptuk a darabka fekete kenyeret, meg
a „cserpák” (merőkanál) teát, őrölt
vadgesztenyeporból. A börtönben vol
tunk magyarok vagy 40-en. Az életrehalálra szóló start láza a szemekben
égett. A „tapasztaltak” kiadták a jelszót:
„Ha szökésre csak 50 °/o-os életbeamaradási eséllyel adódnék alkalom, meg
kell próbálni.”
Hat óra felé mozgás támadt. A zár
kákból ABC-sorrendben olvasták ki az
embereket és sorakoztatták fel őket
hosszú oszlopban a börtönudvaron.
Több mint ezer ember! A látvány a ra
gyogó napfénynél ijesztő volt. A má
jusi nap jóságos melegen cirógatta a

HORVÁTH BÉLA (1908—1975):

Elhurcolt magyarok éneke
Madarak szánjatok, suhogjatok szelek!
Száműzött magyarok közé eredjetek.
Vigyétek el nekik e végső sóhajunk,
Mivel a drót-sövény mögött mi meghalunk.
A tábor közepén hóhérunk meggyötör.
Hazánk oly messze van s közel a sírgödör.
E korban szenvedőnk, melyben vigadni szégyen.
Lüktetnek sebeink az Isten öt Sebében.
S miként elrendelő, megadjuk ím a vért:
Ma reggel meghalunk egy élő nemzetért.
Tehát a kínpadon ne hagyj, oh Szent Szűz e!!
Hazánk oly messze van s a sírgödör közel.

Hol vagy, kis gyermekünk, szerelmünk merre vagy?
A vesztőhely kövén, Úr-Jézus, el ne hagyj.
Mindenünket egybe gyűjts az Égi Udvaron,
Házadba vedd, akit a puska sújt agyon.
Mert, ím, a puskatus naponta minket öl.
Hazánk oly messze van s köze! a sírgödör.

Mivel szegény húsunk a fagyban megdagad,
Megváltó Jézusunk, mutassad meg Magad!
Közöttünk megjelenj, kérünk e hajnalon,
Nyissad meg szívedet, megsebzett Irgalom.
Sajdulnak sebeink, jaj, szívünk úgy tüzel!
Hazánk oly messze van s a sirgödör közel.
Mindenható Atyánk! aki a nemzetek
Sorsát és igazát öröktől rendezed,
Vérünket hasztalan kiomlani ne engedd.
Anyádnak gyarmatát gyógyítsa meg kegyelmed!
Keresztény népedért hitvalló vér ömöl.
Hazánk oly messze van s közel a sírgödör.
Ahol leroskadunk könyörtelen utunkban,
A sárga fagy-halál a föld alól kibukkan.
Szent-Lélek Istenünk, Pünkösdi Parazsunk,
Fújjad ránk tüzedet, midőn itt megfagyunk!
Házunkból szörnyeteg Heródes üldöz el.
Hazánk oly messze van s a sírgödör közel.
Hazánk oly messze van s a sírgödör közel.
A kivégző szakasz ropogva ránk tüzel.
De minket Isteni Mesterünk megölel.
Mellünkön mártírok rubinja tündököl:
Kijevi katonák sortüze elsöpör,
De hazánk bölcsője lesz ez a sírgödör!

(7945-/949 között)
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börtönpenészes arcokat... És azok a
virágzó almafák!
Az oszlopból ötvenesével vitték az em
bereket egy vaskapun át. Mikor cso
portomra került a sor, egy nagy garázs
félében találtuk magiunkat, ahol orosz
katonák estek nekünk nagy késekkel és
vagdalták le nyomorult rongyainkról
mindazt, ami még összetartotta vala
hogy: gombot, kapcsot, fűzőt. Mások
megint lerángatták penészes lábbelinket
és fogókkal tépték föl a talpát, a sa rkot.
kihúzva minden szeget, ami tartotta. Vé
gül hátracsavarták a kezünket és gúzs
ba kötötték. Megnyílt a szembeni évő
vaskapu és két teherautó jött háttal fe
lénk. Két pár kemény marok megra
gadta az embert és máris repültünk föl
az autóra, ahol kézzel-lábbal gyömö
szöltek sorokba ülőhelyzetben, de úgy,
hogy az ember lába közé is került rab
társ. Aztán nehéz enyvesponyvát húz
tak fölénk és a rakomány máris indult
kifelé. — A rázás mindent elárult: azt
is, amikor kikövezett téren vagy lyukas
aszfalton haladtunk, azt is, amikor le
fordultunk az útról és dülőutakon dö
cögtünk tovább.
Már levegő után kapkodtunk, mikor
végre megálltunk. Felrántották a pony
vát, és még magunkhoz sem tértünk,
máris dobáltak le bennünket egy rétre
— piszkos krumplizsákok ötvenesével
sorban, ki ülő, ki fekvő helyzetben, ezek
voltunk mi. — Amikor a fülemben a
zúgás kissé halkult, körüljárattam a
szemem: egy nagy erdei tisztást láttam
magam körül; az erdő felől géppisztolyos katonák rajvonala zárta be, tar
kítva pórázon vezetett vérebekkel.
Közben a teherautók állandóan öntöt
ték újabb terhüket, míg az ABC le nem
pergett és a tisztás meg nem telt fe
kete fekvő emberekkel. Mintha egy vi
lág nyomorúságát borították volna ki
erre a rejtett erdei tisztásra. — Amikor
a nap már eltűnt a fenyőfák mögött,
nesztelenül, szinte lopva begördült az
óriásé sötét vonat. Megmozdult a rét,
az ötvenes csoportokat elindították egyegy vagon felé. Ki lábon, szorongatva
nadrágját gúzsbakötött kezével, ki tér
den kúszva érte el a vagont. Ott megint
fölhajigáitok és betuszkoltak egy ket
recajtón a tüskés drótfallal elválasztott
vagon belsejébe. Ott a padlón leültettek,
arccal az őrök felé, akik a tüskés drót
fal mögött helyezkedtek el. Magyarok
vagy hatan kerültünk egy vagonba, és
szorosan egymás mellé kuporodtunk. —
A szükséglet elvégzésére lyukat csinál
tak a vagon padlójába. A rab odakú
szott hátrakötött kezével a ketrecaitóhoz és várta, míg valamelyik őr felold
ja a köteléket. Dolga végeztével vissza
kellett másznia, hogy kezét újra meg
kötözzék.
Besötétedett mire elindult a rabvo
nat. Csak sejtettük az irányt: Bécsújhely-Budapest-Záhony. Hegyeshalomnál
járhattunk már — magyar beszéd hal
latszott .kívülről — amikor vagonte
rünkbe bejött az őr és a középre vil
lanylámpát helyezett el. Nekünk kon
centrikusan a lámpához, arccal fölfelé,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Félelem és bizalom

PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP:

A mennyország öröme
ALAPFOGALMAK TISZTÁZÁSA

Utolsó cikkünkben a mennyország
örökkévalóságáról volt szó. Hogy ezt
jobban megérthessük, tudnunk kell, mi
is a mennyország boldogságának ’gazi
alapja. Ha örülünk, mindig valaminek
örülünk, örülünk, ha tél idején meleg
szobában lehetünk, örülünk a jó ételnek,
italnak, kényelemnek; örülünk ifjúsá
gunknak, szépségünknek, egészségiünk
nek; örülünk tudásunknak, műveltsé
günknek; örülünk másolt barátságának,
szeretőiének. Mindig van valami, ami
örömünket megalapozza, valami amivel

Záhony
(Folytatás az első oldalról)
kellett feküdnünk a padlón éjjeli nyu
govóra. Kezével jelezte az őr, hogy
megfordulni nem szabad. Fölöslegesen,
mert mindenki kábultan magafölé me
redt, csak itt-ott lehetett hallani egvegy elfojtott, nehéz sóhajt...
Budapesten megállás nélkül átro.bogtunk. Mikor már napfény szűrődött be
a vagonréseken, bejött az őr, elvitte a
lámpát, mi meg újra nekikuporodtunk
a vagon falának. A tüskés dróton túl
az őrök csáj-t főztek spirituszlángon,
hozzá komisz kenyeret ettek kolbásszal.
— Jó délután lehetett már, mert a va
gon átmelegedett a tűző napon. Az őrök
kis résnyire kinyitották a vagonajtót. A
vasúti töltésen, fehér margaréták közt
mint friss vérfolt, itt-ott pipacs virí
tott: elhomályosuló szemmel néztem;
„látlak-e még szülőföldem?” . ..
Lemenőben volt már a nap, amikor
a Tiszához közeledtünk. Hatan magya
rok, mint riadt bárányok simultunk
egymáshoz. Mellettem F.-öcsi, a legfia
talabb köztünk. Egy éve, hogy érett
ségi elől hurcolta el a Katpol. (Katona
politikai Osztály). Nem messze tőlünk
valahol estimára kondult meg a harang.
Záhony lehetett. Nagyon halkan imád
kozni kezdtük az Űrangyalát. . . „Is
tennek Szent Anyja, imádkozzáél éret
tünk, most és halálunk óráján. Ámen.”
Az ima végén F.-öcsi hangosan fölcsuklott. I. Pista, az osztálytársa, aki
vel együtt fogták el, a Baden-i börtön
ben halt meg ... — Mikor a vonat a Ti
sza hídján dübörgött, H. Imre énekel
ni kezdte a Himnuszt. Szinte fölszaba
dulva énekeltük. Az őrök hallották,
de nem szóltak érte. A Tiszahidon túl,
Csap-on, már sötétedett, amikor meg
álltunk. A szomszéd vágányon sertés
vonat állt. Az éhes állatok szörnyű zajt
csaptak. Valaki keserűen mondta: „Eze
ket is Magyarországról hozták”. — Ne
künk nagy vödrökben vizet, zsákokban
meg szárított kenyeret hoztak. A víz
meleg volt, a kenyér mint a cserép, de
kenyér. Hogy vízbemártva ropogtattuk,
meggyőződéssel mondtam társaimnak:
Mi még hazajövünk ugyanezen az úton.

*

Ezek a sorok újévi cikk helyett íród
tak. Megemlékezésül azokra a bajtársaik
ra, akik nem jöttök többé haza, és
vigasztalásul azoknak, akik hazajöttek.
— Aztán emlékezésül azoknak, akik
olyan hamar elfelejtették mindazt, ami
volt és most „a lengyel példán okulva”,
igazolva érzik megalkuvó álláspontju
kat. Sőt! az elnyomottat marasztalják el
és nem az elnyomót.
A történelem Ura görbe vonalakon is
egyenesen ír. — A végső szó nem a
rabszolgatartóké, még ha állig föl vol
nának fegyverkezve is, — de az Em
beriességé, az Igazságé és a Szabadságé
lesz!
0

kapcsolatba lépünk, hogy bizonyos mér ugyanis önző individualista módon fog
tékben magunkénak mondhatjuk. Ami ják lel a mennyország örömét. Csak ar
kor a svájci havasokban gyönyörködünk, ra törekednek, hogy istencen Doidogulezek a hegyek ugyan nem képezik tu janak — ami jó és helyes — de ezt úgy
lajdonunkat, azonban kapcsolatba lé teszik, mintha a több.ek üdve nem is
pünk velük azáltal, hogy látjuk, szem érdekelné őket. Ez a magatartás annak
léljük őket, és ez a szemlélet örömet és a jele, hogy már itt a főidőn élve sem
élvezetet okoz. Az öröm és a boldog veszik komolyan az Egykiáznoz való
ság — a boldogság nem egyéb mint .ab tartozásaival, hisz az Egyház Isten í>.szolút öröm — minidig egy lelki aktust pe, Kiisz-uus titokzatos teste es coiaen a
is feltételez, moly által lelkileg mintegy teerm... afcLtti közösségben nem Elle
birtokunkba vesszük azt, arnii ötömet tünk egymás iránt közömbösek. Ha kö
okozhat. Ha a zsebemben van a főnye zömbösek vagyunk, csak azt bizonyít
remény, de nem tudok róla, akkor nem juk, hegy nem teljesít,ük Krisztus Urumt
örülhetek neki. Ha pedig azt hiszem, meghagyását: „Ez az én parancsom:
hogy nyertem és ez nem igaz, akkor Szeressétek egymást, mint ahogy és sze
pillanatnyilag örülök ugyan, de ez az rettelek titeket” (Jn 15, 12). Vannak
öröm végeredményben szánalomraméltó akik azt mondják: annak megcsalt ööröm, mert egyszer csak rá kell eszmél rülünk, hogy a mennyországban majd
nem, hogy tévedtem (vö 1 Kor 15 19). férjemmel, gyermekeimmel, barátaim
Ezek a példák mutatják, hogy a bol mal találkozom, de nem is merek ar
dogsághoz mindig szükséges egy objek ra gondolni, hogy azzal a sok kellemet
tív érték, mely örömömet megalapozhat len emberrel, akikkel nem tudok meg
ja és szükséges részemről egy lelki aktus, barátkozni, ismét találkozzak. Jelenlétük
mely révén kapcsolatba lépek vele. A elkeserítené a boldogságomat, inkább
kérdés tehát az, hogy mi is az, ami megelégszem Jézussal és Istenemmel!
ötök boldogságunkat megalapozza, és Szeretetlen, de főképpen oktalan beszéd
milyen lelki aktussal kerülök kapcsolat ez! A mennyországba nem jutnak azok, ■
akik bűneikben megrögzöttek. Akik a
ba vele?
földön bűnösök voltaik, telve emberi hi
A MENNYORSZÁG KÖZÖSSÉGI
bával, de Istenhez megtértek és a
ÉLMÉNYT JELENT
mennyországba jutottak, azok mar re
A Szentírás a mennyországot minden gen levetették emberi .hibáikat is es
kétséget kizáróan közösségi élményként szeretetreméltók lesznek. Különben sem
írja le. Jézus hasonlataiban közösségi la mondhatjuk, hogy megelégszünk Isten
komáról beszél. „Hasonlít a mennyek nel, hisz Isten kiterjeszti szeretőt .'t min
országa. egy királyhoz, aki mennyegzőt den emberre és a megtérő bűnöst vissza
rendezett fiának” (Mt 22, 2). A továb fogadja barátságába. Hogyan zárkóz
biakban megtudjuk, hogy a király el hatnánk el azoktól, akik Isten barátai?
küldi szolgáit, hogy hívják össze a meg
hívottakat. De egyesek nem akarnak
AZ ÖRÖK BOLDOGSÁG
jönni, mások a szolgákat bántalmazzák
KRISZT0LÓG1AI ALAPJA
vagy megölik. Erre aztán a király má
Az üdvözülteknek a boldogságban va
sokat, sőt mindenkit meghív lakomá
ló
találkozása tehát növeli boldogsá
jára. A lakodalmas ház meg is telik
gukat.
Még sokkal inkább boldogságuk
vendégekkel, a király csak azt az em
bert zárja ki, akin nem volt megfele forrása lesz, hogy üdvösségük szerző
lő ruha, azaz aki méltatlan volt ahhoz, jével, Jézussal találkoznak. Ö az, aki
hegy a lakomán résztvdgyen. E példa Isten akaratából megváltott bennünket,
beszéd értelme világos. Isten eredetileg tőle kapjuk a megigizulás kegyelmét, ő
a választott népet hívta meg, hogy a mi feltámadásunknak a mintaképe, ő
általa üdvözöljenek a többi népek is. az Isten népének vezére, az Egyház tes
Csak a választott nép hűtlensége miatt tének feje, isten országának a királya.
nyertek a többiek is, tehát a pogányok, Ö egyben az Emberfia, .akinek isten át
közvetlen meghívást. A király a lako adta az ítéletet, ő hívja majd magához
mát fia tiszteletére rendezi, és ez Jé az üdvözülteket: „Jöjjetek Atyám ál
zus, az Isten fia. Érdekes, hogy Krisz dottál. Vegyétek birtokba a világ kez
tus, miután az Eucharisztiát megalapí detétől nektek készített országot” (Mt
totta, utal erre a lakomára, amikor azt 25, 34). Ö taszítja el magától a kár
mondja: „Nem iszom a szőlő termésé hozottakat: „Távozzatok tőlem az örök
ből, addig a napig, amíg majd azt nem tűzre, amely az ördögnek és angyalai
iszom veletek Atyám országában” (Mt nak készült” (Mt 25, 41), vagy a tíz
26, 29). Természetesen nem szabad e szűzről szóló példabeszéd szavaival él
kifejezést szószerint venni. A lakoma, ve: „Bizony mondom nektek, nem is
a közös étel és ital, a közös asztal szim merlek titeket” (Mt 25, 12). Az ő Ígére
bóluma a boldog közösségi együtt!étnek. tét teljesíti majd az Atya, amikor be
Ez a közös öröm-élmény a mennyország fogadja országába azokat, akik hittek
nak egyik alapvető vonása. Az üdvözöl benne: „Atyám házában sok hely van,
tek ismerik egymást, üdvösségükben ta ha nem úgy volna, megmondtam volna,
lálkoznak egymással és a közös boldog hiszen azért megyek, hogy helyet készít
ság tudata fokozza a boldogságukat. Per sük nektek. Ha aztán elmentem és elké
sze mások boldogsága csak azért sze szítettem a helyet, ismét eljövök, és
rez örömet, mert megvan a velük való magammal viszlek titeket, hogy ti is ott
lelki kapcsolat a szeretet által. A kö legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14, 2-3).
zös hit Krisztusban, a közös szeretet Érthető, hogy a szentek minden vágya
már itt a földön megteremti az Isten or az volt, hogy Jézussal együtt lehesse
szágának egységét. Ennek a szereret-egy- nek. Ez a vágy töltötte el Szt. Pál szí
ségnek a végső megnyilatkozása aztán vét lis, és ezért megvaillja a Filippieka mennyország öröme, amely abban a nek, hogy legszívesebben már a földi éfelismerésben gyökerezik, hegy az álta lotétől szeretne megszabadulni, hogy
lunk szeretett személyek üdvözültek.
Krisztussal együtt lehessen (Fii 1, 25).
A tosszaloniaiakat is azzal vigasztalja,
INDIVIDUALISTA ELTÉVELYEDÉSEK
hogy majd Krisztussal, az Ürral együtt
A zsinat utáni teológusok nem ok nél lesznek (1 Tesz4, 17). A feltámadott
kül emelik ki a mennyország örömének Jézussal, valamint a többi megdicsőülta közösségi jellegét. Egyes keresztények tel való együttlét, a szentek egységének

Minden kornak megvoltak a tudó
sai, akik koruk jellemző életérzését ku
tatták. Ma körkérdést intéznek az em
berekhez, kérdőívek válaszaiból kereső:
az uralkodó életérzések meghatározását
Keresik, milyen érzések uralkodnak az
emberek világában: A technikai hala
dás csodálatai' A jelfedezések és a rend
kívüli teljesítmények feletti büszkeségi
Bizakodóbbak lettünk? Szabadabbak,
megszabadulva ezernyi félelemtől? Ha
igazuk van azoknak, akik kezüket ko
runk ütőerén tart ják, nem vált általános
sá az előrejelzett biztonság érzése. / bi
zonytalanság nő sokkal inkább s a fé
lelem. Félünk az atomfegyverek beveté
sétől és megsemmisítő hatásától, attól
ami bekövetkezhet, saját jövőnk bizony
talanságától, minden váratlan kicsi vagy
várható nagy romlástól. . . A félelem
csontjaink velejéig hatol és lassan, de
biztosan hatalmába kerít mindnyájun
kat.
Ebbe a félelemmel telt világba adja ki
a parancsot Isten: „Ne féljetek!” (In
14, 1-12)
Lehet ezt teljesíteni? Az apostolok és
azóta annyi keresztény azt bizonyítja,
hogy lehet! Ők is látták-látják az ember
sokrét:': nyomorúságát, katasztrófákat.
tragédiákat, szenvedést és szükséget. De
Jézus szavaihoz tartották magukat
„Fligyjetek Istenben és higyjetek ben
nem!” A hit nem a katekizmus hit
igazságainak tartása csupán értelmi sí
kon. Emellett az érzésvilág félelmei
még szabadon virágzanak. A hit több!
Bizalaom és odaadás Isten jelé, egé
szen az önátadásig. A megbízható Is
ten szilárd szeretőiébe vetett erős biza
lom.
Emberileg akkor keletkezik félelem,
ha valaki kiskorában nem kapta meg
az ősbizalmat anyjától, aki „mindig ott
van, ha az embernek szüksége van rá”,
és gondoskodik róla. Vagy, ha ezt az
ősbizalmát nem tudta megkapni apjától,
pedig őrá is „mindig lehet számítani”'
— de csalódnia kellett.
Istenre azonban mindig és minden
körülmények között lehet számítani. Az
ember a megbízhatatlan és hűtlen, aki
Istent elhagyja és nem fordítva. A hi
vő ember azt mondja: „Benned bízik
szívem, nem hagysz szégyent érnem”.
Az élet csapásait a hivő el tudja visel
ni és nem törik össze alattuk. Mert a
hit és a félelem kizárják egymást.
Fejős Ottó

tapasztalata feltétlenül boldogságuk for
rása lesz. A kérdés most már csak az,
hogy vajon a mennyei boldogságnak egy
még mélyebb alapját, mintegy végső
forrását is keresnünk kell? Következő
cikkünkben ezt a legmélyebb alapot
majd Istennek színről-színre látásában
jelöljük meg. Egyedül általa részese
dünk Isten örökkévalóságában.
London és a Vatikán felértékelik kap
csolataikat. — Nagy Britannia ko'mánya
és a Szentszék elhatározták, hogy II. Já
nos Pál pápának ez év májusában terve
zett angliai látogatása előtt diplomáciai
képviseleteiket követség.!, illetőleg nunciatúra rangra emelik. Az angol Fcreign
Office (Külügyi Hivatal) és a Vatikán
nyilatkozatot adott ki, amely szerint a
brit képviselet a Vatikánnál rendes kö
vetség! státust kap, míg a Szentszék a
St. James-udívarban apostoli nunciatúrát állít föl. Mióta Vili. Henrik angol ki
rály a XVI. században szakított Rómával,
nem volt rendszeres diplomáciai kapcso
lat a két állam között.
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CHIARA LUBiCH:

Az élet szava
EVANGÉLIUMI ELMÉLKEDÉS
A gyöngék közt gyöngévé lettem, négy
megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek
mindene lettem, hegy mindenkit üdvözít
sek1 (1 Kcr. 9, 22)

Pál apostol sajátságos missziós maga
tartásának íö jellemzője: „mindenkinek
mindene lenni." Arra törekedett, hegy
mindsmót megértsen, hegy minden em
ber gcndoikcdásmóöiját elfogadja, éppen
ezi.t a zsidók között zsidóvá lesz, a nem
zsidók között pedig, akik nem rendel
ésiek az Istentől kinyilatkoztatott tör
vénnyel — olyanná válik, mint aki a tör
vényen kívül áll.

Szón Pál akkor alkalmazkodik a zsidó
szokásokhoz, ha ez az akadályok leküzssiie vagy a lelkek összebékítésére
szolgál. A görög-romai világban működre
szőni a környezetére jellemző életfor
mákat és kultúrát sajátítja el. Ezért
mondja:
..A gyöngék közt gyöngévé lettem,
' megny erjem a gyöngéket. Minden
nek mindene lettem, hegy m.ndenkit
üd rözítsek".
Kik ezek a „gyöngék"? — kérdezed.

Olyan keresztények, akik könnyen
sgbotránkeznak, miivel lelkiismeretűk
ggá yco'rosó és ismereteik szűkre kor
látozottak. Akii; sürgették a döntést a
bálványoknak áldozott húsok kérdésé
ben: fogyaszthatok-e vagy sem?
Sz-s.it Pái tudj?, hagy csak egy isten
. in, és bálványok nem léteznek. Tehát
’ábti való a bálványoknak hozott hűsidezrt. De ők, a merev vallási formáh
oz szokott és a keresztény vallásban
móg ..gyöngék" az e'lenkczőjét gondol
ják és ez megtéveszti e ket.
Ezért tanácsolja Pál: jobb nem enni a
i'/ányhúoból, nehogy fölösleges nyug
talanságét, aggályt ébresszünk ezekben
a test.írekben.
A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy
megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek
mindene lettem, hegy mindenkit üdvözít
sek".
Mi ösztönzi erre Szent Pált? — kérezi eied tovább.
A szabadság, a Krisztus evangéliuma
■ i fölkínált szabadság széles horizo.nt" tá-u't fel az Apostol előtt: megszabaulás a bűntől, a haláltól, a zsidó „tör
Ínytől", a Sátán hatalmától, az országstár-ok. társadalmi osztályok, emberi
sarnokságek. élvezetvágy, divat és szoások fölösleges béklyóitól. Szent Pál
r aját lényében megéli ezt a szabadságot
s az evangéliumra! együtt ezt is to.ábbz.tfja az általa alapított közösség
ek. Az Apostol a keresztény élet szabad
ágában fedezi fel annak szükségessé“ét. hegy mindenki, szolgájává legyen.
K'sztus a mintaképe, aki engedte, hogy
■ereszbe feszítsék. Aki ezáltal jutott el
~den emberhez, hej/ mindenki szol
gája lett.
A megtestesült Isten emberközelbe ju■ ott. a kereszt áital szolidaritást vállalt
minden
bűnössel,
gyöngeségeinkkel,
szenvedéseinkkel, tudatlanságunkkal. elr.süggedése'nkkei, vívódásainkkal, ter
einkkel... Pál is így akar élni, ezért
mondja:
..A gyöngék közt gyöngévé lettem, hegy
megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek
mindene lettem, hegy mindenkit üdvö
zítsek".
Miként éljük meg tehát ezt az új élet
igényt?

Tudod, hegy az életed, a mindenna
pok értelme az, hc-gy eljuss az Istenhez.
Eljuss, de ne egyedül, hanem a testvé-

Életűnk
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A lengyel helyzet
A kaic.iai diktatúra már a második hő
isapjaoa lapéit, a neuyzet ma egészen
szemtanuk szerint igen leszun es zavaros. Mar a üüri-iiataron a
Leu<azüt a íegszigoruoban e.ieaurziK. A
lengyel haladj, i motozás ,s van. A nagy
vas csuk e.ott már több krn-rei szinte ki
lo muterenkint katonai járőrökbe vagy ve
gyes Kaionai és renaörjáróroKbe botlik az
ember. A Katonai járőr a>aposan átvizs
gálja a szemeiy-i igazolványt, a rendőrök
unottan csinálják, szívesebben vesznek
egy kis cigarettát vagy kolbászt a szerrie.yi igazolvány helyett. Az összes ma
gasabb r.j.iafiaiokriál, sót a minisztériu
mokban is katonák őrzik ellen a belé
pőt és megadják vagy nem adják meg
az engedélyt a belépésre. Az emberek
utálva kerülik ei az „egyenruhát". Sok
szor a „bűzlik" szóval figyelmeztetnek
jelenlétükre. A városokban sok a feke
téző, c.ein.iszereAei gyűjtő elem. A pon
tosán névre szóló csomagok még eljut
nak a címzetinez, de a közszáílífmánycik
bizony sokszor nem érik el a céljukat,
mert ott, aki teheti, zabról. Már a so
főrök is megdézsmálják a szállítmányt.
Nagy balban vannak a beteg vagy gyön
gén tápiáit gyermekek, mert sem nekik
való élelem (tej, gyümölcs) sem orvos
tíz nincs elég.

iül. A jólértesültek tudják, higgy pont a
tavalyi állandó hadgyakorlatok a len
gyel tengerpartvidéken és a határok
m.ientén, azt a célt szolgálták, hogy a
közforgalmú telefonhálózaton kívül, kié
pítsék miindien fontos hellyel a külön ka
tonai hálózatot.
A jelenlegi „csendet" maguk a lengye
lek v.harelőttrnek mondják. A kemény
tél is akadályozza a nagyobb ellenakció
kat, bár az üzemekben a munkamegta
gadások napirenden vannak.
Azt senki se tudja pontosan, hói tart
ják Walesát háziőrizetben. Minden esetre
nem villában, hanem állítólag ott, ahol
annakidején Gomulkát tartatták internál
va, és teljesen elzárják a külvilágtól.

(Egy élménybeszámoló alapján)

II. János Pál pápa
a lengyel kérdésről
k Szt. Péter téren, 30.000 zarándok előtt

Szeretettel fordulok afelé a nemzet
felé, amelynek fia vagyok és amelynek
ezenfelül is joga volt az Egyház részé
ről különösebb gondoskodásra. — A len
gyeleknek jogúik van ahhoz, hogy a sa
ját életüket, a saját meggyőződésük,

az egynáz.aknál, kolostorok, egyéb in
tézményeknél is sokszor hiány van az élelemben, különösen a vezető egynáziakr.ál árezi.eiő a b.zonyta.ansag érzése:
sexen internálástól tartanak. Új interná
lások és elítélések is tovább foiynak.
— A lakosság között már régóta köziudiornású — különösen a tavalyi nyári közös
lengyel-orosz hadgyakoriatok óta —, hogy
a hadseregben, főleg a vezető poszto
kon, nagyon sok az orosz katona. A
legtöbben lengyel egyenruhában jároax.
Ezeket már régóta képezték ki az eset
leges katonai hatalomátvételre vagy meg
szállásra. Ezé. t tanították őket a lengyel
beszédre. — Oroszok is északi szlá
vok lévén — könnyen beszélnek ie.rgye-

rekkel együtt. Téged, a keresztényi, Is

Szeress mindenki. Különösen a gyön
gébbeket. Válj „gyöngévé a gyöngékkel,
hogy megnyerjed őket." Fordulj azok fe
lé, akiknek a hite bágyadt, sírik közöm
bösek, akik ateistáknak vallják magukat,
akik kigúnyolják a vallást. Ha velük tudsz
lenni gyengeségeikben, megnyered maid
őket.
Ha a feleséged nem törődik az Egy
házzal és órákat tölt a telei/íz.ó előtt,
l.'.is vele, amennyire csak lehet; érdek
lődj aziránt, amit szeret. Ha fiad csak
a labdarúgásért rajong és már rég el
felejtett imádkozni, légy érdeklődő sport
drukker, te is! Ha a barátod szeret utaz
ni, olvasni, művelődni, de vallási meg
győződését föladta, próbáld megérteni
í ését, és ha tudsz, segíts rajta
Válj
eogyé mindenkivel, mindenben, amennyi
re csak képes vagy. Csak ha Métkeznek,
ne tarts velük. — Akkor egy napon
és ez nincs messze — ők is tudni akar
ják: Te mi iránt érdeklődsz. — És akkor
felebarátaiddal eggyé lenni, nem idő

veszteség, hanem csupa nyereség.

Német katolikusok Lengyelországért.
A német pöspöki kar és a német kato
likusok központi bizottsága fölhívást in
tézett a német katolikusokhoz, hogy ja
nuár 17-én, vsaárnap az összes isten
tiszteleteken imádkozzanak lengyel test
véreikért. ínségük enyhítésére pedig ajánljanak fel nagyobb adományt: „Len
gyelországban nagyon komoly a helyzet.
Millió és millió ember lát ínséget és el
van nyomva Sokezer a letartóztatott és
az üldözött. A lengyel népnek újra küz
denie kell létéért és szabadságáért. —
Mi nem hagyhatjuk a lengyeleket ebben
a küzdelmükben egyedül!" — És mit
teszünk mii magyarok az évszázados len
gyel-magyar barátság jegyében értük?

II. János Pál pápa fogaidra BjörnOlof Alholm diplomatát, Finn
ország új vatikáni követét. Eb
ből az alkalomból a Szentatya kijelen
tette: a finn kultúrában rejlő erkölcsi ér
tékek erőt és szilárdságot adnak a finn
népnek. Nem minidig a fizikai erő, ha
nem a kultúra belső ereje segít egy nép
nek abban, hogy megőrizze önmagát és
nemzeti függetlenségét. Utalt a helsinki
konferenciára is, rámutatva arra, hogy
ez a konferencia különösen kihangsú
lyozta az emberi jogoknak és a népek
jogainak tiszteletben tartását.

Egy amerikai levélből

ten ugyanúgy hív, mint Szent Páit. Ne

ked is, mint az Apostolnak meg kell
nyerned, Isten számára meg kell mente
ned valakit. — Hogyan? Légy eggyé fe
lebarátaiddal. Kisebb és felnőtt lestvérsiddel, tudatlanokkal és műveltekkel,
gazdagokkal és szegényekkel, honfitár
saiddal és Idegenekkel; azokkal, akik
közeledben élnek, akikkel az utcán ta
lálkozol, akikkel telefonon beszélsz, aiikért dolgozol.

mély szomorúsággal tölt el. Az Egyház fe
jének, még akkor is ha nem volna len
gyeljei kellene emelnie az igazság és az
emberi jogok alapján a szavát az újabb
elnyomás ellen. Annál inkább, mert egy
olyan népet érint, amely már elviselt
200 éves idegen uralmat. Ez a nép nemccsak sokat szenvedett, de sokat kellett
dolgoznia is másokért.
*

A Szentatya és a lengyel
nép fia

kultúrájúik és nemzeti hagyományaik
szellemében éljék és belső problémáikat
maguk oldják meg. Ezeket a kétségte
lenül nehéz kérdéseket nem lehet meg
oldani erőszakkal. — Ezért a felhívá
som és kérésem: Vissza kell térni a meg
újulásnak a párbeszéd módszerére épí
tett útjára; a minden ember, minden ál
lampolgár jogainak a niszteletbentartására ...
Minden hattdom ereje és tekintélye a
dialógusban fejezhető ki, nem pedig erő
szak alikalmizásában. A lengyel egyházat
Krisztus és Szűz Máriára bízom, úgy
szintén szegény hazámat, ezt a meg
próbált nemzetet, amely nem először
bűzd történelme folyamán azért a jo
gáért, hogy az lehessen ami!
Ugyanezeket a gondolatokat ismételte
meg a Szentatya a diplomáciai kar új
évi fogadásán. — Minden baj legfőbb for
rásának a Pápa a világ két ellentétes
blokkra valló szakítását tartja. Mert ezzel
a szuperhatalmak belekényszerítik nem
csak politikai és gazdasági, de ideoló
giai érdekszférájukba is a kisebb népe
ket. A lengyel nép „az én nemzetem" —
mondta nyomatékkai a pápa — sorsa

Szeptemberben hat hétre North Da
kotába szólított hivatásom. A Bismarck-i
Püspök úr engedélyével egyházmegyéjé
ben gyűjtő körutat tettünk Laura test
vérrel. Végiglátogattunk kb. negyven
plébániát, (kölcsönkapott autóval, Lau
ra testvér 2055 mérföldet hajtott!), s a
hétvégeken a szentmisék alatt, mindig
más-más templomban, beszédeket tartot
tunk, ismertettük testvéreink missziós
munkáit és Társaságunk szellemét, cél
kitűzéseit. Ötven előadást tartottunk,
természetesen angol nyelven.
Ez alkalommal ismét megtapasztaltuk
az amerikai nép megértő jóságát, s újra
találkoztunk a nagy amerikai préri cso
dálatos világával. A lakosság nagy ré
sze német származású, akiknek elődeit
még Katalin cárnő és Mária Terézia te
lepítették ki a Volga mentére és Bánát
ba az 1760-as években. Közülük jó száz
évvel később, 1875—1914 között sokan
kivándoroltak Amerikába. Ezrek cs ez
rek találtak új otthonra North Dakotá
ban, amely idővel Amerika legnagyobb
búzatermő állama lett. Ezek a családok
még most is tudnak németül. Rá lehet is
merni a sváb, bajor, feketeerdei tájszó
lásukra. — (Bár így megőriznék anya
nyelvűket a mi magyar családjaink is!)
— Meghatva álltunk meg LEEÖR-ban
a Szent István templom előtt, ahol első
Szent Királyunk szobra áll őrt a bejá
rat előtt: a Bánátból ide áttelepült né
metek magyarországi emlékeket hordozó
szíve emelte. Ezen a vidéken van Szent
Erzsébetnek is temploma.
Ezekben a hívő, katolikus családok
ban nem ritka a 10-12 gyermek. A
Richardton-i bencés főnöknő tizennyolc
gyermekes családból származik. Jut a
családokból a jó Isten szolgálatára! S
van közöttük nemcsak farmer, munkás
és értelmiségi, hanem még „rodeo-cbampiorí’is!
Palágyi Natália testvér
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Az Egyház életéből
A Szentatya a közeli napokban a
böjti időszak lelkivilágá
ról beszélt, kifejtve, hegy a böjt ideje
az alkalmas idő arra, hogy az ember
megszabadítsa magát az egoizmu.'.ról ó:
az anyagi javak utáni mértéktelen só
várgástól. A böjt ideje a legjobb alka
lom arra, hogy az ember és Isten kö
zötti távolságot csökkentsük. Ilyenko;
különösen át kell hogy hassa az embert
a szeretet és a felebarári szeretet szel
leme. Törekednünk kell arra, hogy tá
mogattuk a szegényeket és a szükséget
szenvedek számára is emberhez méltó
életet biztosítsunk. Ez az értelme a böj
ti időszak gyűjtéseinek is, a szegények,
és a szegény nemzetek segítésének —
mondotta a pápa.
*
II. János Pál afrikai püs
pökök fogadásán hangoztatta: Mosttni, nigériai uránok mindenekelőtt lelki-táTzto.1 je’ltge Írsz. Célja, hegy erő
sítse a páca kapcsolatát a pü'nökökkel
és a r.'j -c' ck cgvmís közötti kapcso
latát. Nigériai megnyilatkozása'ban rá
akar miurarm. arra is, hogy az egyház
figyelemmel kíséri a szenvedők, a bete
gek, a rokkantak, a munk-'.nélkiiliek,
az özvegyek, az árvák, a menekültek
sorsát és helyzetét. Az cgvház, igyek<— :k segíteni, mindenütt, ahol tud.

II. János Pál pápánál nemrégiben ki
hallgatásra jelent meg C 1 a u d e
Cheysson francia külügyminiszter.
A fogadás kereken agy óráig tartott, a
n-. gbctz'!.'
színhelye a pára magánkö.iyvtá a volt. A -francia külügyminis .tér hosszan tanácskozott Ca.saroli
bíboros államtitkárral is. A megbeszélé
sek homlokterében a lengyelo-ezági és
a közelkoleti helyzet állt. Utána kö
zölték, hogy Francois Mitterrand francia
államelnök még ebben az évben láto
gatást tesz a Szentatyánál.
*
Josef Ratzinger bíboros,
München és Freising érseke csak február
közepéig marad egyházmegyéje élén,
mert, mint ismeretes, a pápa Rómába
hívta Seper bíboros utódjaként a hit
kongregáció új elnökének. Ratzinger
ezen kívül tagja a püspökök ügyeivel
foglalkozó korgrcgáci’ónak, legújabban
pedig a Szentszék közölte, hogy magas
tisztsége lesz a Vatikán „külügyminisz
tériumában” is.
*
John Edwand McCarthy, az amerikai
püspöki kar megbízottja, tárgyalásokat
folytatott Bécsben az Ausztriába került

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIZMUSRÓL
Mi az ökumenizmus? — A keresztény
egyházak egység retörekviése? — Igen!
De nem politika, — hanem mélyebb hű
ség Jézus Krisztus és Egyházához. —
Nem keresztény front az ateizmus ellen.
— hanem közös keresztény törekvés a
szívek megtérésére.
Nem engedékenység a hitben vagy
lemondás saját múltúnkról és rém elken
dőzése a vallási különbségeknek, — ha
nem a keresztények közös törekvése
saját örökségük alaposabb megismeré
sére és mások vallási értékeinek tiszteletbentartására: egyenrangú keresztények
párbeszéde! Nem hívek toborzása saját
közösségük számára, —■ hanem törek
vés, hogy a különbözőségekben is minél
köze'ebb kerüljünk Krisztushoz, általa
egymáshoz és minden emberhez. Nem
divat, — hanem mély és igazi hit jele.
Nem számító taktika, — hanem remény,
hngy Isten megadja a világnak a meg
térés és az egység kegyelmét. Nem íté
let a keresztény múltról, — hanem hit a
keresztény jövőben.

nagyszámú lengyel mene
kült továbbvándorlásának az ügyé
ben. Az amerikai püspökök ugyanis biztosíoami akarják, hogy Amerika az ed
diginél nagyobb számban fogadjon be
lengyel manók bitieket. Jolin Edward McCarnhy szerint, amennyiben a jelenleg
érvényes bevándorlási kontingens nem
volna elegendő, a püspökeik az ameri
kai társadalomihoz és a kormányhoz for
dulnak a kontingens növelése érdekében.
*
Egyiptomban szab.tdonocsátottak két keresztény-kopt püspököt,
akiikor még Szadat államinak idejében
tartóztattak le. A Szadat-kormány a?
iszlám szélsőségre akart lesújtani és
iránt mondották, a vallási arányosság
érdekében keresztényeket , s fogságra ve
tettek. Annakidején tizenhárom kopt
pap, nyolc püspök és százhuszonöt lai
kus került fogságba.
*
Az ázsiai T a j f ö 1 d törvényho
zásának szenátusa elutasította azt a tör
vényjavaslatot, amely engedélyezte vol
na a magzatelhajtás bevezetését. Előző
leg a táj földi püspökök a társadalom
hoz és a törvényhozáshoz fordultak és
felszólaltak a javaslat ellen. A katoli
kus püspökök rámutattak arra, hogy
ebben a kérdésben minden tájföldi fele
kezet és egyház egyetért a katolikus ál
lás ponttal.

Halottaink
ENDRÉDY VENDEL APÁT TEMETÉSE
A magyar cisztercita rend utolsó nagy
apátja, Endréd'/ Vendel Kálmán, 1933ban szabadult ki tagságából mint nagy
paptestvére és barátja Minidlszenty József
bíboros, esztergomi őrseit is. A forrada
lom leverése után újra bebörtönöztek s
egy évre rá, azzal a feltétellel engedték

szabadlábra, hegy nem él Pesten, ha
nem Pannonhalmán a szociális otthon
ban. _ itt élt azóta a legnagyobb egy
szerűségben, csak szülőfalujába látoga
tott el néha-néha és c.eg barát.iai lá
togathatták meg itt-ett Pannon almon.
Az utóbbi években sokat gyöngélkedett.
Lábtrombózis kínozta. 1979 december
27-én mutatta be gyémántmiséjét a szo
ciális otthon betegkápolnájában. 1980
április 10-én ülte meg apáttá választásá
nak 40. é/fordulóját, amikor I!. János Pá:
pápa Lékai László prímással küldte sze
mélyes levelét jókivánatal.ial és áldásá
val. _ a halál 1981. december 29-ón 87
éves korában váltotta meg testi gyenge
ségétől, mert lélekben mindig töretlen
maradt.
Holttestét Pannonha'mán

január 7-én

Szent Jeromosról e'no.ezelt templomá
ba, később a Szent Péter bazilikába ahol január 2-án a Szentatya 21 bíboros
kíséretében mondotta el az ünnep- requimet. Hcmiliájában Szent János evan
gélistát idézte: „Atyám, azt akarom, hogy
akiket nekem adtál, ott légyénél;, ahol

én vagyok".
Seper bíborosnak az volt z.z utolsó kí
vánsága, hogy hazájában, Zágrábban
temessék. Ezé;t, az elhunyt koporsói
móg aznap este e' ndult Zágráb fai.:,
nagy temetés óriás; részvéttel január 5é-n veit a zágrábi székesegyházban Ott
volt a horvát és a szlo/én főpapsá ’, sek
külföldi bíboros, köztük Lékai László
nragyor bíboros prímás, Dr. Ste'a.n Lász
ló, burgenlandi megyéspüspek es több
mint kétszáz pap.
Seper bíboros a történelmi Magyaror
szágon, Eszéken született. Rómában ;
Germanico Hungaricum növendéke volt.
Tudott magyarul és kedve'te a magya
rokat. - Csak mint érdekességet említ
jük, hogy Felsőőrött, a mai Bu'genlandb-.n, élnek Seperek, akik mind jó ma
gyarok.

szentelte be Kovács Endre egri segéd
SZOMORÚ HÍR
püspök. Ugyanaznap délután heiveztex
Karácsonyi számunkban örömmel kö
n--gy részvét mellett örök nyugalomra a
zöltük, hogy Csete Ivánt a New York-i
zirci apátsági templom egyik meüéko'táérsek 1981. október 31-én pappá szen
ra előtt. A gyászmisét Kádár László egri
telte.
érsek mint főcelebráns mutatta be sok
Érdekes papi hivatás Csele Iván. A
koncelebráló paptestvérre! együtt. Ott
szeged! egyetem orvosi fakultásán tanú'
Dr. Joseph Höffner kölni bíboros-érsek, volt Dr. Lékai László bíboros prímás, 1956-ban. A Forradalomban való részvé
a német püspöki kar e’nöke december 20- esztergomi érsek, Dr. Ijjas József kalo tele miatt menekülnie keli. Bei:átkozik
án fogadta Nagy Alajost és Melczcr Ala csai érsek és majdnem az egész püspöki
dárt, akik a Szabadságharcos Szövetség ne kar. A magyarországi szerzetesrendek New Yorkban a Fordham egyetemre, avében átnyújtották a magyar barát egy küldöttségei mind, az osztrák ciszterci ho! tanári diplomát szerez. Franciát ta
házfőnek a Pro Libertate Hungáriáé 195C
nít több neves amerikai iskolában aztán
emlékérmet. A kölni érsekség építtette a és bencés apátságok apátjai va?y kül visszatér Franciaországba, a Scrbonnekölni Szent István magyar falut és a Mind- döttségei, továbbá a katolikus intézmé
ra, államtudományi stúdiumra. Történe
szenty Magyar Házat. A bíboros megemlé nyek képviselői. Szülőfaluja. Fertősndréd,
kezett Mindszenty bíborosról, aki az ő küldöttsége és igen sok tanítványa állta lemből készül doktorá'ni. Disszertációja
Kcscsuth Duna-konföderációs terveiről
vendége volt, valamint méltatta a Köln
körül a koporsót. Kádár László egri ér
ben folyó magyar ifjúsági munkát. A kül
szól. . .
döttségnek az új kö’ni magyar lelkész sek meleg szavakkal ami ékezett meg az
Az isteni Gondviselésnek úgy látszik
P. Serei Károly, valamint két cserkésziánv elhunyt atvai egyéniségéről. Gvémántmás tervei vannak Ivánnal. Pap szeret
is tagja volt, alkalma nyílt Höffner bíbo misés emlékképecskéjén ezek a szavak
rost a magyar egyház súlyos helyzetéről, állnak: „Maradj velem, Uram, mert es ne lenni. Elmondja terveit Mindszenty Jó
zsefnek, amikor az 1947-ben New York
a bázisközösségek fontos szerepéről és a?
erdélyi magyarság elnyomásáról részlete teledik".
ban jár. A bíboros a Pázmáneumba hív
Az elhunyt 1895. január 19-én született
sen tájékoztatni.
ja meg, de rá tavasszal meghal. így Iván
Fertöendréden földművescsaládból. Érett
Amerikában kénytelen folytatni teológiai
ségi után belépett a cisztercita rendbe.
AZ ISTEN ÚTJAI...
tanulmányait, de szíve vágya a magyar
1919-ben szentelték pappá.
Elkésve, szinte véletlenül, de annál na
pasztoráció felé húzza. A szeminárium
Endrédy Vendellel a két világháború
gyobb örömmel vettük a hírt Gangkofen
rektorral megállapodnak abban, hogy fel
közti erős papi egyéniségek eqvik leg
nagy ünnepéről és szeretett magyar plé
szentelése után magyar pasztorációba
bánosának, Asztalos Jánosnak, az egy idősebbje távozott el az Örök Hazába.
kerülhet.
kori Pócspetri plébánosnak magas pá
Felszentelésén ott volt Magyarország
t SZIGETI KILIÁN
pai kitüntetéséről. — II. János Pál pápa
ról örize-gy édesanyja és bátyja. Első
Pannonhalmán december 26-án 68 szentmiséjét a New Ycrk-i Szent István
a sokat szenvedett magyar paptestvért
ér/es
korában hunvt el Szirieti Kilián ben templomban mondotta magyar nyelven:
„inter suos capellanos adlegit" — sa
ját káplánjai közé választotta. — A kom cés főiskolai tanár, zenetudós és orqo- „nem sovinizmus vagy valami ‘ethnic
munista hazai rezsim más sorsot szánt natörténész. — Szohbathel''en s’ü'etett nyugtalanság késztetett arra, hogy első
neki. — Talán sokan emlékeznek még a a Sziaeti-családból, amelv már három szentmisémet magyarul mondjam, hanem
híres ,,Pócspetri“-esetre, amikor a rend szerzetestanárt adott a Szent Benedek tanuságtétel Magyarország mellett és ke
szer csahosai már 1947-ben nemcsak Rendnek. Kezdetben Győrött működött resztény feltámadása mellett", — mond
követeltek „kötelet neki", hanem hadbí mint tanár, de lenszívesebben maavar ta Iván atya új miséjén.
róság elé is állították, amely kötéláltali egyházzenével foglalkozott. 1942-ben Ró
Ez az újmise felejthetetlen
magyar
halálra ítélte. Asztalos plébánost már az mában egyházzenéből doktorátust szer- egyházi élmény volt Észak-Amerikában
akasztófa alá vitték, amikor elérte Tiidy zett: 1947—49 években elvégezte az or- Csete Iván New Yorktól 100 mé-rföldZoltán, a magyar államelnök, kegyelmet goniaszakot. Mint pannonhalmi főiskolai nyire angolszász plébániára került . .
hozó levele, amely a halálbüntetést élet tanár, orgcnaitörténettel is foglalkozott.
*
fogytiglani börtönre változtatta.
„Régi maavar orgonák" címmé! jelentek
És most jön ennek az örvendetes köz
Osztatlan nagy örömet hozott a kedves meg munkái. Ezek hiánypótlók a magyar töménynek a fordítottja, az élet kegyet
bajor falunak, Gangkofennek, múlt év első zenetörténetben.
len realitása: Az újmisést a kanadai ma
ádvent vasárnapja, arrúkor lelkipásztora,
gyar cserkészek egy hónapra rá meg
A HORVÁTOK NAGY HALOTTJA
a magyar Asztalos János, hat paptestvé
hívták Montreálba, nekik is misézni. El
re és barátja kíséretében mutatta be az
Csigk nemré.g számoltunk be arról, hem- kísérte az útra boldog édesanyja is. egy
ünnepi hálaáldozatot és a paténára a Franio Seper bíboros, a Hittani Kongre otthoni barátjuk, Mozsár Attila, kíséreté
kenyér mellé odatette egy magyar pap- gáció prefektusa, lemondott magas tiszt ben, aki ép-pen édesapja magyarországi
vértanu életáldozatát is.
ségéről és a Pápa a müncheni bíboros temetéséről tért vissza Amerikába.
♦
érseket, Ratzinger Józsefet, nevezte ki Hazafelé Mointreáiből kocsijukba egy te
Mivel ez a papi sors annyira jellemző utó-diául. Lemondása után nemsokára, herautó rohant bele. Csete Iván édes
a 45 óta eltelt magyar életre, érdemes 1981. december 30-án, szívgvönpeség- anyja és Mozsár Attila meghaltak. Iván
lesz róla más alkalommal megemlékez ben hunvt el 76 éves korában a római
atya a lábát törte. — Milyen nehéz i'yenni mindannyiunk épülésére. — Ad multos Gemel li-klinikán.
kor a M atyánk kérése: „Leigiyen meg a
annos!
HF
Holt+estét átvitték a horvátok római Te akaratod ...“
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Szent Király és Szent Korona
Két kép elevenedik meg előttem, ha
- magyar Szent Korona hányatott sor
ara gondolok — mely jelenleg rnú. ,t!is tárgy lett —, de amely kiáltó
szimbóluma a tragikus magyar sorsnak.

Az cgv-k kép az 1938-ban megtartott
, haris zt'ku; világkongresszus évébe
ssz v:-■
a l.Jai királyi palotába,
v. az évbe, amikor a Magyar Nemzet
A > Szt -.t Királya halálának 900-ik for. ./Lát ünnepelte a pápai legátus, Eu’.o Pacolli páp.ti államtitkár és 14
> b.’bcios jel;r'étében, ország-világra
■áló fénnyel és pompával. A jelenet
nhc’.ye a budai királyi palota. A bíbo: II.mi titkár, a jövő XII. Pius pá.
látni kívánta az ünneplés hősének,
.a Istvánnak Koronáját. A teremben,
l a Szem Korona megtekintés végett
olt helyezve, már összegyűltek a ma
var notabi látások, közöttük gróf Teleki
és Hóman Bálint miniszterek. Ez
.bt ..k egyrészt azért, hogy a Szent
í.a tlkténctét, jelentőségét a magas
g előtt vázolják és őt a drága crek.• misztikus tanával megismertessék;
.szt, hogy a Szentatya képviselőjét
.A. Llő dís kísérettel vegyék körül
árzkczisteljcs hangulatban egyszerre
'tűr’k a bíboros államtitkár szikár,
■ t.Ltct parancsoló alakja, s az urak
ír ké'ZÜlődtek a megfelelő fogadásra,
Szent Korona magyarázatára. A
amban azonban változás történt. A
>rcs, anélkül, hegy egyetlen kérdést
intézett volna a jelenlévőkhöz, elő
ér egy kis ide'g a Szent Korona szem. síbe merült, majd letérdelt és imád. 'ott előtte. Miután ily rnótdon a Szent
'v dráta hagyatéka előtt tiszteletét
.•rótta, felállott s — szó nélkül távoA magyarázó és felvilágosító dó
zisról lemondott, mert a magyarázó
■ Ligetest nem tartotta a hely szentsé./ és méltóságához illőnek.
A másik jelenet 10 évvel később, a
Alá es iskolák államosításának évétörtént az együk zárdaiskolában. A
nmunlsta hatalmasok, mintán hcily. megszilárdult, egyik legsürgősebb
•daruknak a magyar vallásos élet é;
.'és e régi őrhelyeinek megszüntetétok intették, hogy a keresztény ma
lőrré . mi múltat mmél előbb felmolják és az ifjúság leikéiben a 1c--ztálin: e zméket meggyökerezties. Az eltávclítanidó tárgyak köze tar:t a Szent Korona képe is. Nevezett
rétben a díszterem boltozatának ív
űn gyönyörű stukkó-kiképzésű kom agyar címer ékeskedett. Vérző
vei szemléltük, hogyan fűrészelték
/ ezíist-arany-pólyás címerről a Szent
■na képét, mert éreztük, hogy az
-erű fizikai aktus mögött az czerémagyar keresztény államiság, a
István-i állameszme ellen iránvu. erényiét húzódik meg.
. két jelenet kitörölhetetlenül t; ma is
. nben. Az első annak szimboluma'. hogy mély messze vetítette fényét
• első és legnagyobb királyunknak
/ent'.úge, akinek tiszteletére a papa
áj'-Jötte legkiválóbb bíborosat, a sa/.emélyét képviseltetvén vele; azona katolikus Egyháznak több száz
-A házfejedelme, kitűnőbbnél kitúnobb
képviselői s a hívők megszámlaltttlan tömegei jelentek meg a magyar
árosban, a Duna királynőjében, a
>•' nt István év ünnepein résztveendő.
másik kép, a Szent Korona lefüresze■ a magva- címerről annak jelzésekep•n, miként fejezték le a címerrel együtt
z ezeréves magyar múltat liis, hogy a

titanoninál meg melyebb
sírban remegjék el.

és

nagyobb

A nemzeteket azonban nem lehet ön
kénnyel cs terrorral máról holnapra a
Sírba tenni. „Minden nemzet akkor hal
>neS — mondja Herczeg Ferenc „Bizánc”-aban egyik szereplő —, midőn
megásta a maga sírját. Azaz, ha meg
tagadja múltját és hűtlen lesz a nemzet
életét alakító és annak fennmaradását
biztosító eszmékhez.” Szent István szá
munkra nemcsak ia legnagyobb magyar
király, aki államot alkot, törvényeket
hoz, társadalmat épít, vasfegyelemmel
őrköd k a Rend fölött s kérlelhetetlen
energiával távolít el minden akadályt,
mely a nemzet létét veszélyezteti, ha
nem egyúttal Apostol, aki népét Krisz
tus aklába vezeti, pogány-szilaj vérét
megnemesíti s a keresztény nemzetek
közösségének tagjává teszi. Ö a nagy
Országépítő, aki nélkül a magyarság
valószínű már régen eltűnt volna a Duna-Tísza tájáról a többi nemzetek so
rából s csak emléke élne a krónikákban
es történelmi évkönyveikben. Hogy élünk
s ma még 14-15 millió magyar van a
Kárpát-medencében, azt elsősorban ne
ki, a nagy Útmutatónak, keménykezű
Vezérnek és Védelmezőnek, a karizmák
kal megáldott Látnoknak köszönhetjük,
aki Európa uralkodói közül elsőnek he
lyezte országát, népét, Koronáját az
Égi Királynő oltalma alá, ezzel is év
századokkal megelőzve más keresztény
országokat és azok vezetőit. S még egpyben előtte járt Szent Isitván más né
peknek és államvezetőknek 800—900
évvel, abban, hegy a vendégnépek azaz
a nemzetiségek testvéri megbecsülését és
szerető felkarolását hirdette — a Xl-ik
században!
Nem csoda, ha Szent István alakja
oly elevenen él minden igaz magyar lel
kében, mint a „magyarok tündöklő csil
laga”, cly töretlen fénnyel, hogy annak
az előkelő idegennek is feltűnt, aki 1938ban, a budapesti eucharisztikus kong
resszus évében, meglátogatta Magyaror
szágot. Látva a magyar parlament mun
káját, mely az ország kormányzójával
az elén Székesfehérvárott Szent István
városában tartotta — az ősrégi magyar
szokást felújítva — törvényhozó gyű
lését, s szemlélve a magyar nép határta
lan lelkesedését és a törvényhozás két
házának hódolatát Szent István szelle
me és öröksége előtt, az idegen vendég
e szavakra fakadt: „Nincs ma élőbb ma
gyar Szent István Királynál!” A ma
gyar nép ugyanis ösztönösen megérezte,
hogy István Király a kegyelem osztogatója, Isten küldöttje, akit követnie kell,
akinek útja Isten felé vezet, s évezre
dekre kijelöli a fejlődés és haladás irá
nyát. így lett Szent István Eszmény és
Erő a magyarság számára s őrzik em
lékét nemcsak politikai és államférfiéi
alkotásai, hanem énekeink és imáink is,
melyek a magyar léleknek egy évezred
szenvedés-kohójában fogant es legsaja
tabb hódolatát, szeretetét, háláját és a
btiok közepette is remélni akarását vi
szik a Szent Király elé.
Ha valaha a magyar történelemben
szükségét érezte a magyar, hogy baját,
szükségét a Szent Király elé vigye, ak
kor napjainkban többszörös ok sürgeti
ezt. T. 1. a következő 1983-ik esztendő
ben lesz 900-ik évfordulója annak a di
cső eseménynek, hogy Szénit László ki
rály a magyar egyház- és orszagnagyok,
valamint a magyar nép jelenlétében ol
tárra emelte — a pápa jóváhagyásával
— dicső elődjét, István királyt, fiával
Imrével és Gellért Csanádi püspökkel,

valamint két felvidéki remetével: And
rással és Benedekkel együtt. Rendkívül
fontos, hogy erre a jubileumi évre kellőlog feLké&z.üljümk, meLtó iineplésct előkészítsük s kegyelmi hatásait hazánk,
nemzetünk, Egyházunk javára haszno
sítsuk.
Nekem ugyanis már évekkel ezelőtt
feltűnt a breviáriumban a Szent István
ról szóló lectioban (olvasmányban) ez
a kitétel: „Budáé munitisslma arx, Sancti
Regis ope, ab exercitu christiano strenue
reeuperata fűit” — azaz: „Buda erős
várát a keresztény sereg a Szent Király
segítségével foglalta vissza”. A kérdés
nem hagyott nyugton s Rómában kike
restettem a megfelelő kongregációnál az
ide vonatkozó szöveget. Ebiből kitűnt,
hogy I. Lipót magyar király 1686 okt.
12-üki kelettel XI. Ince pápához intézett
levelében azt kéri, hogy Szent István
első magyar király ünnepét rangban
emelje fel és az egész világra terjessze
ki, mert Buda felszabadulását a 145 éves török uralom alól a Szent Király
égi közbenjárásának tulajdonítják. „En
nek a dicső, isteni segítséggel kivívott
győzelemnek örök emlékére” —- „In
perpetuum ístius gloriosae victoriae ope

divina olbtentae memóriám” — ily mó
don óhajtják hálájukat Szent Istvánnal
szemben kifejezni. A Szentatya, akinek
Buda felszabadulása annyira „szívügye
volt” — a kérvény szerint: „cui praefata expiuignatio tantopere cordi semper fűit” — már 1686 nov. 28-án hely
ben hagyta a Ludovisius bíboros útján
eléje terjesztett kérést. Ezért ünnepel
te az egyetemes Egyház a II. Vatikáni
Zsinat előtt Szent István napját szept.
2-án, Buda felszabadulásának emlék
napján.
Fentiek tudatában kall, hogy az el
következő jubileumi! év több legyen szá
munkra, mint puszta megemlékezés, fé
nyes ünnepségekkel, külső pompával.
Ezzel — tekintve a jelenlegi magyar
tragikus sorsot — nem elégedhetünk
meg. Nekünk magyaroknak ebben és a
következő jubileumi évben imahadjárat
ban kell megostromolnunk Szent István
első apostoli királyunkat s a Magyarok
Nagyasszonyát, akinek Szent István
Koronáját, országát, népét ha
lála előtt: 1038 aug. 15-én felajánlotta,
hogy eszközöljék ki számunkra a sokat
szenvedett, létében fenyegetett magyar
nép felszabadulását az istentelen szovjet-bolsevizmus rabszolga uralma alól.
Dr. Vecsey Lajos

Templomok Magyarországon
A Budapestér Rundschau karácsonyi
beszélgetésében az Állami Egyházügyi
Hivatal elnökével, Miklós Imrével, ada
tokat közöl a magyarországi templo
mokról:
Eszerint van 3520 római és görögka
tolikus templom ill. kápolna; reformá
tus 1453; evangélikus 646; az ún. sza
badegyházaknak 498; unitáriusoknak
8; görögkeleti 69 és van 130 zsinagó
ga. összesen van 6324 templom, kápol
na vagy imaház.
Az utóbbi tíz évben 57 róm. kát. és
görög, kát. templom ill. kápolna épült;
18 református; 15 evangélikus; 14 ad
ventista; 29 baptista; 2 őskeresztény;
2 meohodista és 7 pünikösdisita imaház.
— Feltűnő és egyben jellemző, hogy az
ún. „új vallások” ugyanannyi új temp
lomot ill. imaházat építettek az utóbbi
tíz évben, miiint a római katolikusok és
görögkatoiliikusok együttvéve. (Szerk.)
Az utóbbi években 301 katolikus temp
lomot ill. misézőhelyet, valamint 336
plébániaépületet restauráltak. Külön em
lítendő a XXIII. Jánosról nevezett szo
ciális otthon és a nyíregyházi görögka
tolikus püspökség és szeminárium új épületcsoportjia, 3 új görögkatolikus plé
bánia, több mint 50 református parókia
épület, 4 új diákóniaintézmény és 3 új
evangélikus szociális otthon. — Miklós
Imre még hozzáfűzte: Miivel az ország
műemléképületeinek egyhairmiada egy
házi tulajdoniban van, húsz év óta
a műemléki helyreállításra szánt költ
ségek 30—35 ’/o-át egyházi épületek
helyreállítására fordították.
A 70-es évek második felében nagyobb
restaurálási munka folyt a BudapestKőbánya-i Szent László plébániatemp
lomnál 38,5 millió Forint, a budapesti
belvárosi Ferences Templomnál 10,3
millió Forint, nem beszélve az esztergo
mi bazilika külső restaurálására eddig
fordított 85 millió Forintról.

mot, mivel kicsi volt, teljesen át kel
lett -belsőleg építeni. Üj művészi liturgi
kus tér épült keresztuttal és központi ol
tárral. A közel egymillió Forint költ
ség 3/4-részét maguk a hívek adták öszsze. — A felszentelő püspök, Paskai
László, így jellemezte az új szentélyt:
A turisták számára „Jel”, mely Krisz
tusihoz vezet, a hívek részéről pedig
Krisztusnak adott szeretetajándék.
Külön meg kell emlékeznünk a Csanád-i egyházmegye nagyarányú építő
munkálatairól, melyről Udvardy József
megyéspüspök újévi köszöntőjében így
emlékezik meg: „ ... kiemelem azt a
nagyjelentőségű munkát, mely az el
múlt esztendőben a papnevelő intézet
ben, a Hittudományi Főiskolán és a
püspöki székházban megvalósult. Szent
Gellért születésének ezredik évforduló
ján merült fel e két jelentős intézmény
megújításának gondolata. .. A megvaló
sítást lehetővé tette a hívek áldozat
készsége: minden egyes egyházközség
•megállapított kulcs szerint járult hozzá
a kiadásokhoz. De voltak egyházköz
ségek, melyek ezenfelül is segítettek.
Hozzájárultak a kiadásokhoz ama egy
házmegyék, melyeknek növendékei Sze
geden tanulnak. így a Kalocsai Főegy
házmegye, a Váci és a Pécsi egyházme
gyék. Nagy jelentőségű volt ama pap
testvérek segítőkészsége, akik valaha a
sziegedi szemináriumban készültek a pap
ságra. Végül nagyon hathatós volt az a
segítség, melyet az Eurooaischer Hilfsfonds és az Ostpriesterhilfe segélyszer
vek nyújtottak”.
Lékai László bíboros ismételten emlí
tette a Leányfalun épülő Szent Gellért
lelkigyakorlatosházat. Ez a lelkigyakorlatos ház világi hívek lelki megújhodá
sát célozza, harminc szobával a hozzá
tartozó személyzeti és egyéb épületekkel:
kápolna, előadótermek, konyha, gazda
sági épületek, stbb. A terület, amelyen
a lelkigyakorlatos ház fekszik, 7390 m2.

ÉPÜLŐ TEMPLOMOK

Érdekesség kedvéért említjük meg,
hogy ezt a nagy területet, amelyen egy
régi villa is áll, Ft. Kölley György, eu
rópai cserkészparancsnok szülei adomá
nyozták még annak idején Leányfalu
egyházközségénak azzal a céllal, hogy
azon lelkigyakorlatos ház épüljön.

A záhonyi új templomról már történt
említés a vezércikkben. Most először a
Bakonyszentlászló-i templom építéséről.
Ezen a fejlődő turistahelyen az Eszterházy család által épített kerek templo-
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Magyar püspökök újévi szózata
a keresztény családról
Részlet Paskai László
veszprémi püspök újévi körleveléből: „Az
elmúlt esztendő kiemelkedő eseménye
volt a Szentatya hozzánk írt levele Szent
Erzsébet jubileuma alkalmából: „Alakít
sátok otthonotokat családegyházzá és
neveljétek gyermekeiteket a hitre!" —
Buzdít bennünket az apostoli levél.
A családegyház kifejezi azt a többle
tet, amlyet a keresztény család tartalmaz
a csupán emberi kapcsolatokon túl. A
csa'ádegyház-kifejezés arra utal, hogy a
családtagokat ugyanaz a szeretet kap
csolj; össze, amellyel Krisztus szereti
Egyházát. Mivel a keresztény család
Krisztus szeretetében részesedik, kell
hogy a családtagok is folytonosan gya
rapodjanak a krisztusi ’-itben ...
A szülök egyik legszebb feladata, hogy
gyermekeikben igazi emberi személyisé
get fcrmáljanak ki. Ehhez hozzátartoz k,
hogy a hitet szavukkal is, életül; példájái cl is átadják gyermekeiknek. így a
szülők gyermekeik első hitoktatói... Ta
pasztaltból tudjuk, hogy azt a hitokta
tói törékenységet, amely a családon be
lül folyik ... semmi egyéb nem helyette
sítheti."
Kádár László egri érsek új
évi szózatában erre a két kérdésre ad
választ: mikor és hcgyan kell a gyerme
kek vallásos nevelését a családban meg
kezdeni? — Az első kérdéssel kapcsolat
ban meg kell fontolni, hogy milyen dön
tő fontosságúak a gyermek életében már
az első évek... Ezért nem lehet elég
korán elkezdeni a kisgyermek vallásos
nevelésit. Azok a képességek és tulaj
donságok, melyek a felnőtt ember kap
csolatait a külvilággal, így embertársai
val és az Istennel is lehetővé teszik, már
a kora gyermekkorban alakulnak és fej
lődnek ki.
Az a szülő, aki megkeresztelted gyer
mekét, óriási felelősséget vállal magára,
mert neki magának kell a kisgyermek
vallásos nevelését megkezdeni és meg
alapozni. A felelősség alól nem oldja fel
a későbbi hitoktatásra való beiratás sem,
mert a tamplomi vagy iskolai hitoktatás
csak kiegészíti a szülök szavukkal és
példájukkal megalapozott családi hitok
tatását.

A második kérdés: hogyan történjék a
kisgyermek vallásos nevelése? - Az el
ső nevelés nem is szavakkal történik,
hanem a szülők magatartásával a gyer
mekkel és egymással szemben. — A
kisgyermek elsőrendű spontán lelki igé-

MAGYAROK A LENGYELEKÉRT

A Magyar Rádió szilveszteri üzeneté
ben kétszer is közölte Lakai László bí
boros prímás üzenetét: „Az idei szilvesz
ter estéjén hálát adhatunk azért, hogy a
jó Isten megáldott bennünket jókedvvel,
bőséggel. Ugyanakkor lengyel testvé
reink között megszámlálhatatlan család
gondterhelt arccal néz szükséget szen
vedő gyermekeire, mit adjon legyengült
kicsinyeinek és hogyan segítse öreg szü
leit. — Ezért püspöktestvéreimmel
együtt a rádió hullámain keresztül kér
lek Benneteket, hogy a szilveszter esti
templomi hálaadáson a rászoruló len
gyel testvéreink megsegítésére tegyétek
perselybe együttérző szívetek adomá
nyait. — Ezeket az egyes plébániák a
szokásos módon beküldik a püspöksé
gekre. Az összegyűlt adományokat éle
lemre átváltva a Magyar Vöröskereszt
útján elküldjük Glemp lengyel érsek
prímás címére, aki eljuttatja a rászoru
lóknak”. (M. K.)

nye a szeretet iránt bontakozik ki. Érez
nie kell, hogy az ö szülei őt elfogad
ták olyannak, amilyen és mindig szere
tik. Ha ezt a kapcsolatot nem teremtik
meg ia szülők a gyermekükkel, akkor a
többi embertársával sem tud később
vagy csak nagy nehézségek és szenve
dések árán kapcsolatot teremteni. És
még inkább az Istennel nem', aki számá
ra teljesen absztrakt létező marad.
A szeretet alapvető igényéhez jön a
védettség igénye, a biztonság utáni vágy,
amit csak a szülök gondoskodó jelenléte
és mindig odaadó figyelme a gyermek
iránt elégíthet ki. Ha a gyermek megta
lálhatta és átélhette ezt a biztonságér
zetet, amely egyedül képes megnyugtat
ni őt, akkor majd könnyen kialakul ben
ne a gondviselő Isten fogalma is; a be
léje vetett hit és bizalom, és képes lesz
a jó Istent szeretni szülein keresztül is
és ebben a közös kapcsolatban ember
társait is.
Meg kell a gyermeknek tapasztalnia,
hegy a családban központi szilárd helye
van, ahol egyénisége, képességei már
kerán kibontakozhatnak és fejlődnek.
Nagyon fontos a családban a testvérek
szerető közössége, mely nélkül teljesen
harmonikus személyiséggé ritkán vagy
nehezen fejlődik a gyermel;. így érkezik
cl az az idő, amikor bssiziálni kell a
gyermeknek a jó Istenről, aki a legfon
tosabb a világon, központja minden csa
ládi és egyéb emberi közösségnek, akitől szülei, testvérei és barátai testileíki jóléte függ. — Nyilvánvaló, négy
csak az a szülő tud hitelesen szólni Is
tenről, akinek az Isten élő valóság és
aki maga is belső kapcsolatban ál! a jó
Istennel: Tud imádkozni és imádkozik is.
Itt van különösen fontos szerepe a kö
zös családi imának, amelynek közösségé
be be kell avatni a gyermeket olyan ko
rán, amilyen korán csak lehet. Itt kezdet
ben meg kell tanítani a legegyszerűbb
gyermeki imádságra szüleiért, testvérei
ért, barátaiért. Ezeken a gyermek: imá
kon keresztül az ő belső legelemibb életigényeit tanulja meg közölni a jó Is
tennel.

Szülei olyan korán, ahogyan csak le
het, vigyék magukkal a templomba is,
hogy kialakuljon benne a templomi is
tenközelség és emberi közösség élmé
nye is. Ezért olyan nagyon fontosak a
családi misék, amikor sok családi közös
ség vesz részt a vasárnapi és ünnepi is
tentiszteleteken.

Ezután következik el az az idő, amikor
a gyermek kezdi megtanulni a legfonto
sabb imádságokat: Miatyánk, Üdvözlágy
Mária, Hiszekegy, reggeli-esti-lma, stb.
Ez az a kor, amikor a gyermek óvodába
kezd járni, ahol lassan a többi gyerme
kek példáján is megtanulja, hogy az
imádság beszélgetés a jó Istennel. Az a
gyermek, aki vallásos óvodába járhat,
könnyen beletanul a családi közösségen
kívüli rendszeres hitoktatásba, egyházi énekbe és az istentiszteleteken való rend
szeres részvételbe.

*
A keresztény szülőknek ina már sok
alkalmas elemi hittankönyv áll rendelke
zésre, hegy édes anyanyeilivükön könynyen oktassák gyermekeiket, még akkor
is, ha nincs vallásos ovoda vagy elemi
iskolai nevelés, vagy pedig a gyermek
nyelvi nehézségek miatt nem tudja kez
detben követni az elvontabb
idegen
nyelvű hitoktatást. Ezeknek az alkalmas
könyveknek a jegyzékét és azt, hogy hol
kaphatók, az „Életünk" következő szá
mában közöljük a szülőkkel.

Hírek a Magyar Gimnáziumból
A Kastl-i Magyar Gimnázium Iskola
bizottságának a Kuratóriuma (Gondozó
Testület) 1982. január 23-án tartotta ezé'.i első gyűlését Münchenben. Azon
résztvett Dr. Horst Geisaler a Bor.n-i
Belügyminisztériumnak a Népi Csopor
tok kulturális igényeivel foglalkozó osz
tályvezetője, továbbá Dr. Cayaton Geisenhofer, a Fcrdererverem vezetője.
A Kuratcrlrjm elnöke, Dr. h. c. J. Maii
ra- betegségié miatt nem jelenhetett
meg; helyette Msgr. Valentl.ny Géza, az
Iskolabizottság elnöke, vezette le a gyű
lést. Az Iskolabizottság Présidiumaból
ott volt Mtgir. Jákob Weindendcrfer, az
Eichstátt-i egy-á-meg-.e püspöki helynöke, az iskolának kezdet óta nagy jóte
vője.
Tárgysorozaton szerepelt az iskola
helyzetéről szóló jelentés. Az Iskolabi
zottság ügyvezetője Katona Sándor, be
számolt az anyagi helyzet-őt; Kasll új
igazgatója, Dr. Major Márk, ismertette az
iskola tanügyi helyzetét. Dr. Cayetan
Gelsenhofer az Isko’’ Barátok iszteletbeli elnöke a széles körben - főleg né
met vezető körökben — indított gyűjtési
akció jó eredményét ismertette.
Az iskola anyagi helyzete sosem volt
könnyű. Máig kevésbé könnyű ma, az á!landó recesszió idején és az iskola kü
lönleges helyzetében a fölötte alig átvo
nult emigrációs viharok után. Az anyagi
ügyek végleges rendbehozatala és a jövő
anyagi biztosítása az új építkezés mellett
nagy erőfeszítésbe kerül. Ehhez feltétle
nül szükséges két fontos tényező: az
iskola békés és fegyelmezett munkája,
amely egyedül képes bztosítani a jövőre
nézve is a megver szü'ők biz.-'mát és a
német hatóságok további anyagi és er
kölcsi támogatása. Itt hangsúlyoznunk
kell az egész magyar nyilvánosság előtt
újra és újra azt, hogy a Bund és a L.and
(a Szövetségi Kormány és a Bajor Ál
lam) változatlan jóakarata és segítsége
nélkül az anyagi konszolidáció nem vol
na lehetséges. — Itt meg ke'l említenünk
azt a kivételes nagy segítséget is, amit a
Német Püspöki Konferencia, az Eich
státt-i Püspökség, amelyhez Kasrl tarto
zik, továbbá az Ostnrieo’erhilfe adott.
Ezek segítsége nélkül a végleges kon
szolidáció nem lehetséges.
Ezt főleg azok megnyugtatására közöl
jük, akiknek kétségeik voltak és talán még
vannak, a Kastl-i Ma; ar Gimnázium
további keresztény és magyar rendelte
tését illetően.

A gyűlés örömmel vette .udemé
hogy az új iskolaépület kivételes
vid idő alatt befejezése felé köze
Az épület belső kialakítása, a terme:: .. ..
rendezése, a kemény tél ellenerő , =iramban folyik. Azt is c.örr.mel vs v
hegy az új iskolaépületszárnyb: . 27
egyes diákszcba is készül az éret, előtt álló fiúk részére.
A bajor kultuszkc.mány a Kast!-1
názium Maximális létszámát az új
iaszárny megépítése után tani?
egészségügyi sze r pontból 260 -230
lóban állapította meg. Csak mint
k.essíget említjük azt, hegy azele
intornátus-iőkC'la cck'-'al kisebb b:
c’ó'-ápessége ellenére a maximé
szám 340 .olt amit többször tű:
lépnünk a se’-. jelentkező miatt. A k
riumm ülés r'gy rr.cg.T.-r /ássál ve .
döriásu!, hegy a fiúinternátusban a r
rácok és az ágyak ki cseré: se 3 tol
DM 170.000.— költo'-o: rá Kastl
fainak (Les Am's de Kastí) a gyűjtés,
ciója szeretné biztosítani.
Az 'okolaigozgató jelentése: Az 198' •'
es iskolaév közepén a tanulók száma '•
ebből 135 fiú és 112 leány. Le' üt
vonnak Németcrszé.’ból: 154; utána ■
rikából 32 és S/ájcbó! 23. Az éré"'
zek száma 22. Tíz tanuló újonnan
karácsony óta. Ez is mutatja. menr
újra ? jelentkezés. A tanulók közölt
iskolában és az internátusekban eg
rend van A legfelsőbb osztályé/ .
(Kollegstufe) a fiúknál van még
mányi szempontból kr/ánniva’ó. Eta':-!
az osztályokat, fő'eg fiú 'ona'on, • ise"
meg legjobban az elmúlt két ó / z ■■■
viszonyai. Ennek tul-ato'onltható, hon
idei érettsé'fzö osztályban bátorít .
.mányi szempontból komolyan vesz;
tetett.
Az írásbeli érettségik május 10-ó.n I : dödnek. Az isko'ában tanító tanára . r:
me. 23, ertoaz jön 7 k’segítő tanár.
Neumarktból és kettő Ambsrgbci. /
nári karból hosszabb betegség miatt
volt kiesés, csak az evangélikus htt-nál és is’.enfszte'etnál, Farkas tiszlo's
*
úr megismétlődő oetegsege miatt.

Szíves adományokat — különösen
magé ny: ? ,-.n áiió diákok részére
isrclaigazgUó, P. Major Márk c:
vagy az iskola kontójára kérjük: £■
*:.kasse Amberg BLZ 752 51 10, Konto .
41 400, Ung. Gym. Kastí.
H. F.

Hírek - események
Az Egyház és Állam közölt Magyar
országon jelenleg fontos tárgyalások
folynak. Megfigyelők találgatják. hogy
miiül? Kormánykörök cáfolták azt a fel
tevést, hogy a tárgyalások a magyar
szerzetesrendek visszaállítása körül foly
nának. Inkább újabb, az állam számára
is fontos egyházi kulcspozíciók betölté
séről lehet szó. — Az államnak úgylát
szik most már nincs szándéka egyes
szerzetesrendeknek (jezsuiták) engedmé
nyeket tenni.
*
Az „Életünk” múlt év októberi szá
mában már beszámoltunk a Magvar
Be ne;. k 50-éves Brazil működéséről.
Mcot vertük a hírt, hogy a Sa.o Paulo-i
magyar perjelség a Parana állaimban új
plébániát alapított 16 fikával. Itt kissz.mináriivmot is szerveztek pari után
pótlás számára. Az új alapítás neve
Nova Santa-Rosa.
Érdeklődőknek közösük: a Sao Paulo-r .porja'ség eddig elhunyt tagjai: Si
mon Bálint 1958, — Szelet? Arnold
1972, — és Kerényi Olláf 1977. -- A
jelenlegi magyar bencések a következők:
P. I.mlka Ödön, perjel, P. Gácsér Imre,
P. Jordán Emil, P. Hets Aurélián, P.
Kögil Szeverín, P. Sarlós Engelbert, P.
Rezek Román, P. Tóth Veremund, P.
Iroffy Zsolt, P. Urdombi Ányos, P. Linka Sándor, P. Kubovics Egyed, P. Ma
gyar Szende, P. Tömpék Timót, P.

’I hér Péter. — A perj.Lí’gnvk van
brazil nemzetiségű rendtagja is.

m.

Németországban nagy p;
vert fel a Hcss.n-i Állam. Törvény
(Staatsgerichtshof) döntése, mely szer,
a Hessenbcn uralkodó tanulmányi re
és helyzet a középiskola három fel
osztályban (Oberstufe) alkotmány—
nes (Grundgesetz), mert törölte v;.;
fakultatívvá tette éppen a jellcmkép
és nemzeti kultúrahordozó és az alap
műveltséghez tartozó tárgyakat, mint y .
a történelmet, az anyanyelvi es iroda
lomoktatást. Különösen a katolikus sze
lők tiltakoztak évek óta ezért a tan
rend változásért az illetékes ku'ituszke mánynál. — A legfőbb Állami Bíró
ság eme döntése Hessenben következmé
nyekkel jár az egész német középiskola
okit?-ár .-a. A többi szövetségi ál’amn.i
is, ahol elhanyagolták a fencnovezert
tárgyakat, újra fel kell venni a köt.'
le.ző érettségi tárgyak közé. — Ez '
•■nté.s megerősítette a szülőknek ,.zt
’cgat, hogy igenis van beleszólásuk ab
ba, hogy gyermekeiket öntudatos, által ino~ műveltségű személyiségekké neve
lik-e vagy sem.

*
A Szentkorona Emlékbizottsága te'.gerentú! is megalakult. Következő számunk
ban részletesen ismertetjük.

1982 február

ÉLETÜNK

le t k on
AUSZTRIA

Linz: Első Szentáldozás: A thalhami ká? inában Zömbik Gabriella és Csaba el
ső szentáldozáshoz járult 1931. dec. 3A két testvérnek, a tizenhatéves
leánynak és a tizenhároméves fiúnak
n volt szüksége szülői buzdításra. A
ju/. elhatározásából, példaszerűen
-t ettek az előkészületen és szü'eikkel
eg ütt járultak az Úr asztalához.
Halálozás: A thalhami otthonban 1981
24-én elhunyt Hegyi Rozália. Nehéz
etút fejeződött be ezzel. Hosszú ideig
a traiskircheni táboor lakója míg né. héttel a halála előtt, súlyos bete' Thalhamba '-ózták. A szentségek
datos felvételével ment az Úrhoz.
BELGIUM

Brüsszel: Keresztelők: Mihiels Kristóf
. 27-én. — Növekedjék korban és
rdvességben!
Házasság: A házasság szentségében
-esőitek Varga György és Laklia
Violetta dec. 5-én Charleroi-ban.
Ezüstlakodalom: Karácsony
napján
.-t'akoda'cm volt a Magyar Házban.
Kovács Béla és Gona Piroska a szentmi: keretében újították meg hűségeskü
jüket.
Halálozás: Kiss Albert (41) nov. 5-én
.görcsben hunyt el. A családnak ő-te részvétünket tolmácsoljuk!
Kolosi Koíossy Márton és Pál édes•ja 94 éves korában hunyt el. Igazi
=res.ztány magva' édesanya volt. Csalóközi Vízi Tibort (84) Brüsszelben a
Croix-templcmból nagy részvéttel
sértük utolsó útjára. 1926—46-ig volt
kir. kereskedelmi attasé. Életében
ok jót tett hazájának, a háború alatt pe. g az üldözött belgáknak.
*
Dr. Szabó Lajos brüsszeli magyar lel
esz. 1931. december 20-án hívei körében
z Magyar Házban ünnepelte pappászentelése 30. évfordulóját. Dobai Sándor
agyszerű beszédében méltatta a paci
rclgálatot. — Lelkipásztori örömében
ásztvesz az „Életünk" Szerkesztősé-e is.
Liége: Keresztelés: Debauve Timmy
anyja Stucz Anna), Eisden: — Pasineüi
Stephanie (anyja Molnár Yvonne), Grace
ogne:
Horváth Katalin, H. Tibor
> Stefán Anné leánya, Oupaye; — Árki
Christian. A. Ferenc és Jusseret Chantal
Montegr.ée: — Quici Murielle, Q. Al
is és Ncszik Ilona leánya, Grace Hollegne.
Házasságot kötöttek: Kopetty József
Marié Rcse Roland, St. Jean Sart; —
taposván Beatrix és Luc Pirsoul. Liége:
Markó József és Pascalé Vordoux.
./re; — Sebestyén Katalin és Jean
.cques Quenivet. Micheroux.
Elhunytak az Úrban: Schmidtmayer Já.s. 79 éves, Eisden: Imre Józsefné szül,
arkadi Margit, 85 éves, Eisden; —
r ottné Piatnik Mária, 79 éves, Spa; —
eres Róbert, 53 éves, Glain; — Molnár
iszló, 60 éves, Grace Hollogne. —
jgodjanak békében!
FRANCIAORSZÁG
zületések és Kereszteíések: 1981. áp19-én kereszteltük Erik Istvánt, szüi.
- okt. 18-án, Major István és Voiniccar Marcela kisfia. 1981. júl. 12-én
'eszte'tük Cédric Raffaelt, Camer Gil-’t és Bánhidy Éva kisfiát, szül. 1980.
n. 24-én. 1981. aug. 25-án kereszteltük
'arc Géraud Jean Phiilippe-t, Jean Franas Régis Magnan de Bornier és Elisallona Francoise Nóra Lassus kisfiát,
'ül. 1981. aug. 14-én. 1982. jan. 9-én
eszteltük Erdődi Rafael Marcal, Er;dy István és Kanyurszky Gabriella kis
üt. szül. 1980. jún. 23-án.
Párizs: Házasságot kötöttek: 1981. jún.
Leh Tibor-Louis és Barthel Catherine.
-jyk. tanácstag. — júl. 25. Moreaux Doaieue és Fekete Marie-Etel. — Nov. 7.
Kovács Géza József és Borges Maria
Theresa Adao.
Halottaink: Hoüinek Róbert 77 éves,
‘981. ápr. 14-én Párizsban; Kovácsházy
■ázmér 44 éves. máj. 23-án Párizsban;
Tihanyi Anna Adó! 87 éves, jún. 13-án

Argenteulban; Kirhn Ilona 86 éves. júl.
10-én Párizsban; Simon László 60 éves,
júl. 19-én Les Bordes-ban, Oriéans mel
lett. Mint kiváló magyar vezető személy.ssg és lovászat! szakértő, sok francia
barátot szerzett a magyar névnek fran
cia vezető körökben. Azonkívül a Magyar
Kát. Misszió nagy jótevőjét és erkölcsi
támogatóját gyászolja benne. — Kóczíán
(Gajdoczki) Margit 85 éves, meghalt Villiers le Beiben; Kozilovics László 46 éves,
Bois Colcmbeban; Kriegar József 66 éves
St. Gratienben; Balog András 50 éves,
okt. 19-én Párizsban.
*

Bernadett nővér október óta áll a Miszszió szolgálatában. Reformátusnak szüle
tett, 20 éves korában elment kedves nő
vérnek. Belgium Madagaszkár és Délíranciaország voltak állomáshelyei és szol
gálta Istent a különböző nemzetiségű
testvéreik körében. Jó magyar szívének
vágya az volt, hogy nyugdíjas éveit saját
népének szolgálatában töitnesse. így ke
rült Bernadett nővér a párizsi Misszióba.

Lyon: Keresztelés: Urfer Philippe;
Alain és Elekes Aranka fia, Cannes: —
Vincze Garry; Zoltán és Ballay Lydia fia,
Bourgo.n-Jaliieu.
Házasság: Vincze Pál és Zulin Patrí
cia, Bourgoin-Jallieu; — Kiss Árpád és
Mange Sylvie, Ruy.
Halálozás: Fazekas Mária 74 éves,
Lyon; — Gerzenczei László Dr. 44 éves.
Montpellier; — Szabados József 76 éves.
Annecy.
Lamesfeld János 72 eves korában La
Roque-sur-Pernes-ben elhunyt.
Ki volt Lamesfeld János? Egy Inns
brucké egyetemi tanár barátja írja róla'
,,A barátom volt, azonkívül a dédöregapja ugyanúgy Lotharingiából jött Bánát
ba, mint az enyém. — Bánát... Az a
föld, amely a Kárpátok, a Duna és mel
lékfolyói közt fekszik, a XVili. századtól
a XX. század első negyedéig hazája volt
a. szabad embereknek; olyan föld, ahol
megértették és megbecsülték a másvallásu, más nemzetiségű és más nyelvű em
bereket. A jólét földje volt, ahol a tör
vény uralkodott a népeken. Lamesfeld
egész élete honfitársai megsegítése volt,
kulturális és anyagi téren egyaránt.
Schumann Róbert francia miniszterel
nök, akit meleg barátság fűzött Jean
Lamesfeldhez és a családjához, ez a két
lotharingiai, közös erővel kísérelte meg
enyhíteni a II. világháborúokozta ka
tasztrófát. - A Schumann-Lamesreld ak
ciónak köszönhető az, hogy ötven- vagy
hatvanezer asszony és gyermek menekült
meg a deportációtól és a koncentrációs
táboroktól. A francia akadémia tagja,
Pierre-Henri Simon: „Az emberek nem
akarnak meghalni" — című regényében
állított emléket Lamesfeld Jánosnak. Lamesfeld elnök betöltötte hivatását Középeurópáért Franciaországban .. Sursum corda!”

NÉMETORSZÁG
Mannheim: Keresztelés: Horn Anita,
H. László és felesége szül. Heffentráger
Ilona, leánya, 1982. jan. 16-án Mannheimban a Szentkeresztságben részesült. A jó Isten áldása legyen e gyermeken
és szülein!
München: Születések: Mészáros Krisz
tián István, M. István és Bódis Ágnes
1981. okt. 31-én szül, kisfia; — Györy
Andreas Antonius, Gy. István és Harpel
Márta 1981. ncv. 5-én szül, kisfia; —
Széchenyi Péter Géza, v. Széchenyi Ist
ván és v. Radványi Andrea 1982. jan.
9-én szül, kisfia.
Halálozás: v. Pogány Elisabeth, 1981.
októberében Simbach
Inn-ben, —
Bencze László. 67 éves, 1981. decembe
rében Münchenben; — Vogel Heinrichné
szül. V’dovich Márta, 63 éves, 1932. jan.
8-án Münchenben meghalt, temetése jan.
13-án a Neuer Südfriedhofban volt. Nyu
godjanak békében!
*
A Müncheni Hétvégi Magyar Iskola.
_ Három éve működik. Negwen beirat
kozott gyermek közül 28-30 jár rendsze
resen a szombati foglalkozásokra: (Ober-

föhringerstr. 40, Katolikus Magyar Miszszió).
A gyerekeket három korcsoportra osz
tották: az iskol ás'őkészítő csoportban
tanulnak az 5-7-éivesek:
magyar népi
játékokat, mondókákat, gyermekverseket
és népmeséket. Színes diafeluételek te
szik szemléletessé az anyagot.
A 7-9-évesek a magyar ÁBC betűivel
ismerkednek. A magyar helyesírást toll
bamondással gyakorolják. Énekórán fő
leg pentaton népdalokat tanulnak. Magyarságiismereti órákon Hazánk tájaival
foglalkozunk.
A 9-12-évesek már a magyar irodalom
gyöngyszemeivel ismerkednek: Petőfi,
Jókai, Arany János stb. müveiböi olvas
nak szemeitvényeket A helyesírás mel
lett fcga'iTiazást is
iratnak velük. A
felmerülő kérdésekre közösen próbálnak
feleletet adni.
A hárem csoporttal három tanítónő
foglalkozik: Solti Katalin, négy gyermek
édesanyja, éneket és zenét tanít (Mün
chen 70, Máuselweg 2) — Csiszár Judit,
német iskolában is tanít (München 40,
Nadistr. 133), — Pergené, Vida Ágnes,
tanítónő (München 40, Leopoldstr. 206).
Hittan: Egy csoportban kell foglalkoz
ni velük, mert a nagyoknál is minimáli
sak a hitismeretek. Alapanyag: Ki az Is
ten? Ki Jézus Krisztus? — Az imádságá
ról: mindennapi imák. — Mit szeret és
mit nemi szeret a jó isten? (Parancsola
tok gyermekszemmel). — Engedelmes
ségre való nevelés.
Itt említjük meg, hogy a magyar hét
végi iskola megboldogult Mlndszenty bí
borosnak volt a szívügye.
Stuttgart: Keresztelés: Heilbronnban ez
év január 3-án szentmise keretében a keresztségben Isten gyermekévé lett Ecker
Louis Dániei, E. Margit és Louis kisfia.
Az édesanya Margit „nagy odaadással
látja el a kántori teendőket a hatalmas
Heilberorn-i orgonánál".
Halálozás: A Stuttgart-i Pra:;-Friedhofban a magyar lelkész nagy részvét mel
lett temette jan. 14-én Ráth Józsefet,
aki jan. 10-én 41 éves korában tragikus
hirtelenséggel hunyt el. — Nagyon sze
rette családját, csak neki élt. Felesége
Márta és három kis'eánya gyászolják. —
Nyugodjék békében!

OLASZORSZÁG
Kereszteíések: Milano: Tassi Giancarloné szül. Tölgyes Éva, kit szülei nem
kereszteltettek meg, most 27 éves köré
ben, első gyermekét vár, a, 1981. jún. 28án feli/ette a keresztség szentségét; —
Piacenza: November 7-én megkresztelték Savi Veronikát és Zoltánt, S. Giuseppe és Szomo- Hajnalka gyermekeit; —
Pistoia: November 15-én megkeresztel
ték Gábor Riccardót, Dott. Arch. Di
Rocco Miaurizio és Sztavroszky Ildikó
első gjyermekét. Keresztmama a Fi
renzében lakó Almást Melinda volt: —
Zoacli (Genova): December 6-án megkersztelték Marco Tibort, Olcese ila io
és Kelemen Beatrice második gyer
mekét. — Isten áldása legyen a meg
keresztelteken és családjukon!
Házassági évforduló: Milano: Ing. Lanzmann Edmondc és Pazella Adelina. febr.
7-én a magyar szentmise keretében ün
nepük házasságuk ötvendik évfordulóját.
Halálozások: Brescia: Vitéz Szakváry
János ny. vezérkari ezredes, 75 éves,
1931. nov. 15-én; - Messina: Witiner
József, 74 éves, ncv. 23-án; — Róma:
Dipierro Cario, Kovatsis Mária férje, 49
éves, szept. 20-án; — Szaíay Cuzzi Má
ria, 80 éves, nov. 25-én elhunyt. - Róma:
december 4-én, 71 éves korában meghalt
Mons. Dr. Ladomérszky Miklós, ny. egye
temi tanár. A Vatikánváros temetőjében
helyezték örök nyugalomra! - Adj, Uram,
örök nyugodalmat nekik!

SVÁJC
P. Cserháti Ferenc, a Bern-i Magyar
Misszió vezetőjének új címe: Rainmattstr. 18, CH-3011 Bern.

Szeretettel meghívja önt
a Berni Katolikus Misszió
1982. február 13-i családi estjére Bernbe,
18.00 órára a Brúder Klaus plébánia
dísztermében. Magyaros konyha.
Áfrány Attila magyar nótákat játszik és
régi slágereket énekel.
Tombola — Bevétel az új magyar
menekültek javára.
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„Gyergyói havasok"
Dél Tirolban
1981 december 26-án még a Szenteste
emlékével, örömével szívükbe-’., ült
vonatra, autóba vagy autóbuszba — kö
zel 300 cserkész, cserkészszülők és cser
készbarátok, hogy délutánra, estére Szent
Jakabfalvára érjenek és résztvegyenek
a téli tábor tok szép örömében. Volt
nagy ujjongás, mikor — megkésve bár,
de törve, nem, — megérkeztek a mün
cheni buszok és velük együtt a tábor
' ke — Gyurkaibá — is. Reme. s iő
volt síeléshez, így másnap megindult a
tábor a hegyekbe sportolni. A cserké
szek apraja-nagyja élvezte a síelés nyúj
totta örömöket. Délutánonként kipirult
arcú, vidám fiatalság érkezett haza a
Kapollenhofi tanyánkra. — Minden es
tének megvolt a maga izgalma, hol
vidám, hol komoly oldalról. — A ben
sőséges évvégi hálaadást a tábor litur
gikus csoportja állította össze.
Bái-milyen program volt esténként
— érezni lehetett, hogy gondosan állí
tották össze, amiért fiatal vezetőinket
dicséret illeti. Szívvel, lélekkel cserké
szek voltak és lelkiismeretesen résztvettek a vezetésben is. Nagy öröm ez szá
munkra, hiszen eddigi munkánk nem
volt hiábavaló: Az egész táborra jellem
ző volt a fegyelmezettség és cserkészies
viselkedés.
A Szilveszter és farsang estéit műsora
valóban szórakozást nyújtott kicsinek,
nagynak. Január 1-én a Székely este
maradandó élményt adott mindnyájunk
nak. — így lehetne minden estének az
eseményét külön feljegyezni. — Vendég
cserkészeink, Argentínából, Brazíliából
biztosan megelégedett szívvel és telve
cím ínyekkel temek haza szüleikhez.
Utolsó napon hálás szívvel köszöntük
meg a jó Istennek az elmúlt szép napo
kat és hogy, cserkészek lehetünk és sze
retőtünkkel szebbé tehetjük a világot,
de legalábbis közvetlen környezetű íket.
Prezenszky Edit est.

MEGVAN A TRABANT!

Örömmel közöljük kedves olvasóink
kal, hogy S. Bandi otthoni honfitársunk
részére, aki a háborúban mindkét kez
es lábfejét elvesztette és ma négy szép
gyermek édesapja, az „Életünk" kará
csonyi számában meghirdetett gyűjtés
eredményes volt: Horváth Kálmán SJ
skandináviai főielkész ezt írja: „Az S.
Bandi-akciónkra sokan gyorsan és igen
sok esetben könnyekig megható módon
válaszoltak olvasóink közül. Az máris biz
tos, hegy a Trabant (kis speciális autó
rokkantak részére. Szerk.) meglesz.
Együtt örülünk a skandináv fölelkészszel, különösen annak, hogy nem veszett
ki még a tevékeny szeretet!
Többen küldtek az „Életünk" Szerkesz
tősége címére is adományaidat, amiket
az akció lezárásakor nyugtázva eljutta
tunk Horváth Kálmán atya címére.

Kiadóhivatalunknál kapható
könyvek

Mindszenty József: Napi jegyzetek
480 old. vászon köt. DM 32.— g 15.—
Kardinai Mindszenty: Erinnerungen
4. kiad. vász. köt DM 40.— g 22.—
Közi Horváth József: Mindszenty
bíboros, zsebkiad. DM 6.— g 4.—
Az Irodalom Világa. Irodalomelméleti
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 old. vászon köt.
DM 15.— g 10.—
Szamosi József: Máriacelli emlék
könyv, képes kalauz 46 képpel, eb
bő1 32 színes.
DM 12.— g 6.—
Légiszállításnál + portóköltség.

Megrendelhetők: az „Életünk"
kiadóhivatalánál,
Oberföhringerstr. 40,
D-8000 München 81, W. Germany.

HIRDETÉSEK

Felhívás
A Magyar Szentkorona-emlékmű Elő
készítő Bizottsága 1981 november 25-én
megalakult Münchenben magyar intéz
mények és szervezetek részvételével.
Célja, hogy Mattseeban, Salzburg mel
lett, ahol a magyar Szentkorona 1945 áp
rilis 24-től július 26-ig el volt ásva, mél
tó emlékművet állítson. A gránit-emlék
mű felavatására 1982 koraőszén kerül sor.
A szükséges anyagiak előteremtésére
az európai és tengerentúli magyarság
legszélesebb rétegeinek a bevonásával
gyűjtés indult meg.
Az emlékművel kapcsolatos munkála
tokról és a gyűjtésről időről-időre a saj
tóban tájékoztatunk.
Adományokat, megajánlásokat a kö
vetkező bankszámlára: MEB Szent
korona Emlékmű, Bay. Vereinsbank München Nr. 145625 kérjük.
A Magyar Szentkorona-emlékmű Elő
készítőbizottság nevében:
Dr. Harangozó Ferenc

a Mindszenty-Alapitvánj' tanácsosa

A ‘82-től megváltozott új „Gépjárműve
zetői vizsga kérdései" magyar nyelven,
DM 45.— árain kapható: Dr. L. Deák,
8000 München 70. Johann Cianze Sir. 43.

Az első teljes Káldi-féle magyar biblia
fordítás (Décs 1626-ból) jól megőrzött
példánya eladó. — Érdeklődni: Tel.: (089)
59-10-97 vagy írásban az „Életünk" Szer
kesztőségénél.

Svájcban élő 51-éves jómegjelencsü
és jókedályü. egészséges özvegyembe!
élettársat keres gyermektelen, egyedül
élő hölgy személyében. Válaszé Itat Rossz
egyedül jeligére a Szerkesztőségbe kér.
Magyar-német hiteles fordításokat
gyorsan és lelkiismeretesen elvégez —
színvonalas magyarországi társasutazáso
kat - ST'JDIEN-REISEN - szervez
Kérjen prospektust!
WILHELM DIVY,
Lindenstr. 50, 7990 Friedrichshafen 1.
Telefon: 07541 / 71391

Dr. Fáy Gedeon

a Ny. Európai magy. ref. LelkigondozóSzolgálat élnöke
Dr. Stankcvich Victor

az Eur. Szab. Magyar Kongresszus elnöke
v. Katona Sándor

a Németorez. Magy. Szervezetek Központi
Szöv. elnöke
v. Radr.óczy Antal

a Vitézi Rend h. főkapitánya,
a Ludovikás Egyes, elnöke
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
EURÓPAI KERÜLETE
hagyományos húsvéti REGÖS TÁBORÁT
1982. április 3—12-ig tartja Burgenlandban
Fe’sőőrött (Oberwart).
Erre a vidám, élményekben gazdag
húsvéti táborra szeretette! hívjuk az eu
rópai ke-ülot csapatait, és a szórványban
élő cserkészeket.
Je:eitkezés> hatráidő: 1982. március 20.
Az érdeklődőknek örömmel küld részle
tes ismertetőt az európai kerület parancs
noksága. — D-8 München 81. Oberföhringerstr. 40. — Ungarischer Pfadfinderbund. Tel.: (089) 98 26 37-38.
Táborparancsnokság

NAGY MAGYAR TALÁLKOZÓ A
MUSICA HUNGARICA
KÖLNI KÖNYV ÉS HANGLEMEZ
KIÁLLÍTÁSÁN
1982. március 27—28-án szombaton és
vasárnap a
„MINDSZENTY MAGYAR HÁZBAN"
Thieboldsgasse 96
Mindenkit szeretettel meghív
Katkó Sándor és neje
Rümannstr. 4. 8 München 40.

DIÓSZEGHY TIBOR, hites tolmács és
fordító, magyar-német és német-magyar,
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. — Daimlerstr. 249. D-4040 Neuss. Tel.: (021 01) 54 13 17.
RUPP LÁSZLÓ hites törvényszéki fordító,
vállal fordításokat magyarról németre és
németről magyarra. — Postfach 162,
D-8000 München 1 - Telefon (069) 3 00 21 62

•
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HAZAI HENTESÁRÚ

®
DM

1 kg Grillkolbász vákuum
16.—
1 kg Kolbász
16.—
1 kg Kolbász friss füstölt
14.80
1 kg Véreshurka rizsával
12.—
1 kg Májashurka rizsával
12.—
1 kg Disznósajt
14.80
1 kg Tokaszalonna
10.80
1 kg Vastag szalonna
14.—
1 kg Tepertő
ló.—
1 kg Csülök
12.—
1 kg Borda
12.—
1 kg Sonka
24.—
A szállítás utánvcteles. 5 kg felüli rendelésnél
portomentes, csak csomagolási és gyorscsomagdíjat számítunk.

Michael Taubel, Metzgermeister
Peter-Rosegger-Str. 3.
671G Frankenthal/Pf.
Telefon: 06233 / 62693

MAGYAR LELKIGYAKORLAT
Fribourg-ban (Svájc), a Bertigny lelkigyakorlatos házban: 1982. március 19-én
péntek estétől március 21. vasárnap
ebéd utánig. A lelkigyakorlatot P. Bácsváry Róbert SJ tartja.
Részvételi díj teljes ellátással szemé
lyenként Fr. 90.—, házaspároknak 2
személyre Fr. 160.—. Jelentkezés március
10-ig:
Huba Judit - Neptunstr. 10. - 8032 Zürich
Telefon: 01 / 251 55 54, este 8 után

Kedvezményes áron kapható!
AZ IRODALOM VILÁGA

A könyv az irodalomelmélet alap
kérdéseit tárgyalja, bő szemelvénye
ket nyújtva a világirodalom remek
íróinak műveiből. Pl. csak a költői
műfajokat ismertető fejezeteket 100ná! jóval több gyönyörű vers il
lusztrálja.
Tanáraknak, felsős diákoknak és
az irodalom iránt érdeklődőknek
melegen ajánljuk.
A több mint 300 oldalas szérkiállítású, egészvászonkötésü könyv ára
csak 15.— DM, tengerentúlra 10.—g
+ postaköltség.
Rendelje meg az „Életünk" címén!

t
}
t KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY J
ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK!
é

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten
Inh.: O. BAYER
Kreitmayerstr. 26 - D-8000 München 2
Telefon (089) 19-63-93
DM

Alföldi Olaszrizling
Alföldi Kékfrankos
Abasári Rizling
Debrői Hárslevelű
Badacsonyi Kéknyelű
Badacsonyi Szürkebarát
Soproni Kékfrankos
Villányi Burgundi
Hajó Cabernet
Bogiári Olasz Rizling
Bogiári Kékfrankos
Boglári Cabernet — rosé
Tokaji Aszú 4 puttonyos
Tokaji Aszú 3 puttonyos
Vilmos körtepálinka
Császárkörte
Kecskeméti barackpálinka
Hasas barackpálinka
Cseresznye pálinka
Szilva pálinka
Kosher szilvapálinka
Hubertus
Beverage Bitters (Unic.) 1 lit.
Beverage Bitters (Unic.)
Pick szalámi kg.
Csabai kg.
Gyulai kg.
Süli Debreceni kg.
Süli kolbász kg.
Kalocsai tarhonya ’/j kg.
Nagykockatészta
kg.
Lebbencs L4 kg.
Kiskocka, cérnametélt 100 gr.
Paprika káposztával 700 gr.
Bogyiszlói paprika (erős) 700 gr.
Hegyes paprika csípős 700 gr.
Hegyes paprika kevésbé csípős
Házi kolbász kg.
Disznósajt kg.
Véres-májas hurka a téli időszakban
Üvegárut is szállítunk!

5.10
5.10
6.15
6.15
6 50
6.60
6.40
6.60
6.50
5.95
5.95
5.95
13.50
11.50
23.50
18.50
25.—
23,_
23.—
21.—
29._
18.50
28.—
14.50
24.—
21.50
20.—
15. 16 —
3.10
3.40
3.40
—.80
4.40
4.10
4.40
4.40
18.50
12.50
12.50

KERESÉS
Steigerwald-Szilass Veronika, született
1935-ben, otthon élt Budapest-Csiilagheg en 1956-ig. Édesapja filmrendező, é
desanyja francia származású uszónö. —
1957-ben Hohenlimburg/Mainz-ban tartózkedott. — Hírt kér tőle vagy felőle
barátnője: Albrechtnc- Csörgei Rózsa,
71000 Heilbronn-Böckingen, Scho'ianhaldenstr. 25.
MEGJELENT

Varga László:
KÉREM A VÁDLOTT FELMENTÉSÉT!
című könyvének második kiadása.
Ára: keménykötésben § 12.50
Megrendelhető: Püskr-Corvm kiadónál:
1590 Second Av. New York. N. Y. 10023,
vagy egyéb kön'/.C;ereskedőknel.
M. SZERDAY
METROPOLITAN VERLAG
Könyv — hanglemez — ajánlata

Sír.

Krúdy Gyula: Pókhálós pa’ackok
17.
Krúdy Gy.: Régi szélkakasok között 13.
Csokonai: Minden munkája I. II.
33.
Dömötör: A magyar nép hiedelem
világa
24.—
R. Merle: Védett férfiak
15.—
Lengyel D.: Magyar mondák - - a
török világból és a kuruc korból 14.—
Th. Mann: József és testvérei I. II. 3 7.—
Passuth L.: Sárkányfog
32.—
Passuth L.: Meduzafej
27.—
Passuth L : Esöisten siratja Mexikót 20. Gonda-Niderhauser: A Habsburgok 21. ■
14. Verne: Sándor Mátyás
és minden más Verne könyv raktáron.
Szótárak, nyelvkönyvek, lexikonok
különféle árakon.
MAGDA SZERDAY
Teichweg 16
CH-4142 Münchenstein/Schweiz
Telefon: (061) 46-59-02
KÖNYVÚJDONSÁGAINK 1982’

DM

Varga László: Kérem a vádlott
felmentését II. kiad, kötve
35.—
Király Béla: Az első háború szocia
lista országok között
17.—
Gombos Gyula: Igazmondók
29.—
A Forradalom Tanúi: 1956. kötve 35. ■
(Az UNÓ különbizottságának jelentése)
Lakatos Géza: Ahogyan én láttam
27.—
Bibó István összegyűjtött munkái 1. 51.—
Janics: A hontalanság évei II. kiad. 47.—
Badiny Jós: Káídeátó! Isfer-Gamig I. 30.—
Badiny J.: Kálcfeáfól Isfer-Gamig II. 30.—
(A Scmir-Magyar Nvelvazonosság
bizonyítékai. Újdonság
47.—

Badiny J. Mah-Gar a Magyar!
29.- Badiny .!. A.z Ister-C-ami oroszlánok 20. Wass A.: Csaba tort, regény
33.—
Wass A.: A kastély árnyékában
33.—
Székely Mózes: Zátony
33.—
Vándor Györgyi: Szenteste a restiben 16.—
Mo’do-va: A Szent Imre induló... és
Elhúzódó szüzesség. A kát mű
20.
Szabó Magda: Régimódi történet
14.—
Claire Kenneth könyvei állandó raktáron!
A világon megjelent minden forgalomban
lévő magyar könyv szállítható.
Hanglemezekben gazdaq választék
MUS'CA HUNGARICA - Rümannstr. 4.
8 München 40. Tel.: (039) 30 50 43

A KA1SERSLAUTERN!
SZ'RMA! ARCHÍVUM KÖZLEMÉNYE
Számos érdeklődőnek hezom tudomá
sára, hegy a Szirmai Archívum központi
kia-'i?ám”a!t merendelesre sajnoo nem
kü'dbO'jük. Az utóbbi időben főien Szir
mai Károly Szavak Estéje — Mindig el
válni valakitől... és Az Idő Hídján című
könyveket keresik, valamint dr. Szirma:
Endre: A Magányos Óriás l.-ll. kötetét éc
a nemrégen megjelent , Biogtrohie c'er
Erinnci tingen" 1981. 795 old. I. kötetéi.
A SZIRMAI ARCHÍVUMOK kiadásai (Stuttgart-Trfe-o-New Yc"!<) Prof. Szirmai dön
tése fi'arián Rf -»yvárusi fo-gatomba nem
kerültek és példányonként nem vásárol
hatók.
A fenti kiadványok iránt érdeklődők
megtalálhatják a kölcsönzésre szánt póld"nyc‘'mt minden nagyobb egyetemi
könyvárban világszerte (tehát nemcsak
azon cgye'ciri. vagy akadémiai könyv
tárakban, ahol Szirmai Gyűjtemény, vagy
Archívum létesült).
Honf’társi üdvözlettel:
Dr. Létmányi István — Czakó Tibor

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivala!
8000 München 81, Oberföhringerstr 40
Telefon: (089) 98 26 37.
Felelős Kiadó:
a Magyar Kát. Főielkészség.

Felelős szerkesztő:
Dr. Harangozó Ferenc,
Seelsorger.
*
Redaktion und Herausgeber.
aíe Ungarische Oberseelsorge,
8300 München
81. Oberföhrin
str. 43. Telefon: (089) 98 26 38’
Redakteur: Dr. Harangozó
Ferenc.
Abonnement: DM 15.- pro Jahr ur<
Exemplar; nach Ubersee DM 25ELÖFIZETÉS:
Az életünket a helyi magyar lei
szék terjesztik, ők küldik szét és
náluk is kei! előfizetni!
Tengeren túlra, vagy ahol nincs
gyár lelkész, oda
a KiadóhivcL
küldi az újságot.
Egyes szám ára egy évre 15.- C
vagy ennek megfelelő vaiuta.
Tengeren túlra légipostával 25.Lapzárta: a hónap 18-án. - Hirdelc
sekel csak 15-ig fogadunk el.
Poslscheckkonlo: Nr. 606 53-803, K

Ungarn-Seelsorge, Sonderkontc
München.

Eankkonio: Bayer. Vereinsbank
Nr. 145857, Kai. Ung. Seelsorge
„Életünk”
Druck: Danubia-Druckerei,
Ferchenbachstr. 88. - 8 München

NEMZETŐR KÖNYVEK
DM

Gombos Gyula: Igazmondók
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport :
Sz'ozsenyicin: Gulag szigetcsoport
532 old. Oroszból fordította Sze.nte i :
Fehérvárj’ István: Börtön világ Magy
országon, fűzve
Közi Iícrváth József: Magyarország
kereszténység 56-ban
Rozanich István: A másik partról
(versek) fűzve
Tollas Tibor: Évgyűrűk (versek)
vászon kötésben
Tollas Tibor verses magnókazettája
Dalnoki Veress: Magyarország hómé.: :
a II. világháborúban (3 kötet) vászon
Megrendelhető a könyv árának bekül
vei: Nemzetőr, 8 München 50. Fercher.b.
str. 88. címen.
Magyaros ételek polgári áron,

Zürichben a Restaurant
., BAUCHNUSCHT!
bán. Schöneggestr. 15. - a Langstrnál.

Nyitva: hétfőtől —szombatig 9-24
óráig, vasárnap 18-24 óráig.

MÉG KAPHATÓ
Juhász

László

MAGYAROK AZ ÚJVILÁGBAN
című új könyve, amely az első világjáró
ősünktől a századforduló kivándorlási hul
lámig követi az amerikai magyar nyomok;
Ara: 15.— DM, 100.— ÖSch, 7.— $
Megrendelhető: Dr. Juhász, Bülowitr IC
D-8000 München 80
A szerző két korábbi könyve:
„Bécs magyar emléked" és ..BurgenlanELFOGYOTT

MAGYAR HENTES — VIKTOR PÁL
Lerchenstrasse 29. D-7063 Welzheim
Telefon: 07182
67 36
DM

1 kg. Kolbász, füstölt
I kg. Kolbász, friss, sütni és grilleznivaló
15.—
1 kg. Debreceni
16 —
1 kg. Disznósajt, csípős
1 kg. Disznósajt, gyomorban, füstölt 12.—
1 kg. Balkán füstölt májas
12.—
1 kg. Balkán füstölt véres
10.—
1 kg. Hurka, sütnivaló, rizsával, vérrel
vagy vér nélkül
10.—
1 kg. Fokhagymás sonkaszalámi
16 —
1 kg. Paprikás Puszta-Szalámi
16 —
1 kg. Lengyelsonkaszalámi
(90 o/o soványhús)
20.—
1 kg. Főtt-tokapaprikás szalonna
1 kg. Angolszalonna
1 kg. Hasaalja szalonna, magyarosan 12.
1 kg. Hátsó sonka, füstölt,
„
1 kg. Fehér sós-szalonna (vastag)
10 —
1 kg Paprikás Lengyel Kolbász
1 kg. Őrig. Pick- vagy Herz-sza’ámi 26.—
1 kg. Őrig. Szegedi Paprikás-szalámi 26 —
Minden árut légmentes csomagolásban
utánvéttel szállítok.

