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PROKOP PÉTER:

ÉLÓ KÉPMÁS
Egy Jézus-ábrázolás kísérlete

IDENTIKIT. — Bocsássanak meg az 
-n szóért. Az angolok szerkesztették 

„rmínc-negyven évvel ezelőtt. Kérdez- 
•: nyelvészeket, tanárokat, hogy for
rnék magyarra. Hiimmögtek: azo- 

. sí tás, ábrázolási kísérlet. Leírom in- 
b a történetét a fogalomnak. Bűn- 
• esetekben a rendőrség kezére játszik 

. tanú. Ott volt. Látott mindent. Az 
:vá?an befényképeződött a tettes. De 

z< ’ni nem tud. Kérdezik hát. De nem 
izéddel válaszol, hárem válogatni 
-d a fénykép kimetszések között. A 
orr,ózó kérdez: milyen arc volt? O- 
:s. A szabványlormák közül kivá
rják a megfelelő tojásalakot. Szeme? 

kony mandula. Keresnek újból hason-
< s ráillesztik. Orra? Keskeny görbe 
;.-d. A szemek közé igazítják. Szája?

. t.'.gajkú. Haja? Félrefésült. Bajusza? 
•.árosán lelógó. Szakálla? Jézusi...

előáll a képmás, összetevődött a 
>nlító részletekből az egész.
met vetítenek nem régóta Rómá- 

.■r. Ennek a címét se tudom magyar- 
•. fordítani. Szóról szóra: Kerestetik 

■ ézus. — Mikor szabó apám inast ke- 
■ ott, az ablakba cédulát tett ezzel a 
.'lírással: fölfogadok tanoncot. A Ka- 
i'ikus Könyvkiadó cég is, amely a lilm 
. menye’t mozgatja, olyan valakit ke- 

, aki hasonlít Jézushoz, alkalmas a 
■jki szánt szerepre.
Az őskép már megvan. Nem Rem- 

.••ndt vagy Leonardo-másolat. Valami- 
:i közv é’cmény-kutató intézet sok 

.■r ember bevonásával adatokat gyuj- 
t: milyennek képzelik el Krisztust, 
an fenti „identlkit” alapon. Az ered- 

.nyt számoló és gondolkodó gepbe 
rtók, amely kidobta az „igazi” kóp

iást. Persze ez még fénykép se, de 
atyjából megmutatja a közkivansagot. 
■’alódi” közvéleményértékű.
Ám a nyomda igazgatójának szerén
ye van. Ezzel kezdődik különben a 
irténet. A napúton (Autostrada dél 
.le) szakadó esőben egy fiatalember 

utóstoppért mutogat. Első pillanatra 
úszik, hogy Jézusra hasonlít. A külső 

onlósága mellett még a gondolkodás
kódja is megüti az autótulajdonost. E - 
ve! nem jönne-e hozzam néhány fény

kép erejéig. Miért ne! — va.iaszctl a ,,csa- 
argó”, mert semmi különösebb célja 
agy elfoglaltsága nincs. Most szabadult 
yv intézetből, ahol ©'veszített emléke- 
''.képessége miatt kezeltek. Azaz in.ta i 
■.dobták, .mert meghalt a jótevője, aai 

r zetett érte. Lakása, állasa nincs, csak 
kísértetiesen hasonlít Jézusra.

Elindul a különös, modem, napjaink
ból fakadó epizódsorozat. Ne a Zef- 
firelli filmkockára gondoljunk. Ez a 
nagyszerű rendező kiválasztotta a meg
felelő szinészt, akivel megjátszottá a bib
lia kiválogatott oldalait. A mi utszelről

fölszedett Jézusunk nem a jólismert je
leneteket jásszá meg, hanem azt mutat
ja meg, hogy utcáink mindennapos for
dulatai között hogyan viselkedne a mo
dern Jézus.

A gépszerkesztette homályos arc he
lyett eme, itt az élő, mozgó személy, akit 
öltöztetnek tunikába, átalvctőbe. Millió
számra teleszórják a villamosokat, hir
dető oszlopokat színes reklámpapírok-

cég megbizottja magyaráz. Jézus véle
ménye nem számít. Értelmezik, hogyan 
gondolta vagy gondolná ő. Jobb ha 
Jézus hallgat, még elszólná magát.

Arcul ütik a vallatásnál. Ártatlanul 
nekik fordítja a másik oldalát is.

Pisztolyt fognak rá. Mosolyog: nincs 
benne golyó. Majd visszateszi a golyó
tárt, odaadja a haragosa kezébe: most 
lőhetsz. De nem fogsz lőni, ugye?

Vajda János (1827— 1897):

Tavasz felé

Ne félj szívem, derülj, vigadj, 
Szegény bús rabmadár.
Nem örök a hó, sem a fagy; 
Fogságod majd lejár.

Majd a legelső napsugár 
Kinyitja ablakom;
Kiröpülök mint a madár,
És járok szabadon.

És örülök, örvendezek, 
Ujjongok és sírok.
Embert, világot feledek,
Míg Isten mosolyog!

Szívem, tied lesz a világ.
Elég gyászod vala.
Hadd élje más az éjszakát, 
Tied lesz hajnala.

Részlet

Majd neked zöldül a vadon, 
A virág illatoz;
És hozzá még az én napom 
Mindent megaranyoz.

d szabiiddá tesz mindéit
Ki most dermedve ül.
A lég remeg, az ég ragyog, 
Hogy a föld úgy örül.

Lerázza jégbilincseit
A hegyi zuhatag,
S akár a zerge, úgy szökik, 
Rohan, sír és kacag.

Fölbokrétázza kebelét,
Partvirágot szakaszt;
Ujjongva csörtet, postaként
Hirdetni a tavaszt.

Míg a virágos völgy ölén 
Elcsendesedik ő,
Mint édesanyja kebelén
A síró csecsemő.

kai. Utána fordulnak. Ráismernek. 
Kegytárgyak, szobrok ezrei a kirakatok
ban. De nem ez az érdekes, hanem csak 
a szabad órái, amikor a munkaadóinak 
rém köteles pózt állni. Elszegődik éj
jeli őrnek egy Szent József arcú aszta
loshoz, hogy annak a f.abarakját védet'- 
mézzé. Még pisztolyt is használ, hogy 
a benzines gyujtogatókat elijessze.

A szövegkönyves feladata, hogy a fő
hőst olyan helyzetekbe keverje, amelyek 
jellemzők korunkra. Tehát nem Jézus 
életét újrázza. Nem a négy evangélium 
jelenedik meg a mozivásznon. Nem te
szi az ismert csodákat, .most hallgat a 
pé'dabeszéd ékről. Nem fogjak kereszt- 
rofeszíteni. De a bonyodalmakat Jézus 
modorában oldja meg. Nemcsak a sza
kálla, a haja Jézusé, de a tettei is. Nem
csak modell, aminek fölvették, hanem 
meghökkentő, zavarbaejtő. eszménykép. 
Keresztény. Cselekszik, mint bármelyi
künknek kéne.

Torkára fojtják a szót. A sajtobemu- 
tatón záporoznak felé a kérdések. Vil
lanó gépekkel, hangfelvevőkkel. De a 

Az emberrablás meghiúsul, mert a 
szükséges pillanatban nem süti el a fegy
vert. Ügy ckolja meg mulasztását: jobb 
maghalni, mint ölni.

Nincs hősi látványos meséje a filmnek. 
Majdnem a híd alatt lakónak az élete. 
De eljárás módjában mindig Jézus. A 
piac fordulatai közé belekeveri a jézusi 
magatartást. Fölborítja a szokásost. 
Visszásnak látszik egyszerre, amit ke
resztényin bevett, megtűrt s a ami a 
farizeusok között törvényjogot nyert. A 
válaszok és kérdésekből kell összerak
nunk: vajon él-e nnég ima is Jézus? Tár
sadalmunkban kerestetik Jézus.

Nem könnyű feladatra vállalkozott a 
filmes: hogyan folytatná közöttünk Jé
zus? Gyűjtögetett évekig. A noteszébe 
jegyezte föl .egyéb munkái közben az 
idevágó mozzanatokat. A fö'szaporád ott 
anyagot .aztán egységgé kovácsolta. Egy
ség? Pont az az érdekes, hagy nem egy
ség. A napköz borúi-derűi. Egyenesen 
szórakoztat a film. Ne litániákat vár
iunk a moz’helység sötétjében. Apró- 
cseprő, szúró, mosolyogható könnyeztető

válaszokat: mivé válna a világ, ha az 
Evangélium botrányai érvényre jutná
nak.

A rendezőnek meg is van az a ké
pessége, hogy egyszerre csakbibliai lég
körben érezzük .magunkat. A felvevő
gép autók között zakós Jézust fényké
pez, de már nem zavar a nyakkendője. 
A grundon labdát rúg a gyerekekkel. 
Olyan természetesnek vesszük, hogy 
nem figyel föl az utána kiáltó hívásokra, 
csak akkor, mikor egy pap, lehet, hogy 
tréfából, Jézus nevet ordít a tenyere 
hangtölcsérébe. Nem mondja: Engedjé
tek hozzám a kisgyerekeket, de eggyel 
a nyakában, mint a jópásztor, a többi 
meg a nadrágjába csimpaszkodva, hami
sítatlan evangélium. Tudjuk, hogy nem 
Jézus és mégis Jézusnak tartjuk. Város
végi kivágás emeletes házaik között, de 
kétezer éve pont így történhetett.

A plakátember, ez az ismeretlen sen
ki, aki csak irgalomból él és ameddig 
hasznos, egyre kellemetlenebbé válik. 
Még a jó ügyekre se hajlandó csúszta
tásokra. Kasszasikerre. Találtatott egy 
Jézusmode’l s annyira Jézus, hogy hasz
navehetetlen. Beleszól az ügyvitelbe, ta
nácsot ad. Elcsodálkozik az egyik szer
kesztő kijelentésén: mi nem jótékony
ság; intézmény vagy unk, csak a hit el
mélyítésén fáradozunk. Gyűlölet nélkül 
határozott válaszokat mer adni. Nem 
Ítél el senkit. De igen .. . azaz mind
annyiunkat elitéi. Nincs határ: itt a jók, 
ott a rosszak, össze vagyunk keveredve. 
A bűnök közös termékek. Ha mindenki 
elismerné, én lis épp oly hibás vagyok, 
egyszerre megenyhülne a légkör a mara
kodó családban. Megjátszom a jószívűt 
— .de az én jóm jó-e a másiknak. Az 
ítélet jogos, de ki van közülünk bűn 
nélkül. Az első kő jogára ki illetékes? 
Nem anarchiát akar, csak azt sürgeti: 
a szeretet a másik iránt még a főbenjá
ró ítélet közben is az első legyen. Ke
ményen dörren a revolver. Ne öld meg! 
Gondolkozz előbb! Sajnáld a gyilkost 
is! A képzeletbeli Jézus szájából halljuk 
a meggyilkolt professzor tizennyolcéves 
fiának az imáját, amelyet apja ravata
la fölött mondott. Talán századunk leg
szebb imáját.

Nem régi olajnyomatos Krisztus ábrá
zolás hát, ami lepereg előttünk. Nem 
könnyű, felszínes hitbuzgalmi ájtatosko- 
dás. Engemct, a nézőt, kever föl és az 
én válaszomat, rábólintásomat vagy ta
gadásomat várja. Az utcasarkon foly
tatódik tovább a hegyibeszéd. Nekem 
kell kitalálnom a rá vágó megfelelő mon
datot, amely sokszor kellemetlen, még 
a „jó ügyet” is elbüktatná. De kell-e 
Jézusnak a mi kegyes csalfaságunk? Ér
te vagyunk-e megalkuvók, vagy inkább 
a saját piszkos kis balügyeinkért?

Mindent összevéve, a fölfogadott Jé
zus egyre kellemetlenebbé válik. Egyre 
jobban kitűnik, hogy más mint mi. Nem
csak azért, mert a véletlenül feje mö
gé került gömblámpa valóságos dicsko
ronául fénylik. Az elvi elviselhetetlen
né nőnök, legokosabb megszabadulni tő
le. Keresnek számára szanatóriumot. 

(Folytatás a 2. oldalon)



t l I T 0 N K
1982 május

2

PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP:

Az Apostoli Hitvallás magyarázatá
nak a végére értünk. Több mint ötven 
cikkben fejtegettük az Egyház tanítá
sát. Lehet, hogy egyesek úgy találták, 
hogy nem mondunk semmi újat, szíve
sebben vették volna, ha — mint sok 
más teológus manapság — inkább szen
zációt keltő forradalmi hangot ütöttünk 
volna meg, vagy legalább az Egyház ta
nítását megkérdőjeleztük volna. Ezt nem 
tettük, mert az a meggyőződésünk, hogy 
a teológusnak elsősorban hivő ember
nek kell lennie. Hitünk igazságait nem 
ő szabja meg, ezt csak az Egyház ta
nítóhivatala teheti. A teológusnak fel
adata csak az, hogy az Egyház által 
előterjesztett hitiigazságokat magyarázza 
s valamelyest érthetővé tegye. Olvasóink 
túlnyomó része azonban kedvezően fo
gadta fejtegetéseinket. Erről meggyőz 
bennünket az a sok levél, melyek olva
sóink e sorok írójának vagy a Szerkesz
tőségnek bekülidtek.

AZ ÁMEN MINT EGYSZERŰ ÓHAJ

Az Egyház a Hiszekegyet, mint kü
lönben az összes liturgiái imáit is, e 
szóval zárja: Ámen. Nálunk magyarok
nál egy ide ig szokásban volt az Ament 
e szavakkal magyarra fordítani: Ügy le
gyen! A franciáknál is dívott egy ideig, 
hogy imáikat e szavakkal fejezték be: 
Ainsi soit-il! Kétségtelenül az Ámennek 
ilyen értelme is lehet. így Jeremiás Ha- 
nanja prófétával folytatott vitájában 
azt mondotta: „Ámen, bárcsak így ten
ne az Gr” (Jer 28, 6). Ebben az eset
ben az Ámen csak egyszerű óhajt jelen
tett, Jeremiás szerette volna, hogy Ha- 
nanjának békeigéretei igazak legyenek, 
de tudta, hogy nem azok. Világos, hogy 
az Apostoli Hitvallás végén az Ámen
nek nem ez a jelentése, hisz mintegy vi- 
szonylagosítaná hitünk igazságait. Mint
egy annyit jelentene, hogy „bárcsak 
mindez igaz lenne, de hát biztosan nem 
tudhatom”. Ez ellenkezne a hitigazság 
biztonságával. Manapság egyesek hely 
telenül azt tartják, hogy a kétely hoz
zátartozik a hithez. A szánt szándékkal 
táplált kétely nem tartozik a hithez, 
mert megszünteti a hitet. Aki példáid 
kételkedik Isten létében, az nem hisz 
Istenben, aki kételkedik Jézus Krisztus

ÉLŐ KÉPMÁS
(Folytatás az első oldalról) 

Megfizetik a tartásdíjat. Ugyanazzal a 
Mercedesszel az igazgató, aki hozta, be
leviszi az út végén lebukó napfénybe.

El ne feledkezzünk azonban a kis ba
rátjáról. A tolókocsihoz kötött béna 
gyerekről. Elég sok időt ráfordított — 
nem csoda, hogy ő igazán Jézusnak tar
totta. A búcsúzáskor könyörög neki a 
könnyező fiúcska: gyógyíts meg! A le- 
vitézlett Jézus védekezik: nem tudlak. 
Dehogyisnem tudsz, miért vagy olyan 
szerény! — bizakodik akis nyomorék és 
amint eltűnni látja a napküllők vakítá- 
sában azt, akit annyira szeretett, föláll. 
Lép egyet, kettőt s járni kezd.

Megkérdezték a rendezőt: vallja már 
be, mi volt a szándéka ezzel a különös, 
kiismerhetetlen alakítással? A művi úton 
lett Jézus ki volt tulajdoniképpen? Az 
író szándékában. Ez a segítségért jelent
kező utas, szinte a lehetetlenségig keresz
tény, égből pottyant J ezus-hasonmas ki 
volt? — Mosolygó ellenkérdés a válasza: 
aki pont úgy szól és cselekszik mint Jé
zus, az kicsoda? — Titokzatos létezés, 
amely folytatja magát az egymásra kö
vetkező generációkban. 

A M E N
megváltói tevékenységében az mar nem 
tekintheti magát kereszténynek. Persze 
az emberi gyengeségből bekövetkező 
kétely, melyet nem akarunk magun.-tevá 
tenni, nem zárható sohasem ki teljesen. 
Azt mondják, hogy Kis Terezkenek a 
halálos ágyán is szörnyű hitkételyei 
voltak, de mindvégig küzdött ellenük.

AZ ÁMEN MINT 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az Ószövetségben az Ámen a leg
több esetben kötelezettségvállalást jelent: 
az ember egyetért valakivel, vagy va
lamilyen küldetést vállal, vagy esküt 
tesz és vállaljaa z eskü felelősségét, pl. 
az eskü áthágása esetén Isten büntetését 
(Vö 1 Kiír 1, 36; Jer 11, 5-6). Ebben az 
esetben az Amene annyit jelent mint: 
igen, így van, vállalom, megteszem. Az 
ilyenfajta ünnepélyes megerősítésnek fő
képpen a kollektív liturgiái imában volt 
helye: a nép vállalta mindazt, amit Is
ten megparancsolt, fenntartás nélkül bí
zott Ígéreteiben, feltétel nélkül ráhagyat
kozott Isten hatalmára és irgalmára (Vö 
Neh 5, 13; 8, 6). Nos, ilyen értelem
ben az Ámen nagyon is alkalmas arra, 
hogy az Apostoli Hitvallást lezárja. E 
hitvallás nem elvont, elméleti igazságok 
felsorolása, hanem életbevágó igazságok 
megvallása. Nem közömbös, hogy hi
szem-e, amit mondok, hogy szerinte é- 
lek-e vagy nem, hanem örökéletbe vágó, 
mert ettől függ örök életem. „Aki hisz 
a Fiúban, az örökké él. De aki nem 
hisz a Fiúnak, nem látja meg az életet” 
(Jn 3, 36). A hitvallás elmondása által 
HAm ítr-ro-1 tvozünk tanúságot, hogy va
lamilyen tételt önmagában igaznak tar
tunk, hanem elkötelezzük magunkat, 
hogy Isten segítségével e hiiitigazságök 
szerint élni is fogunk. Az Ámen a Hit
vallás végén tehát azt jelenti, hogy hi
szünk az Atyaiistenben, aki teremtett 
bennünket, elfogadjuk az általa meg
szabott örök rendeltetésünket; hiszünk 
Isten egyszülött Fiában, aki értünk em
berré lett és halálával megváltott ben
nünket és magunkévá tesszük megvál
tói művét; hisszük, hogy a Szentlélek 
éltető ereje megszabadít bennünket bű
neinktől és Isten gyermekeinek életében 
részesít; elfogadjuk az Egyház irányí
tását, az apostolutódok vezetése mellett 
Isten zarándoknépéhez akarunk tartozni 
a földön, s reméljük, hogy a szentek 
közösségében megtaláljuk egykor örök 
bol dogságunkat.

ISTEN ÁMENJE: JÉZUS KRISZTUS

E megfontolások az Amennek egy 
még mélyebb értelmére vezetnek. ígére
teink, elhatározásaink, fogadásaink bár
mily őszinték is legyenek, mindig ki 
vannak téve emberi ingadozásunk gyen
geségének. „Minden test (azaz minden 
ember) olyan mint a fű, és minden szép
sége, mint a mező virága ... Kiszárad a 
fu, elhervad a virág, de Istenünk sza
va örökké megmarad” (íz 40, 6-8). Már 
az ószövetségi ember felismerte, hogy az 
egyedüli abszolút létező Isten, szilárd
ságot, megbízhatóságot, igazságot, hű
seget nala kell keresnünk. Isten nemcsak 
önmagában változatlan, hanem válto
zatlan lévén, Ígéretei is változatlanok. 
Voltaképpen csak rá lehet minden fenn
tartás nélkül hagyatkozni: Ó maga az 
örök Ámen. A mi fogadásaink, hűség
nyilatkozataink csak annyiban megbíz
hatók, amennyiben erre az isteni Ámen
re támaszkodnak. Ily értelemben mond
ja Szt. Pál Istenről, hogy még „ha hűt

lenné válunk, ő azért hű marad, mert 
önmagát nem tagadhatja meg” (2 Imi 
2, 13). Ebből következik, hogy az A- 
mennek számunkra krisztológiai jelen
tése is van. Tulajdonkeppen Jézus maga 
Istennek a teljesült Ámenje: benne tel
jesülnek az ószövetségi Ígéreteik, benne 
és általa valósulnak meg Istennek üd
vösségünkre vonatkozó szándékai. Szt. 
Pál ezt a gondolatot a következekép
pen fejezi ki: „Isten Fia, Jézus Krisz
tus ugyanis, akit mi... hirdettünk köz
terek, nem volt majd Igen majd Nem, 
hanem az Igen valósult meg benne. Is
ten valamennyi ígérete Igenne lett ben
ne. Ezért hangzik fal általa ajkunkon 
az Ámen Isten dicsőségére” (2 Kor 1,
19-20).  Nekünk tehát, akik Krisztus 
Urunk követői akarunk lenni, nem 
szabad „igen-nem embereknek” lennünk, 
Jézus küldetésére és megváltói művére 
Ament kell mondanunk. S amennyiben 
már a földön Ament mondunk, az üd
vösség útján vagyunk, mely végső kitel-

Gyermek Isten nélkül?
hogy kivel érintkeznek, kivel baráti:Sajnos, ez ima már nem r..tka jelen

ség. óvónők, lelkipásztorok, hitoktatók, 
itt, Nyugaton is, szinte minden nap ta
lálkoznak kisgyermekekkel, akik már 
iskola előtti korban tudnak olvasni, szá
molni, ismerik a különböző s’ágeréneke- 
seket és filmsztárokat, a különböző au
tóm át kákát, de Istenről, Jézusról, egy
általán a vallásról, halvány fogalmuk 
sincs. Nagyon sok esetiben meg sem let
tek keresztelve. N.-n, — a szülőik nem 
ellensége; a vallásnak, római katoliku
sok, szentségi házasságban élnek, hűsé
gesen, minden zúgolódás nélkül fizetik 
az egyházi adót, — csupán a gyerme
kükkel szembeni magatartásuk egészen 
különös. „Mi nőm akarjuk őt a vallás 
tekintetében befolyásolni. Almikor meg
jön az esze, döntse el ő maga, hogy ke
resztény akar-e lenni, avagy nem. Ad- 
dlg legyen ment minden előítélettől és 
megszokástól”.

Más szülőknek megint más a vélemé
nyük: „Ha felnőtt ésszel visszagondo
lok, azt kell mondanom, hogy eddig 
csak csalódtam a vallásomban. Mindig 
csak előírások, minidig csak parancsok! 
Több volt vele a bosszúságom, mint az 
örömöm. Ha felnő, döntse el maga, hogy 
kiben és miben akar hinni”.

Mit s-zóljunk mindehhez?
Legelőször is meg kell mondanunk, 

hegy az idézett érvelés sokszor nem más, 
mint „fügefalevél” az egyéni vallási kö
zömbösség é; sok tekintetben a kénye
lemszeretet takarigatására. S ha még kö- 
zolebbrő! vizsgáljuk, látjuk, hogy meny
nyire nem meggyőző, sőt egyenesen lo
gikátlan ez a fülfogás és magatartás. 
Mert ha fel is tételezzük, hogy a szülők 
komolyam hiszik, hogy a kamasz- és 
ifjúkor viharos és szélsőségre halló kor
szakában a fiatalok könnyen döntenek 
afölött, hogy higgyenek, vagy ne higy- 
gyenek, hogy életükben helyet kapjon-e 
a vaJ.asos hit, avagy nem, — mé'r ak
kor :-s nagyon sok szempontot és .lénye
ges kérdést nem vesznek figyci'icimbe.

Itt van pe'datil az a tény, hogy' sem
mifele nevelés sem nólikiilözihetli a szü
lök jóindulatú munkáját és befolyását. 
A szülök törődnek gyermekükkel, meg
adnak neki mindent, ami fejlődéséhez 
szükséges, beleértve ebbe az iskola, ta
nítói, tanarai, sót még az orvosának a 
kiválasztását is. Gondjuk van arra is,

jesülésében nem lesz egyeb műit az is- 
uenii Ámen örök kútár tó) visszhangja. Mi-
után a Bárány, azaz Jézus átvette rj. 
tekzatos könyv-tekercset — olvass a 
Jelenések könyvében —, hogy hét pe
csétjót feltörje, a négy élőlény, az. • a 
kerubok cs a huszonnégy vén lebo: út a 
Bárány előtt és új éneket én. ;|t: 
„Méltó vagy Uram, hogy átved- a 
könyvet és feltörd pecsétjeit. H :1 
megöltök, de véreddel megvált.-ni 
minket Istennek minden törzséből, n- 
bői, népből és nemzetiből. Istenün . 
szágává és papjaivá tetted őket és . 
kc-dni fognak a földön” (Jel 5, 9-! T. 
„Erre az angyalok mind körülfog-., 
trónt, a véneket és a négy élőié- 
arcraboruiltak a trón előtt és imádtál; 
tent: Ámen! Áldás és dicsőség, b 
csesség, hála és tisztelet, hatalom . 
Istenünknek örökkön-örökké. Am 
(Jól 7, 11-12). Ezt az Ament sem 
földön, sem a mennyben nőm mond
juk ki Isten kegyelme nélkül (Vö 1 K - 
12, 3). Ezért az Apokalipszis záró! 
vániságával fejezzük be az Apóst 
Hitvallásról szóló elmélkedéseinket 
„Az Ür Jézus kegyelme legyen mint 
nyájatokkal. Ámen” (Jel 22, 21).

rak, de még a szabad idejük és az 
kólái vakáció eltöltése sem történik ti. 
tűk és jóváhagyásuk nélkül.

Az ember, amikor a világra jön, 
lcggyámoltalanabb valamennyi teremi 
meny között. Ö szorul rá legjobban, 
hogy szülei ápolják, gondozzák, védjék 
és irányítsák fejlődő életét minda.de . 
amíg érett, felnőtt és nagykorú lesz. D 
lehet-e ezt az ápoló és védő szereteti:. 
ezt a jóra irányító vezetést gyámkodás 
nak, illetéktelen befolyásolásnak nevel
ni? Egyetlen épeszű embernek sem jut e- 
szébe, hogy akadályt gördítsen gyerme
ke boldogulása elé azzal, hogy 18 éve 
kora előtt nem engedi meg neki, hogy 
képezze magát! Egészen egyszerűen azé: 
mert amit egy apa és anya a gyerme 
kéért tesz, az mindig mély' felelősség 
tudatból származik. Mert amikor lépt, 
egyengeti az élet, az önállóság felé, >• 
a tapasztaltak, az érettek, kell döntse 
■nők gyermekük helyett nagyon sok do 
lúgban, — mert ő még éretlen, tapasz 
talatlan ennek megítélésére. Ez viszon 
érvényes a vallás, a vallásos hit tekin
tetében is. De miért is lenne itt éppé: 
ebben, az ő áldásos munkájuk és ir.i 
nyitásuk „illetéktelen beavatkozás gyér 
műkeik személyes szabadságába”, ami 
kor az élet más területén ez egyenese 
kötelességük?!

Természetesen nagyon sok függ itt 
maguknak a szülőknek a vallásos b. 
állítottságától. — Amije nincs az em
bernek, az.t nem is adhat. Akinek r.inc- 
va.llasos hite, az nem is tudja tovább 
adni. Aki viszont meg van győződve 
a hit jelentőségéről és értékéről az em
ber életében, az nem szabad, hogy tá
vol tartsa tőle a gyermekét. Ebben neki 
kell meghoznia a döntést gyermeke he
lyett. Az emberi lélek ugyanis úgy van 
m-pjai'ikosva, hogy hely van benne fenn
tartva az Isten számára. Ha viszont 
üres marad ez a hely, akkor betöltik 
más, olyan behatások, legtöbbször ne
gatív behatások, amelyekben sem a 
szülőknek, sem magának a gyermeknek 
rém sok öröme lesz.

Azok a szülők viszont, akik a vallásos 
hit kérdésében a döntést „későbbre ha
lasztják” annak a veszélynek teszik ki 
magukat, hogy elszalasztják éppen a 

(Folytatás a 3. oldalon)

minda.de


1982 május
ÉLETŰNK 3

CHIARA LUBICH:

Az élet szava
evangéliumi elmélkedés

„Ti már tiszták vagytok a tőlem ka- 
tanítás hatására.” (Jn 15, 3)

, .-:>mort hasonlatában jézus a szőlő
ül és a szőlővesszőiről beszél. Ö az 

szőlőtő, Atyja a szőlőműves, aki 
: -rmúkeden ágat lemetszi, a gyümölcs- 

ó ágat pedig megtisztítja, hogy gaz- 
. ?ban teremjen.

magyarázata után mondja tanítvá- 
ú-.ak: „Ti már tiszták vagytok a tő
kapott tanítás hatására”.
jezusi t sztaság-fognlom utal arra a 
beállítottságra, amely nélkül nem 

,:unk Isten színe elé; utal továbbá 
akadályok, például a bűn leküzdé- 

. mivel a bűn elszigetel: kizárja a 
■ el, az istenivel való találkozást.

az ószövetségi ember is tudatára 
annak, hogy kizárólag a saját 

1 nem juthat közelebb Istenhez, 
.in szüksége, hogy Isten .megtisz- 

. új szívvel ajándékozza meg. Az 
.. nyörű zsoltár mondja: „ . .. te- 

bdém tiszta szívet, ó Istenem.” 
as azt mondja ki, hogy tanítása 

_ dása által tisztulunk meg. — A 
. .ínyek, akik hallgatták és befo- 

k tanítását, megtisztultak. Jézus 
ugyanis nem egyszerű emberi 

. k. Szavain kérésztől Ö jön el kö
rívünkben jelen lesz, amint — 

nás módon — jelen van az eucha- 
iban. Ha elfogadjuk és éljük ta- 
■. Krisztus megszületik és növek- 

•zívünkben.
Pál pápa egyik beszédéből idé- 
..Miként van jelen Jézus a lelkek - 

Az isteni gondolat, az Ige, az em- 
vtt Isten Fia, a Szó közlésén ke-

. 1 jut el hozzánk. Azt is mondhat- 
íogy az Úr testet ölt bennünk, a- 
- elfogadjuk, hogy a Szó lelkünk
öltözzék”.

.' szava hasonló ahhoz a maghoz 
Helyet a hívő ember leikébe íiltct- 
:. A befogadott Szó, mint a mag, 

. _t ereszt, fejlődik, gyümölcsöt 
’.gvis Krisztushoz tesz hasonló'á

. nket. A Szentlélek működése a!

. Szó énünkké válik, cs így lesz 
althoz, hogy a bűnt elkerüljük, 
ént éljünk, hogy Jézus dicséretét 

■meljük? A gyakorlatban éljük meg 
szavát, hangoljuk életünket na- 

' evangéliumra. így válnak gon- 
imk, érzelmeink jézusivá, s így mű

be a bűnöknek behódolt mai vi- 
. az evangéliumi erényeket, 
ikoroljuk ebben a hónapban a 

parancsát! A kölcsönös szeretet
jük meg ugyanis Krisztus szavát, 

a megtisztuláshoz, az életszent- 
a büntetlenséghez, a gyümölcs

éhez és Isten közelébe vezet ben- 
:. Az egyedülálló, magára maradt 

■ hosszú távon nem képes ellen- 
t világ kísértéseinek. A kölcsönös 
stben viszont egészséges és erős 
égre találunk, amely védelmet 
gaz! keresztény hivatásunk meg- 

v véhez.

EGÍTSÜNK! — Erdélyben az élelme- 
probléma nagyobb mint Lengyelor- 

iban! — Támogatni akarjuk a gyula- 
ff-'érvári papnövendékeket, sokgyerme- 

családokat, magányos, idős papokat 
és apácákat. — A 10 kg. csomag ára: 

101.25. Tartalma: húskonzerv, liszt, 
olaj, rizs, kávé, kakaó, stb. A csomag a 
Quelle romániai raktárából vámmentes! 
A 01.25 DM-t vagy megfelelő valutát az 
Életünk címére küdje. Ha rokonainak, 
ismerőseinek küld, szívesen közvetítünk!

Szent Király és Szent Korona
Szent Istvántól két drága örökség ma

radt ránk: épen maradt Jobbja és Ko
ronája. Mindkettő az ország és a ma
gyar nemzet legféltettebb kincse. S eb-
bon nincs különbség az egyes korok 
magyarja kozott. IV. Béla király a szeren- 
cssLe-.i Mchi-i csata (1241) után épp
úgy menekíti a két drága kincset a ta
tár hordák elöl, mint a 20-ik század ma
gyarja 1945-ben az országra szabadult 
szcvjetc-rcsz katonák pusztítása elöl. 
A megfontolás és indoklás mindkét eset
ben ugyanaz: Az első Szent Király kö
zel ezeréves hagyatékáról van szó s ezt 
nem lehet, nem szabad veszni hagyni!

A két drága ereklye közül most csak 
a Koronával óhajtunk foglalkozni, melyet 
közönségesen Szentkoronának vagy 
Szerű István Koronájának szokás ne
vezni.

A kérdés most: miből áll a Szentkoro
na s a mai Korona valóban Szent István 
Koronája-e? A válasz: A Szentkorona 
hárem részből áll:

1. Corona Graeoa, 2. Corona Latina, 
3. A Koronát díszítő, betetőző kereszt.

Hogy a Szentkorona mai formájában 
Szent Istvántól származik-e, illetőleg azo- 
r.cs-e a II. Szilveszter pápától első Szent 
Királyunknak küldött koronával, ez a 
kérdés ma a problémák egész sorát veti 
fel az archeológia, ikonográphia, techni
ka. stb. területén, melyeket kiváló tör 
ténészek és szakemberek megoldani 
igyekeznek a legújabb korban. Nekünk 
most nem lehet célunk ezek elemzésé
be bocsátkozni. És pedig egyrészt azért 
nem, mert bizonyos kéndiésekben k'váló 
tudósaink is ellentmondanak egymásnak 
s a találgatásoknál tovább alig jutottak; 
más'észt azért nem, mert a Magyar Ko
rona az ezeré/es miagyar történelem 
megszakítatlan hagyománya alapján sac- 
ralis jelleget öltött, misztikus erőt nyert 
s oly tartalmat és jelentőséget kapott, 
melyre nincs példa a népek történetében, 
még a pápa tiaráját sem véve ki. Éppen 
ezért elsősorban a Szentkorona leírására 
szorítkozunk, azután annak misztikus 
erejével, közjogi jellegével és a magyar 
nép életében betöltött fontos szerepével 
akarunk foglalkozni.

A Szentkorona alsó része, az ún. Co
rona Graeca, eredetileg nyílt abroncs
korona volt, melyet Dukas Mihály görög 
császár ajándékozott I. Géza (1974— 
1077) magyar királynak. Ezt a koronát, 
mely drága színaranyból van, az elülső 
crcmzati részen a Pantokraior (Krisztus, 
Allherscher) képe díszíti, imigi az alsó ré
szeken, az elülső oldalról kiindulivia: Szent 
Mihály és Gábor fő angyal ck, Szent 
György és Dömötör, Szent Kozma és 
Damján zománcképei ékesítik. Hátul pe
dig a felső részen Dukas Mihály, tőle 
jobbra-balra Konstantinos trónörökös és 
I. Géza képe látható. A képeik görög fel
irattal vannak ellátva, innen a Graeca 
Cc.cna elnevezés. I. Géza képe mellett 
ez a felirat áll: „Géza, Turkia ^Magyar
ország) hü királya.1* E fe.irat kétségte
lenné teszi, hogy a Korona alsó része 
valóban I. Géza magyar király koroná

ja volt.

A Korona felső része a Corona Latina, 
keresztszerűen össze illesztett 4 arany
pántból áll, süvegszerűen összehajtogat
va. A négy pántot a trónon ülő Krisztust 
("autók rátör) ábrázoló lemez fogja ösz- 
cze. Az egyes pántokon két-két apostol 
lemezképe látható: Szent Péter és And
rás, Pál és Fülöp, Jakab és Tamás, Já
nos és Bertalan, mind latin felírással. 
Innen a latin elnevezés.

Legfelül a négy pántot összefogó le
mezbe az arany-kereszt van beleépítve. 

mely idők folyamán elgörbült és jobbra 
hajlik.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a 
„szentkoronát" nagy számban drágakö
vek és gyöngyök ékesítik.

A Szentkoronával, illetőleg annak anya
gával, szerkezetével s korára! foglalkozó 
összes hazai és külföldi tudósoknak 
szinte egyöntetű megállapítása az, hogy 
a mai Magyar Szentkorona egyik részé
ben sem azonos a Szent Istvánnak aján
dékozott Szilveszter-koronával. Az alsó 
részt, mint láttuk, Dukas Mihály görög 
császár ajándékozta I. Géza királyunk
nak; a felső rész Györffy György törté
nészünk szerint a legvalószínűbb felte
vés alapján Szent István fejereklyéjének 
koronája volt, melyet később az alsó 
résszel egyesítettek, fgy, ebben az érte
lemben reális alapon is Szent István ko
ronájáról beszélhetünk, nem csupán tör
téneti és jogi alapon.

Ezek után — a vitákat félretéve és a 
szakemberekre bízva — kérdezzük: mi
ben rejlik az a misztikus varázserő, 
■mely a Magyar Koronából kisugárzik s 
azt a magyar nemzet legféltettebb, kin
csévé avatja?

Mint közismert, az első magyar király, 
Szent István, II. Szilveszter pápától kért 
és kapott koronát az 1000-ik évben, meíy- 
lyel a következő esztendő elején meg- 
koronáztatta magát. Ezen a históriai té
nyen indult el az a történelmi fejlődés, 
hogy a nemzet a Szent Király koronájá
ban ereklyét látott s a századok folya
mán mind nagyobb és nagyobb tiszte
lettel vette körül. A középkori ember 
szemében ugyanis a pápától küldött ko
rona a királyi hatalom isteni eredetének 
szimbólumául szolgált. E felfogás alapján 
uralkodtak a keresztény királyok „Isten 
kegyelméből", mint Szent Istvánnak egyik 
törvénye megjegyzi: „A királyi méltóság 
a keresztény hit éltető erejéből veszi 
növekedését". Ebben >a természetfeletti 
éltető erőben kell a Szentkorona misz
tikus jellegének első forrását keresnünk 
és látnunk. A már meglévő tisztelet és 
ragaszkodás a Szent Király Koronájá
hoz még csak növekedett, amikor Szent 
László király 1083-ban Istvánt a ma
gyar egyházi és világi arszáigjnagyok, va
lamint a magyar nép jelenlétében a pápa 
engedélyével szentté avatta. Ez időtől 
kezdve lesz az első magyar király ko
ronája az idő haladtával „Szentkorona", 
melyben immár az isteni küldetés tuda
ta egyesül a Szent Király tiszteletével, 
így érthető Kottaner Ilona naplójának 
megjegyzése, aki 1440-ben a Szentkoro
nát Erzsébet özvegy királyné fia — V. 
László — számára elorozta: „Szent Ist
vánnak Magyarországra Isten küldte és 
szánta ia Szentkoronát". Ugyanő emlék
irataiban 61-szer használja ezt a kifeje
zést „Szentkorona", amikor a magyar 
koronáról beszél. Ezért találóan mond
ja Révay Tibor, aki a 17-:k században az 
első monográfiát írta a Szentkoronáról: 
„Én nem tudom, hogy a mágnes a va
sat oly erősen vonzza-e, mint a Szent
korona az emberek tiszteletét és szere- 
tetét?“

István Királynak a magyar történelem
ben egyedül álló tekintélye, életszentsé
ge, aki 10 püspökséget, 50 várispánságot 
és .számtalan királyi udvarházat alapí
tott s a magyar népet a nyugati keresz
tény nemzetek közösségébe bevezette, 
valamint a magyar történelem sajátos 
alakulása hozta magával, hogy a Magyar 
Szentkorona olyan közjogi szerepre és 
tekintélyre emelkedett, ami példa nélkül 
áll a népek történetében.

Tanát röviden így foglalhatjuk össze: 

A magyar állam életében a Szentko
rona a forrása minden tekintélynek, hata
lomnak, törvénynek és jognak. Törvényes 
magyar királynak csak azt ismerték el, 
akinek homlokát Szent István Koronája 
érintette.

A törvényeket és bírói Ítéleteket a ko
ronás király vagy ennek nemlétében, mint 
a két világháború között, a Szentkorona 
nevében hozták.

A Szentkorona ura, birtokosa a ma
gyar földnek, a magyar hazának, a ma
gyar népnek. A Szentkorona testesíti meg 
a szentistváni Magyarországot, vagyis az 
integer Nagymagyarországot. Hányatott 
sorsa az idők folyamán egybeesik a 
nemzetet ért megpróbáltatások tragikus 
idejével.

Néhány példával illusztráljuk fentieket:
Róbert Károlyt (1307—1342), aki az Ár

pádház kihaltával, de azzal nőágon ro
kon, került a magyar trónra, először két
szer is megkoronázták egy-egy más ko
ronával, de törvényes uralkodóvá csak 
akkor vált, amikor a Szentkoronát a fe
jére tették.

Sokkal bonyolultabb volt a magyar po
litikai helyzet 1440-ben, Albert király 
(1437-1439) halála után. A nemzet nagy 
többsége, Hunyadival az élen, I. Ulászló 
lengyel uralkodót választotta meg ki
rállyá (1440—1444). De mivel a Szentko
rona az özvegy királyné kezébe került, az 
országnagyoknak új megoldásról kellett 
gondoskodnia. Hogy a szentistváni tra
díció csorbát ne szenvedjen, az első 
Szent Királynak Székesfehérvárott a ko
ronázó templomban őrzött mellszobrát 
díszítő aranykoronát vették igénybe. Ne
hogy azonban a koronázás rendkívüli 
módja annak érvényét veszélyeztesse, 
„Magyarország főpapjai, zászlósurai, vité
zei, előkelői és nemesei, akik az ország 
közönségét teljes hatalommal képviselik", 
külön oklevélben kinyilvánították, hogy 
Szent István hermájának koronájára a 
Szentkorona „minden hatását, jelentését, 
misztériumát és erejét" átviszik s az így 
megkoronázott királyt „az uralkodói ha
talom teljességével felruházottnak" je
lentik ki.

Az 1446-ik évben, majd az 1447-ik év 
elején Hunyadi János mint főkapitány, 
majd mint kormányzó három ízben is 
kénytelen volt hadba szállni, hogy a ma
gyar állam felségjogait megvédje: elő
ször a Ciliéi grófok miegfenyítésére erő
szakos foglalásaik miatt, majd III. Fri- 

(Folytatás a 4. oldalon)

GYERMEK ISTEN NÉLKÜL
(Folytatás a 2. oldalról) 

legalkalmasabb időt, amikor a gyerme
ki lélek erre a legérzékenyebb és legfo
gékonyabb. Az ilyen szülők azután egy 
napon kijózanodva, keserűséggel szívük
ben kénytelenek beismerni: már minden 
késő!

Az okos és bölcs szülő vagyon és ké
nyelem helyett inkább élettapasztala
tát és vallásos hitét hagyja örökül gyer
mekeinek, a költőhöz hasonlóan:

Látod, én szegény költő vagyok: 
Örökül hát nem sokat hagyok: 
Legföljebb mocsoktalan nevet: 
A tömegnél hitvány érdemet. 
Ártatlan szíved tavaszkertében 
A vallást ezért öntözgetem.

Majd ha látod, érzed a nyomort, 
Melyeit a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt, 
Míg a vétek irigységre készt 
S a butának sorsa földi éden: 
Álljon a vallás a mérlegen.

(Arany ].: Fiamnak)
M. A.
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Árpádházi Szent Erzsébet Marburgban
"•RÉSZ

AZ ÉVSZÁZADOKON ÁT MEGCSODÁLT 

és előbb a templomban, majd 1326-ban 
a sekrestyében felállított s mar említett 
koporsó, az ún. Elisabethschrein — erek
lyetartó hosszant elnyúló templomot 
mutat kereszthajóval. Az oromzatok 
mélyedéseiben Krisztus, Marta es az a- 
postolok alakjaival, a nyugati homlok
zati fülkében Szt. Erzsébet szobrával. 
Ez a Szent legrégibb plasztikus ábrázo
lása. Itt álló helyzetben látjuk őt, míg 
a két oldalon lévő szobrokat ülő hely
zetben alkotta meg a remek középkori 
ötvösműnek francia s rajnavidéki tár
sakkal dolgozó szász készítője. A szob
rok és domborművek rézből és ezüstből 
készültek tűzaranyozással; a díszítések
hez drágaköveket, vékony arany-ezüst 
drótból sodort kereteket és zománcleme- 
zeket alkalmaztak. Az ereklyetártól ere
deti állapotában 950 drágakő díszítette,

SZENT KIRÁLY ÉS SZENT KORONA
(Folytatás a 3. oldalról) 

gyes római-német király (1452-től csá
szár) ellen, akinek birtokában volt a 
Szentkorona és V. László gyermekki- 
tály, majd az oláh vajdia ellen. Mind a 
három esetben így szól a történelmi 
megállapítás: Hunyadi megvédte a
„Szentkorona felségjogait".

Hogy a Szentkorona a magyar nép 
életében ur.it jelentett a múltban és mit 
jelent ma is, csak két történelmi tényre 
akarok hivatkozni: A Szentkorona ha
zaszállítására Bécsiből 3udára 1790-ben, 
és Amerikából való visszatérésére 1978- 
ban.

A Szentkorona visszatérése Bécsből 
1790 febr. 18-19-20-21-én olyan diadal
menet volt, melyet itt pár szóval leírni 
nem lehet. Csak annyit jegiyzünk meg ez 
alkalommal, hogy amerre a Szentkorona 
elhaladt vagy megállapodott — Köpcsény 
— Győr —• Esztergom — állomásokkal, a 
vármegyék és városok lakossága a legr 
nagyobb ünnepélyességgel fogadta. A 
nép valósággal örömmámorban úszott, 
ágyúdörgés, harangok zúgása, zene, él
jenzés kísérte a dárga ereklyét, mint a 
szabadság hajnalhasadásának szent zá
logát. Pl. Győrben „Egész éjjel a vá
rosban zengett iá sokféle muzsika, és 
még a sánta is ugrált örömében!" S ilyen 
feliratok voltak olvashatók: „Napunk, vir- 
radása"; „Hazánk újulása"; „Egünk bő
rülése", stb. — „Pesten és Budán a leg- 
alábbvaló ház is meg volt világosítva ... 
Csak a városháza előtt ezer gyertyák ég
tek, és öt/en akó veres és fehér bor 
folyt vala szabad italra, ezer cipók osz- 
togattattak ki a szegényeknek".

A jelen kor magyarja szintén tanúja le
hetett a Szentkorona diadlalútjának, a- 
mikor 1978-ban az amerikai kormány a 
Szentkoronát a magyar népnek ünnepé
lyes fogadtatás keretében visszaadta. Itt 
neim erre a hivatalos aktusra gondolok, 
amely az Országházban zajlott le, hanem 
a magyar nép spontán megnyilatkozá
sára a nyilvános szemlére kitett drága 
ereklyével szemben. Eddigelé százez
rek keresték fel a magyar nép fiai közül 
Budapesten Szent István Koronáját, hogy 
hódolatukat, szeretetüket, ragaszkodásu
kat vele szemben kimutassák. Néma tün
tetés és valóságos népszavazás ez a 
magyarság részéről s bizonyára annak 
a reménynek is kifejezése, hogy az el
ső Szent Király onnan a magas egekből 
tovább őrködik népe fölött s kiesdekli 
számára a hőn óhajtott szabadságot.

Dr. Vecsey Lajos 

1SZ-

időkben Kasselbe szállítottak, ahol tol
vaj kezek romboltak rajta; 1814-ben ke
rült vissza Marburgba, ahol v iszont 
1920-ban rablók rongálták meg. 1931- 
ben restaurálták. A nagyméretű, ezüst
burkolatú ereklyetartó Szt. Erzsébet leá
nya, Zsófia brabanti hercegnő költségén 
készült és a középkor legművészibb ilyen 
emlékei közé tartozik.

Ugyancsak a sekrestyében állott vala
mikor egy díszes ereklyetarto Szt. Er
zsébet koponyájával, amelyre II. Frigyes 
császár a holttest felemelése alkalmával 
(1236) sajátkezűén egy 4050 aranyfo
rint értékű koronát helyezett (Reliquiar 
mit dér Krone). A császár, aki korának 
egyik legnagyobb ékszergyűjtője volt, 
egy régi ívóserlegét alakíttatta at a 
koponya befogadására; a szélesöblű ser
leg új talpat, fedelet és koronát kapott 
s az egész művészi darabot drágakövek
kel diszíttette. Az ereklyék erőszakos 
elvitele alkalmával, 1539-ben a koronás 
ereklyetarto is a többi ereklyével együtt 
a marburgi várkastélyba került, ahon
nan az üres koponyatartót a német lo
vagrend visszakapta. Egyéb értékekkel 
együtt ezt is a nyugatporoszországi Ma- 
ricnburgba, a német lovagrend központ
jába vitték; innen a 30 éves háború za
varaiban a svéd csapatok zsákmányaként 
1631-ben Stockholm kapta meg, ahol a 
remekmívű darabot az ottani történelmi 
múzeum őrzi.

*
... A templom léleknemesítő csendjé

ben járunk, senki sem érzi múzeumnak: 
nemcsak a templompadok miatt, de a 
keresztény szeretet szentjének emlékei
ből felénk sugárzó hatása miatt. Es mi 
magyarok nem tudunk szabadulni a gon
dolattól : őt a magunkénak érezzük . .. 
Ha végigsikliik a szem akár a templom
külső, akár a belső tér architektúrájá
nak -világos és szigorú vonalvezetésén, 
önkéntelenül is a nem alkuvó keresztény 
hit megváltásának a gótika idejében 
szinte természetes ténye jut az eszünkbe. 
A templom mellett járva, kísérőm (lel
kes Erzsébetkutató) csendesen jegyzi meg: 
„Itt élt Szent Erzsébet”. Igen, itt olyan 
szentnek a nyomain járunk, aki törté
nelmet csinált, aki korának és az utána 
következő évszázadoknak lagirgalma- 
sabb, legáldozatcsabb és legszociálisabb 
fejedelmi asszonya volt: hűséges, sze
relmes hitvese férjének, gyermekeinek 
gondos édesanyja és környezetének szen
vedélyes jótevője. Ezt jól tudják róla az 
egész viliágegyházban. Ez magyarázza 
személyének és nevének páratlan nép
szerűségét. És csonka lenne nemzeti ön
tudatunk, ha erre — nemes értelemben 
— nem lennénk büszkék . . .

*
Marburgi képeslapjainkra már azt a 

szép Szt. Erzsébet-emlékbélyeget ragaszt
juk, amelyet a nyugatnémet posta 1981 
nov. 12-én bocsátott ki, hogy így tiszte
legjen a középkor nagy szociális szentjé
nek emléke előtt. (A német posta egyéb
ként három ízben alkalmazott postabé
lyegzőt Szt. Erzsébet emlékére: 1928 
máj.-aug. (Festspiele und Ausstellungen 
religiöser Kunst), 1931 máj.-júl. (Fest
spiele lm Elisabethjahr 1931) és szept.- 
ben, a német bélyeggyűjtők napján, ami
kor a bélyegzőt a marburgi dóm késő
gót szobrának Erzsébet-feje s a templom- 
modell díszítette.) — A mostani posta
bélyegző felírása: Zum 750. Todes- 
jahr — Hl. Elisabeth + 1231 zu Mar- 
burg. Rajza az ún. Elisabethschrein-t 
mutatja.

az

zarándok keresi föl a szent magyar öz
vegy síremlékét. Letérdelünk mi is, a 
lépcsőre, amelyet évszázadok búcsújára 
katolikusainak térdei lekoptattak. Me! 
lettünk s körülöttünk imádkozok; egy 
zarándoknő, talán melegszívű édesanya, 
pár szál friss, piros rózsát helyez a sír
lapra olyan finom mozdulattal, mintha 

adás művészetét Erzsébettől tanulta 
volna...

A mojt keresztelőkápolnanak hasznait 
Erzsébet-szentélyben all az o tsztel e tere 
épített oltár az 1300-ias evekből; felette 
a baloldali domborművűn a jelenet: az 
ágybafektetett bélpoklosban a gyanak
vóvá tett férj, Lajos őrgróf a megfeszített 
Krisztust találja rózsák között es meg- 
hatottan mondja: „Licbe Schwester! 
Scilche kanna du mehr in main Bett le
gén!” A jobboldalon a Szent régi sír
iának fölnyitása II. Frigyes császár je
lenlétében.

A főhajó középső pillérjén Mária-szo- 
bor Erzsébet és Katalin 1435-ból való 
faliképével. A baloldali mellékhajóban 
az 1470-ből származó ún. francia Er
zsébet későgót szobra fából. A keresz
telőkápolnával átellenben a két sorban 
beállított őrgrófi síremlékek. Itt a fa
lakhoz támaszkodó két oltár közül az 
egyik toursi Szt. Mártoné és Szt. Györ
gyé, a lovagszenteké, 1514-ből. Márton 
a mai Szombathely területén született 
pogány szülőktől, katona lett, Amiens 
város kapuja előtt egy didergő koldus
nak köpenye felét adta, megkeresztel- 
kedett és később Tours város püspöke 
lett. így fogadta magába a dóm két ká
polnája a tüj'ingiai tartomány kormány
zó fejedelmeit — és az erőszaknélküli, 
emberbaráti szeretet hősnőjét, Szt. Erzsé
betet.

A templom főoltárát 1290-ben szen
telték. A múlt századból való szobora- 
lakjai között Szt. Erzsébet koronás szob- 

A homokkőből készült és finom 
faragott főoltártól jobbra 

celobráns-szék, baldachinja 
egy Szt. Erzsébet-szobor 

ra. 
technikával 
áll az ún. 
alatt ismét 
1510-ből.

A DÖM ÜVEGFESTMÉNYEI

A marburgi dóm — francia mintára — 
két, egymásfeletti sorban álló ablakait 
díszítő üvegfestményeknek lis hasonló a 
tágyuk, mint az ún. Eiisabathschrein 
vagy Goldöner Schrain domborművein. 
A 13.-14. századból valók és érdekesen 
tűntetik föl a románstílus nagyvonalú, 
az alakokat nehézkes mozgásai ábrá
zoló jrl'egztnesságtút, a gótsciilúsú ábrá
zolás elevenségével szemben.

A Szt. Erzsébet-dóm legjelentősebb 
művészi darabjai a főoltár mögött lát
ható üvegfestmények. Ezek — sajnos — 
csak megmaradt részei a színes üveg- 
alblaköknalk, amelyek eredetileg az egész 
templomot díszítették. A hétéves há
borúban a francia csapatok 1761-ben a 
templomot szénraktárnak használták és 
ekkor pusztult el az ablakok nagy ré
sze. Az épségben maradt darabokat a 
főoltár mögött helyezték el. Színpom
pájukban és tárgyi mondanivalójukban a 
látványosság erejével hatnak. Az alsó 
három és a felső sor középső ablaka a 
késő román üvegfestészet darabjai az 
1250 o'őttf évekből; a felső sor első és 
harmadik ablaka csúcsíves stílust mutat 
és a 14. sz. első feléből valók. Az utób
bi Szt. Erzsébetet mutatja Szt. János a- 
possol mellett, akit ő már kislány ko-

rában „saját apostolának” nevezett, men 
az Krisztus kedvelt tanítványa volt. 
ria mellett assisi Szt. Ferenc látható, 
akinek Erzsébet lelki testvére vc.t. a2 
eisenachi Szt. Ferenc-kápolnában mon
dott le a viliágról és javairól, s mari ur
ai kórházkápolnáját is Szt. Ferencnek 
szentelte. Az üvegfestmények között 
mégis leghíresebb a 12 ablakmező Szt. 
Erzsébet életéből vett jelenetekkel s kö
nyörületes tetteinek az ábrázolásával. 
A legfelső körben Krisztus látható, a- 
ínint Szt. Ferencet koronázza, míg Má
ria Szt. Erzsébet fejére helyezi az örök 
élet koronáját. Mindkettőjüknek a ke
retet művei nyitották meg az életszent
ség és égbejutás útját.

Szt. Erzsébet emlékeit keresve, el
jutunk a déli oldalhajóba, ahol a 
járathoz közelálló második ErzséK 
tárt láthatjuk 1513-ból a Szent él. 
ténetéből vett domborműves képe 
A hármastagozású oltárkép középén - 
zsebet, amint a szentkenet szentség.- 
gadja gyóntatója és lelkiatyja, Mar 
Konrád kezéből; mellette látjuk a 
ravatalozott Erzsébetet, körülötte 
kozó papok és világiak, jobbról pe.: : a 
szenttéavatást eljárás előtti nagy 
nct: Erzsébet holttestének fölemelő 
gi sírjából II. Frigyes császár és a py 
ság jelenlétében. Ez és a már eml::.-tt 
Erzsébet-szobor (a főoltár mellett) 
mindkettő jó állapotban — .a 16. sz. e- 
jén Marburgban működő Ludvitg 
alkotása.

A dómban számos címert, sírkő , .t 
látunk, amelyek hesseni főnemesek, r. .- 
di nagymesterek és tartományi korma 
zók emlékeit idézik; barokk sír-err. . ; 
jól összefér az 1907-ből való újgór sz j- 
székkel, a keresztoltár modern fesz.' : 
is megszokja a szem; porosz kirth •'< 
sírjai is itt kaptak helyet, mint ahogy tn 
Hindenburg (német tábornagy és állam
elnök) és felesége hamvait is idehozz::! 
az oroszok elől egy amerikai csapat : -
téncti érzékkel bíró parancsnoka. Ami 
új és modern, jól illeszkedik a régi kör
nyezetbe és nem bontja meg a nagv : - 
kotás egyöntetűségét. Többször ha. -r- 
t'. k a dóm harangszavát. A nyolc ha
rang közül a legnagyobb a 37 már 
Erzsébet-harang, amelyet még 14CÜ •' 
öntöttek. Az egyik toronyból 1965- ,’n 
egy megrepedt, használhatatanná : 
470 kg-os harangot helyeztek el a ' 
Erzsébet-kápolnában. Az 1320-ban ön
tött harang felírása ez: Verstummt st ■'( 
ich hier doch ich bitt — Menschen : r- 
gesst das Beten nít!

•
Mielőtt elhagyjuk a templomot, m.g- 

egvszer visszatekintünk és engedjük, 
hogy a középkor hitének egyik lég./-1-1 
tanúja, a gót építészet nemes nvug. m.1 
és caerdje birtokába vegye lelkűn, at. 
mint a régmúltban idesereglőkét, . k 
Isten szavát hallgatták, a szentekben 
Jézus-követőket tiszteltek, Istent d • 
tők és imádták, és imájuk meghallgatá
sáért itt adtak hálát. A középkor világá
nak vezéregyéniségei, pápák és császá
rok, lovagok és zarándokok, műpárte ók 
ót egyszerű emberek egyesítették irt tö- 
re't végeiket, hogy a nagy alkotás k-tre- 
jö:jön, mint Szt. Erzsébet — Krisztus 
nevében megélt, vidám emberszeret, te- 
r 't emléke. Mert az ő emlékeit keres
tük. Hosszú évszázadok távlatából ké
be vésett emléknyomok tekintenek itt 
ránk: élete jelképei. Nemes, éghetőre, 
kemény gót oszlopok és pillérkötegek, 
az imára összehajló kezet utánzó lendü
letes boltívek, a színpompás üvegfestme- 
nyek és bennük főleg a két gót kus szín 
— a lángoló piros és az izzó kék. a 
kegyelem napfényét leikébe fogadó em
berbarát nyitottsága a nyomorultak fe
lé ... (Folytatjuk)
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ul.
d n e v . — Utam Melbourne- 

■, n;e unokaöcsémhez vezetett Al
kun . t. Az Ausztrál alpok tövén az 

nagy folyó, a Murray partján 
< a varos. Az 500 km-es utat 
Asómmel, vonaton tettük meg. A 
ny. n ez a felírás: „Spint of 

r- -ess” — a haladás szelleme! No, ezt 
nem érdemelte mag! — Nem 

:n:kc- k. ízülhetett cl ez az egyet- 
i'.'.ti fővonal, amely Ausztráliát 

kelet és nyugat felé félkörben 
persze, még félig sem, mert a 

b és sokkal nehezebb rész, az é- 
..in még tervben sincs meg. Az 

inkább döcögött, mint hala- 
utat vagy tíz óráig nyűttük a 

. m alépítmény miatt, mert min- 
•’.gyobb kanyarnál vagy lejtőnél 
kozni kellett, félve, hogy kisiklik

; a vonat.
-p a hátralevő 600 km-t Syd- 

; \ mcexc-l és Pistával autón tettük 
- Ar.inysz.0ke völgyek és domb- 

k körö'körül! Elszórtan öreg eu- 
. . ásták patinás ezüstje, egy-egy pa- 

des sávja enyhítette ezt a forró 
tájt, meg a sok-sok birka- és 

. -csorda; hűsöltek a fák árnyéká
gy -üresülgett 'k a kis mester

ivar ki leapadt vizét. Csodálato- 
.kés. éren ez a táj! Éppen állt az 

. de még közelről sem vehettük ki
■ \>k hogy a kombájn aranyos bú- 

.t csépel-e, vagy nyakigérő szá-

, ybe estére értünk, vagy inkább 
. be, „úgy kertek alatt”, a tel- 

k Italt Sefton külváros egy kis ker- 
aházába. — Itt lakott diákko

rt legkedvesebb barátja és kísérő- 
. régi diákbecenevükön a „Lola” 

„Lácó”. — Szinte félve hajtot- 
. e a televirág kis előkertbe. — 

mon” és „Baucis” gondoltam. — 
■ láttam azóta kétszer is Európá- 

. Lolát 37 éve nem, mert soha 
Att haza. Félt visszajönni Pinka
éhe, a szülőhazájába, amit ő iélek- 

t.i e! nem hagyott! Mert magával 
t nagy idegenbe azt a kis patikát, 

még most is hallja édesapját, ahogy 
..részve keveri a gyógyszert és a 

ggönyös nyitott emeleti ablako- 
.onnét édesanyja szelíd arca mo- 

_• rá . . . Vagy a virágos rétek közt 
lOgáló patakot, a Pinkát.. . Árnyé- 
-.Lrfák aJatt ring a kis csónak: 

éppen most oldja ki, öccse pe- 
. .,Treff”-et, (vadászkutyáját) exe- 

-atja. — Már egyikük se várja őt 
i, mind a négyen ott alusznak be- 
a temetőben .. .

> iött ki elsőnek elénk. Lolának 
/ elíd, zengő hangját hallottuk, meg 

•- ás fehér papagájét, ahogy utánozta 
-nőjét. Négyesben leptünk be, ma- 
kal cipelve a nagyon nehéz terhet 

.1 völgyéből: az ifjúkor emlékeit .. *
.-.ben-vajban fürösztöttek. Minden 
nak volt programja. Első délután, 
ügetve az óriási varost, a híres öo- 
a Bondi-Bcach-et, látogattuk mtg. 

: hatalmas sziklafal között aranysar-
fövény. Szélét a Csendes-óceán ta- 

yos hullámai csipkézik. Előttünk a
•gtekn, örök-nyugtalan tenger. Levet
ítünk és a késő délutáni fuvahtban
ikhosszat jártuk a puha tengeri fö- 
nyt, áztattuk lábunkat a félénk csap- 

íosó fehér tarajokban, míg el nen fa
adtunk.

Engem húzott a tenger. Nem bírtam

Levél Ausztráliából
megválni tőle anélkül, hogy bele ne me
rüljek az egyre erősödő hullámverésbe... 
Sokat úsztam életemben különböző ten
gerekben, de ez most, annyi idő után, 
megborzongatott. Apály közeledett és 
annak itt óriási a beszívóereje. Mihelyt 
elveszti az ember lába alatt a talajt, 
borzasztó erőfeszítésbe kerül ebből a 
mélyfclé-huzásból kikerülni, örültem, 
amikor talpam alatt újra éreztem a föl
det.

Lement a nap; barátaim felvittek egy 
magas szuklaperemre, ahol .az utcák 
m.nd a nyílt tengerre futnak ki. Lácó 
es Lola itt laktak amikor 1946-után ki
kére ttk. — Óriási rozsdásvörös gránit 
tön.b..k és padok közt puha zöld gyep 
es virág. Előttünk a régi világítótorony, 
m„goute a feher.a,rajos vpgtalen tenger, 
a Csendes-occan! Különös érzés: valahol 
ott, ahol a mérhetetlen víz végeitér, kez
dődnek a délamerikai partok .. .

Feljött a hold. Szalud kék fénye ott 
remegett a hullámokon alattunk a fekete 
mu.yssgben pedig dohogott, zúgott és 
s ~crgett a tenger. Egy-egy erősebb szé'- 
íuvr. at scs párával vonta be arcunkat. 
Jól esett meleg pullovert húzni. — Ez az 
öngyilkosok sziklája, — mondotta Lá
có. — Volt idő, amikor a város elke
rítette, mert járványszerű tünetté vált 
itt az öngyilkosság. — Aztán egy szik- 
laoldalba vésett emléktáblához vezetett. 
Llőtte egy régi vitorláshajó kormánya; 
azé a kalózhajóé, amely az 1800-as evek 
elején megsarcolta a várost és tucatjá
val hajította le a tengerbe a városatya- 
Kelt.

A Dotten-i öbölben. — Másnap a 
történelemiből nevezetes Botten-i öböl 
megtekintése vök soron. Itt kötött ki 
1770-ben Cook kapitány; itt kötött ki 
Arthur Phillips kapitány parancsnoksá
ga alatt az első brit flotilla 1788-ban. 
Ettől az időponttól számít Ausztrália 
brit domíniumnak.

Lola kivitte a kertbe kalitkástól 
„Rozit”, a fehér papagájt, hogy ő is 
„napozzon”. Mi pedig hárman elindul
tunk időben, hegy fürödihessünk. — Elő
ször az öböl bejáratához hajtottunk. Ra
gyogó zöld pázsit a tengerparti szikla
kon a megelőző bő esőktől. Alig vettük 
észre a sziklákba épített angol katonai 
erődöt, amely évszázadokon át védte 
az öblöt és a várost minden ellenséges 
behatolástól. Messzebb a bejárattól ha
talmasan kiszélesedik az öböl. Nyugati 
oldalán van Sydney repülőtere is. Kö
zel a repülőtérhez, ciprusfenyők árnyé
kában, húzódik a sok-sok kilométeres 
strand. A nyílt tenger feől kellemes szél 
fújt. Ettől az öböl vize is tele volt ta
rajos fehér hullámmal, sirállyal és vi
torlával. Csodálatos kép a tengerkék 
vizen! — Fürdőző kevés volt, de a víz- 
• irton kissé kellemetlen meglepetés: pi
ros táblán nagy felkiáltójellel, a kiírás: 
„CÁPA VESZÉLY!” Lácó nyugtatta 
Lolát: „Ez semmi! Ott vannak a kife
szített cápahálók.” — Igaz, hogy a vi
harok erősen megtépázták őket, de La- 
có szerint a cápát már messziről meg
látni hátsó vezéruszonyáról. .. Egy 'má
sik veszedelem: a repter fölött, ahonnét 
állandóan startoltak a tengerbe mélyen 
be! nyúló pályákon a hatalmas gépek, 
si -ét felhők tornyosultak. Már morajlott 
az ég... — sebaj: esőben jó meleg a 
tenger! Bementünk. Nekem megint ked
vem kerekedett beljebb úszni, de az 
előző napokon okulva, párhuzamosan a 
parttal, míg Lácóék figyelték, hogy jön-e 
a cápa? — Hirtelen p>ercek aatt meg
jött a vihar. Az egész öblöt betakartak 

a fekete, kékes-szürke fejhőgomolyok. 
Hátterükből titokzatos villámok cikáz
tak .. . Különös csobbanásckra lettem 
figyelmes: jobbra is, balra Is tőlem, 
mintha köveket dobáltak volna a víz
be. — Jég! Villám cikázott végig az 
öblön, eltűntek a vitorlák, az ég, a fel
hők, csak fehér sávokat lehetett látni. 
Mintha egy titkos kéz óriási zsákból 
öntötte volna le a diónagyságú jég
darabokat. Menekültünk két tenyerün
ket védőn tartva a fejünk fölött, míg 
te ltünkön élesen vágódtak a jégdarabok.
— De hová? Az autó elég messze volt. 
Futottunk a „kabinok” felé; odaérve 
láttuk, hogy toalettfülkék, ahol már 
többen szorongtak. Fáztunk és didereg
tünk.

A jégeső, amilyen hirtelen leszakadt, 
olyan hirtelen állt meg. — Hazaérve, 
örömmel láttuk, hogy az égi háború el
kerülte Lola kertjét, de helyette testvér
harc dúlt a kalitka körül, a fehér papa
gáj és a fekete macska között. A ha
talmas ikalftka környéke tele szórva fe
hér tollal. Közte egy finom sárga kun- 
kortoll a Rozi bóbitájából. Eltettem ma
gamnak emlékül...

Sydneyben a magyarokkal kétszer ta
lálkoztam. Advent utolsó vasárnapján 
mondtam egy szentmisét Fazokas Béla 
domonkos atya helyett, utána résztvet- 
tem a gyerekek karácsonyi ünnepélyén. 
Szép volt, de az aránylag kevés ma
gyar gyerek is kicsi helyen volt összepré
selve. — Második találkozásom egy kül
városban, Blacktown-iban volt, a ma
gyar Szent Erzsébet öregotthonban. Itt 
Fazokas atyán (kívül Takács János je
zsuita atyával, a nővérekkel és a lakók
kal találkoztam. Ez a nagy, kertes ház 
a Sydney-ii magyarok büszkesége. A lel
ke „Klotild nővér” — Horváth Margit.

Mindez persze csöpp a tengerben ma
gyar szempontból. — Ott van még a 
Magyar Egyesület; — annak egyik ve
zetője Csapó Endre és a Sydney-1 ma
gyar rádió. Ez utóbbit Soós Miklós ve
zeti. Telefonon kerestem őket, de az 
óriási városban nem sikerült közvetlen 
kapcsolatot teremteni. — A magyar rá
dióleadások naigyon jók és magyar népi 
szempontból is nevelők: történelem, 
irodalom, stb. Éppen esténként hirdették 
a Szilveszter-bált! — Mindig mosoly
ra derített a közlés: a férfiak sötét, leg
alább zakóöltönyben, a hölgyek estélyi 
ruhában, könnyű Hawai-í stílusban je
lenjenek meg. Megkérdeztem a Lolát, mi
lyen az? — Olyant kacagott, mint Auszt
ráliában talán még egyszer sem ...

Utolsó nap a várostoronyba vitt föl 
a Lácó. Ez egy „hochmodern” 417 m. 
magas betontorony, a tetején forgó ét
teremmel. A Déli-Félteke legmagasabb 
emberi építménye. Forró délelőttön vitt 
át az utunk a gyönyörű botanikus ker
ten és városparkon át. A tisztásokon 
letelepedett kirándulók és piknikezők 
vidám csoportjai Szinyei Merse „ma- 
jális”-festményét juttatták az eszembe.
— Az biztos, hogy az ausztrálok szí
vesen és nagyon sokat vannak kint a 
szabadban és csoportosan. Megcsodál
tuk a park végén a tengeröbölbe benyúló 
híres Sydney Opera épületet: négy óriá
si tengeri kagyló egymás mellé és fölé 
helyezve. — Egyedülálló! Belülről is 
impozáns, de azt mondják, nem jó az 
akusztikája. — Engem jobban elbűvölt 
ez a csodálatos tengeröböl, amely a vá
ros szívében is olyan mély, hogy óceán
járó hajó horgonyozhat benne.

Felhőkarcolók közt óriási emberfor-

galomban vágtunk magunknak utat az 
üzletnegyedben a torony felé. Feltűnt, 
hogy mennyi a kedves, szép fiatal leány 
és fiatalember. A vtiilág minden fajtájá
ból és nyelvéből. Számomra az is nagy 
öröm volt, hogy mind szépen, gondosain 
öltözöttek és ápoltaknak látszottak, ami 
egy európai nagyváros szívében ma már 
nem természetes.

A „kacsalábon forgó vár” tetejére ér
ve, fönséges kép tárult elénk: A nagy 
Csendes-óceán egyik legtávolabbi szép
séges tündére: Sydney — és ez a szíve! 
Délkeleten, talán 60 mérföldnyire, ezüst
kéken csillogott az Óceán. Gyönyörűsé
ges kék öble itt a központban kettévált, 
mint egy tündérkék szempár. Köréje a 
virágos parkok, kertes házak, távoli 
lombok és erdők mesés keretet fontak. — 
Ezért nevezik: Sydneyt az „Óceán 
aranyszőke tündéré”-nek.

Mégsem itt búcsúztam el Sydney-től, 
hanem visszamentünk a Bondi-Beache 
mögötti tengerparthoz, még egyszer hal
lani ennek a csodálatos óceánnak a zú
gását, nehéz sóhajtását a sziklazátonyok 
között. — Nekihajoltunk az erős vas
korlátnak és révedeztünk a mélybe. Me
gint feljött a hold ... Megborzongtunk, 
hátunkra vettük a melegítőt és hallgat
tunk, sokáig, nagyon sokáig ... Aztán 
eszünkbe jutott egy-két régi dal Ma
gyarországról: „Madárka, madárka, 
csacsogó madárka — vidd el a levelem, 
vidd el a levelem szép Magyarország
ra”! — Aztán: „Hej halászok, halá
szok”.

Egy magányos leány jött arrafelé és 
kedvesen mosolygott. Biztosan nem ér
tette a szöveget, de a dallamot igen, 
mert a népdal minden nyelven beszél...

//. János Pál pápa 
1983 őszén Becsben

Ausztria 1983 szeptember 9—12-ig ün
nepli Becs felszabadításának 300-éves 
évfordulóját. Becs felszabadításával a 
török ostrom alól világtörténelmi forduló 
következett; a török világhatalom végleg 
megtört. — 1686-ban Budavára is felsza
badult.

Becs fölszabadításánál nagy szerepe 
volt a lengyel segédhadaknak Sobieski 
János vezetése alatt.

II. János Pál pápa bécsi látogatása 
ezt a gondolatat emeli ki és húzza alá. 
Az egész Európára szóló ünnepség 
fénypontja szeptember 11-e lesz, amikor 
a Szentatya a Schönbrunn-i parkban ün
nepi misét és szentbeszédet mond.

A máriacelli zarándokhely vezetősége 
meghívta a Szentatyát Máriacellbe is a 
kegytemplomba, amely, úgy mint Csensz- 
tohova is, Nagy Lajos magyar király ala
pítása. A Szentatya valószínűleg szep
tember 12-én látogatja meg Máriacellt 
és Mindszenty József hercegprímás sír
ját. Ebből az alkalomból P. Weremund 
Hochreiter, máriacelli superioir, méltó
nak látja azt, hogy a magyarok itt a 
Szűzanya kegyoltáránál és Mindszenty 
bíboros sírjánál találkozzanak a Szent
atyával. — A meghívás ilyen értelemben 
is történt. A P. Superior és a Mind
szenty Emlékbizottság ezért már most 
kéri azokat a magyarokat az egész vi
lágon, akik ezt az egyedülálló alkalmat 
föl szeretnék használni, hogy már most 
tervezzenek. — A gondolatot mi ébren

*
FIGYELEM! A Szentkorona Emlékbi

zottság nevében közöljük, hogy az ün
nepélyes Szentkorona-emlék avatását 
Mattseeben, éppen ezekre az ünnepsé
gekre való tekintettel, áttesszük 1983 
szeptemberére, annál is inkább, mert jö
vő évben lesz Szent István szenttéava
tásának 900-éves évfordulója: 1083—1983.
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BORBÁNDI GYULA:

Egy vallomás margójára
Lehetetlen megindultság nélkül olvasni 

annak az interjúnak a szövegét, amelyet 
a magyar televízió készített Újhelyi Szi
lárddal és amelyet nyomtatásban a Kri
tika című budapesti folyóirat jelentetett 
meg. Újhelyi a debreceni egyetemisták 
köréből került a Márciusi Front ottani 
szervezetébe és az illegális kommunista 
pártba. A háború befejezése után a párt 
különböző állásokba helyezte, a töb
bi között népjóléti államtitkár volt. 
1951-ben letartóztatták, évekig rabos
kodott, majd rehabilitálták, ismét mi
nisztériumi fc tisztviselő lett. Rossz ta
pasztalatai visszatartották, hogy a for
radalom után újból bekapcsolódjék a 
közéletbe, csak 1962-ben vállal tisztet, 
s mint filmművészeti főosztályvezető 
megy nyugdíjba.

Az életpálya nem szabványos, de nem 
is rendkívüli, hiszen rajta kívül a kom
munista pártfunkcionáriusok százai jár
ták meg Rákosi börtöneit, kényszermun
katáborait, internálótáborait csak azért, 
mert a nagy diktátor és az árnyékában 
önkényeskedő kis diktátorok potenciális 
ellenfeleket láttak bennük, vagy vala
milyen napi politikai érdek feláldozásu
kat követelte. Újhelyi Szilárd végzetét 
is az okozta, hogy amikor Rákosiék a 
párton belüli ellenséget keresték, az ő 
életrajzában is találtak olyan mozzana
tokat. amelyekből következtetve ellen
ségnek lehetett kikiáltani. Bizonyítékok 
híján és csak a rosszindulat szavára 
hallgatva.

Megrendítő, ahogyan a vele való bá
násmódot, a fogságban telt éveket, az 
ávósok viselkedését és Rákosi, valamint 
fullajtárjai hallatlan cinizmusát, szem
forgató képmutatását, valamint az el
viselt szenvedéseket, megaláztatásokat 
leírja. Már egy parányi emberiesség is 
elegendő ahhoz, hogy ne közönnyel vagy 
érdektelenséggel, hanem részvéttel és 
együttérzéssel olvassuk a nem minden
napi történet részleteit.

A döbbenet és a megrendültség, az in
terjúvolt iránti tisztelet, megbecsülés és 
rokonszenv ellenére sem hallgatható el 
azonban egy kérdés. Hogyan történhe
tett, hogy oly művelt és tájékozott em
berek is, mint amilyen Újhelyi Szilárd 
volt, vakhittel bíztak Sztálinban és Rá
kosiban, minden reményüket abba a 
pártba helyezték, amelyet ők vezettek és 
fémjeleztek? Hogyan, volt lehetséges 
hogy amikor első kételyei támadtak, nem 
a pártban és annak vezetőiben, hanem 
önmagában kereste a hibát? Pártszerűt- 
lenségének önvádjával küszködik, ho
lott látnia kellett volna, nem vele, ha
nem azokkal van baj, akikbe bizalmát 
helyezte. „Nem tudtam hová tenni ezt 
a pert!” — mondja az interjúvolónak a 
Rajk perről szólva. Később is visszatér 
annak érzékeltetésére, mennyire meglep
te mindaz, ami történt, mintha az álta
la tévedhetetlennek és az igazság útján 
haladó pártban valami végzetes törésnek 
kellett volna bekövetkeznie ahhoz, hogy 
mindazok a szörnyűségek megtörténje
nek, amelyeknek ő is — ártatlan tár
saihoz hasonlóan — szenvedő részese 
lett. És, amikor napnál világosabbá vá
lik, hogy a párt milyen embertelenségre 
képes, ugyanattól a párttól — ponto
sabban ugyanattól a pártvezetéstől — 
még azt várja és reméli, hogy belátja 
tévedését, az ügyek tisztázódnak és az 
igazság győzedelmeskedik. Az sem ren
díti meg hitét, hogy amikor a kihallga
tás során a pártra hivatkozik, azt hall

ja, hogy neki ott a kihallgató avos fő
hadnagy a párt.

A kérdés, amely engem az Újhelyi
interjú olvasása közben állandóan kisert: 
mit tudtak tulajdonképpen a magyar 
kommunisták saját mozgalmuk és példa
képük, a Szovjetunió történetéről? Va
jon, miért nem olvastak róla többet es 
mást, mint csupán azt, amit a negyven
ötös vezércikkek és brosúrák tartalmaz
tak? Vajon, nem hallottak a különböző 
összeesküvési perekről, arról, hogyan 
tette el láb alól Sztálin valamennyi el
lenfelét és vetélytársát? Vagy, hogyan 
pusztította el a parasztok millióit, csak 
hogy a kollektivizálás terve megvalósul
jon? Hogyan irtotta ki a szellemi élet 
legjobbjait, hogy a művészet- és ember
ellenes szocialista realizmus diadalmas
kodjék? Vagy ha már becsukták szemü
ket és bedugták fülüket, a negyvenötös 
magyar kommunisták legalább azt ve
hették volna észre, hogy nagyrabecsült 
vezéreik milyen vadállati indulattal és 
könyörtelenséggel igyekeznek leszámol
ni mindazzal, amit ők a régi Magyar
országnak hittek. Tudatlanságukban, el- 
vakultságukban, gyűlöletükben még azt 
sem kímélik, ami a magyar múlt büsz
keségének számít és a történelem arany 
lapjaira kívánkozik. Egy felvilágosult 
és haladó álláspontról nézve is.

A személyi kultusz, a hatalommal va
ló visszaélés, a törvénytelenség nem a 
Rajk perrel és a kommunisták elleni ir
tóhadjárattal kezdődött. Aki látta, ho
gyan bánt el Rákosi az ország nem
kommunista erőivel, hogyan alázta meg 
a demokrata és haladó irányzatokat, ho
gyan rendezte meg az összeesküvési-, a 
Mindszenty- és más pereket, annak nem 
lehetett kételye arra vonatkozóan, hogy 
ugyanazt a masinériát — a párthadsereg 
szerepét játszó államvédelmi hatóságot, 
a párt által irányított és megfélemlített 
ügyészeket és bírákat — saját elvtársai
ra is rá tudja szabadítani, ha annak 
ideje eljő. Ezt Sztálin is megtette, miért 
ne tehette volna meg Rákosi?

Hogyan lehet, hogy ezt a magyar 
kommunisták nem tudták? Hiszen, ha 
korábban hihették is, hogy Sztálin meg
változott és a nyugati szövetségesek ked
véért más ábrázatot mutat, a nyugati 
hatalmak és a Szovjetunió közötti 
együttműködés megingása után nyilván
valóvá lett, hogy levetette a békés álar
cot. Apró jelekből ítélve már 1948-ban 
látni lehetett, újból a jagodák és jezso- 
vok kora következik, már kovácsolta 
terveit Zsdánov és Bérija. Ezt csak a 
magyar kommunisták nem látták? Azok, 
akiknek tájékozottsága, mint sokan fel
tételezték, jóval alaposabb vált, mint a 
nem kommunista polgároké? Miért hi
hették, hogy őket megkíméli a sors azok
tól a megpróbáltatásoktól, amelyeken a 
Szovjetunió kommunistáinak tízezrei ke
resztülmentek? És miért nem emelték fel 
szavukat, amikor látták, milyen gazsá
gokra készíti elő Rákosi a pártot? A- 
mikor látták, mennyire korrumpálódott 
a rendőri, ügyészi, bírói szervezet. Mi
ért hitték, hogy a törvénytelenségek ál
dozatainak köre őket nem érheti el? 
Vagy azt vélték, hogy a törvényeket a 
kommunistákkal szemben be fogja tar
tani a párt, csak a nem kommunistákkal 
szemben szegi meg? Ami, adott esetben, 
megbocsájtható, hiszen, az osztályellen
séggel szemben minden eszköz megenge
dett.

Nem szándékom ilyet feltételezni, de 
nem tagadhatom rossz érzésemet, amely

Hazai figyelő
ÚJ PÜSPÖKÖK

II. János Pál pápa öt fontos helyet töl
tött be a Magyar Püspöki Karban: A 75- 
é.es székesfehérvári püspök, Kisberk 
Imre helyére kinevezte Dr. Szakos Gyula 
68 éves székesfehérvári segédpüspö
köt, a Prohászka-templam plébánosát. 
- A veszprémi megyésgüspa'.öt, Pask3. 
Lászlót, utódlási jcglj.*!  Ijjas Antal, ka
locsai érsek mellé nevezte ki kccröjutor- 
nak. - Szendi József pedig a megürese
dett veszprémi egyházmegye apostoli ad
minisztrátora lett. A pécsi püspök, Cser
háti József mellé, segédpüspöknek 
Bellon Gellért, jánoshalmi plébános ke
rült. Póka György, 66 éves győri szemi
náriumi rektor, szombathelyi segédpüs
pök lett.

Az új püspököket április 21-én dél
előtt szentelték föl az esztergomi bazi
likában.

Dr. Szakos Gyula a bécsi Pázmáneum- 
ban végezte tanulmányait, majd Szom
bathelyen volt püspöki titkár, később 
i.ocQlgazgató. A rendszer egy kis falu
ba küldte plébánosnak, ahonnét hosszú 
évek rrjultán került Sárvárra plébános
nak, majd székesfehérvári segédpüspök
nek. — Paskai László, franciskánus szer
zetes, volt a budapesti Központi Szemi-

akkor fog el, amikor Rákosi terrorjának 
kommunista áldozatai vallomásait, em
lékezéseit és nyilatkozatait olvasom a 
sötét korszakról és mindig csak a kom
munisták ellen elkövetett törvénytelen
ségekről értesülök, de arról nem, hogy 
koncepciós pereket rendeztek a kisgaz
dapártiak, katolikus lelkészek és ifjak, 
önállóságra vágyó parasztok és az or
szág keresztény főpapjai ellen is. E pe
rek mögött is működött már az az ör
dögi koncepció, amelynek évek múlva 
vezető kommunista politikusok is áldo
zatai lettek. Rajk, Pálffy, Újhelyi Szi
lárd és a többi magasrangú kommunista 
pártember ártatlan volt abban, amiért 
az ávó letartóztatta és a bíróság elítélte 
őket, de ugyanúgy ártatlanok voltak az 
előző koncepciós perek áldozatai is. 
Vagy Kovács Béla, akinek önálló kis
gazdapárti politikára irányuló törekvé
séből a megszállók elleni bűncselekményt 
kovácsoltak ugyanazok, akik később 
Rajkék életét oltották ki.

Visszatérve Újhelyi Szilárd vallomá
sara: megrázó dokumentum meghurcol
tatásának története, de érthetetlen és 
megmagyarázhatatlan hiszékenysége, a- 
mely szabadulása után is vakságban tar
totta, nem láttatva meg vele, hogy a 
part, amelyben annyira bízott és re 
ménykedett, a rákosista szörnyűsé
gek után sem változott meg any- 
nyira, hogy hinni lehetett volna neki. Az 
élen állók ugyan fogadkoztak, hogy a 
törvénytelenségek nem térnek vissza, de 
semmit sem tettek annak érdekében, 
hogy ne is térhessenek vissza. A párt 
belső szerkezete, felépítése, a döntések 
megszületésének mechanizmusa, egyén 
és közösség viszonyáról vallott felfo
gás, a demokratikus centralizmusnak ne
vezett klikkuralom és az aggálytalanság 
az eszközök megválogatásában válto
zatlan maradt, tehát egy új Sztálin 
vagv rgv ui Rákosi minden nehézség 
nélkül újból felhasználhatta volna — s 
tálán ma is felhasználhatja — tervei 
végrehajtására. Nem elegendő ugyanis 
a Sztálinokat és a rákosikat száműzni, 
a valódi megújuláshoz száműzni kellene 
azt a berendezkedést és azt a légkört is, 
amely a Sztálinok és rákosik felemelke
dését lehetővé teszi. 

nárium rektora, onnan került veszprémi 
püspöknek. — Szandi József a legfiata
labbak közé tartozik, az ötvenes évek 
derekán. Székesfehérvári pap, az utóbbi 
években az esztergomi szemináriumban 
spirituális és dogmatikatanár. Lég óbb 
két évre Franciaországba küldték ki a- 
r.ulm anyuka. — Belíon Gellért rná 
70-en túl van, őt még XII. Pius pápa 
nevezte ki pécsi püspöknek, de a rend
szer felszentelését nem engedélyezte 
Most „engedékenységből" beleegyezel 
abba,hegy az idős és beteg Bellon Gel
lert mint segédpüspök a fiatalabb Cser
háti József megyéspüspök mellé kerül
hetett segédpüspöknek. - Póka György 
irodaigazgató volt Győrben amikor 
rendszer egy kis plébániára helyez:-. 
Azóta az agilis lelkipásztor visszakéri. 
Győrbe szemináriumi rektornak. Szom 
bathelyen a beteg Fábián püspök melle 
nem lesz könnyű dolga.

A kinevezéseket Pogigi érsek, a Pápa 
követe magyarországi hosszabb tárgy:, 
lásai a Kormánnyal és a püspökökkel 
előzték meg. Jólértesült egyházi körei 
ben úgy tudják, ncgy a Szentatya az u. 
kinevezéseknél nagyobb hangsúlyt adc 
a magyar egyház érdekeinek. — Pogg 
érsek tárgyalt a magyar bázisközosse- 
gekkel is.

A németországi magyar lelkészek TA 
VASZI KONFERENCIÁJA Wernau-ban 
volt április 20—22-ig 18 lelkész részvéte 
lével. Tárgya aktuális lelkipásztori prob
lémák megbeszélése és elmélkedés 
Rittar Márton vezette az elmélkedést. 
A konferenciát meglátogatta Msgr. A 
mann, a Német Püspöki Konferencia tit
kára.

Erdély vallási problémái
„Összehasonlító magyar történelem” 

címmel, afféle „magán-kiadványként” 
(szamizdat!) jelent meg Z a k a r And
rás*  legújabb könyve. A cím azonban 
megtéveszthet, minthogy a magyar tör
ténelemből csak az Erdélyt, illetve az 
egész Romániában élő magyarságot és 
nemzetiségeket érintő-, elsősorban is az 
erdélyi vallások ma is aktuális fájó prob
lémaival foglalkozik. Az egyes fejezetek 
új megvilágításban tárgyalják a magyar
ság és román népiség sorsának alakulá
sai Erdélyben; az ún „indoeurópai 
elmélet” kártevéseit; részletesen feltárja 
a keleti ortodox és az egyesült (katoli
kus) egyházmegyék történetét, valamint 
a moldvai katolikus magyar nép kálvá- 
riás útját.

A könyv Függeléke kevésbé ismert, 
fontos dokumentumokat: többek közt 
15. és 16. századi törvénycikkeket —, 
az erdélyi római katolikus Státus kiala
kulását és szerepet —, az erdélyi romá
nok 1848-as balázsfalvi és az 1918-as 
gyulafehérvári kiáltványát és követelé
seit tartalmazza. Erdély legújabbkori 

•történetével kapcsolatban megtaláljuk a 
függelékben a Márton Áron püspök 
1946-ban Groza román miniszterelnök
höz intézett levelének —, továbbá a 11. 
Vatikáni Zsinaton elhangzott felszóla
lásának hiteles szövegét. Mindezt kiegé
szítik még a mindennél beszédesebb sta
tisztikai táblázatok, térképek és képek.

Ai köyv ára 6.— $ vagy 12. — DM. 
Megrendelhető az Életünk útján.

* Dr. Zakar András, Mindszenty herceg
prímás volt titkára, egyike a Mindszenty- 
per elítéltjeinek.
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AUSZTRIA
Bécs: A keresztség szentségében új- 

üle'.te!; Pusker Natália Anna, P. Lá
ss Nagy Anna kislánya, 1982. jan. 3- 
Bécs: Schleszer Mónika és Schleszer 

Lajos, Edlitz, 1982. jan. 30-án; Schleszer 
Mónika egyben ugyanott járult először az 
/ asztalához és vette a Bérmálás szent

ségét; Schreiner Júlia Katalin, Seb. Béla 
Kutassy Erzsébet kislánya, 1931. dec. 
n vette fél a Keresztség szentségé’. 

- Az Úr á’dása kísérje életútjukat!
ílsőáldozó: Popoff György, a Popoff- 

í 6-éves kisfia, 1931. dac. elején 
először szentáldozáshoz Kaiser- 

ebersdorfban.
Szentségi házasságot kötöttek: Schle- 

Lsjos és Or’ án Margit, Bécs, 1932.
-9-án. — Gratu'áDnk!

A? örök hazába költöztek: Leona nővér 
:orianerin), világi nevén Romácz 

Y.'ia. a Hac':ng-i Jcsef Spital régi la- 
a rram/ar kapcsolatok hű ápolója, 
'cv. 19-én Becsben 80. életévében

- ms az Úrtól a behívót; — Bakos 
lard, 6 ’í-éves délvidéki fiúcska, 

?o. 17-én Fehérvár közelében tra- 
utóbaleset áldozata lett; — Hor- 

Xnna 81-éves korában 1982. január- 
Bécrben e'hunyt; - Kerérri András, 
ak 91. évében 1932. jan. 5-én Kai- 
rsdcrfban. Tóth Lajos 65-éves ko- 
u<r ".nett 1982. jan. 21-én meghalt; 
necei Szokol"i Mária életének 77. 

1982. ián. 27-én Kc’neuburgban.
’ok s re ".'3 egével le'ki'eg előkészít- 

’.deoen elhúnyt az Úrban. Az el- 
n Révay Ist.-án egyházkö’-ségi 

■~o sógornőjét gyászolja. — Az 'Jr 
unyt tcot/ire'nknek örök nyugo-

bstsi magvar egyházközség Nlrnd- 
József biborcs prímás születésé- 

é .'fordulójáról március 28-án a 
Szent István Otthonban me’eg ün- 
-•n emlékezett mén. Dr. Csonka 
közíró és szerkesztő, Mindszenty

:NNSBRUCK-I MAGYAR INTÉZET 
JUBILEUMA

cius 29-én voit az innsbrucki Ma- 
Intézet megnyitásának negyedszá- 

évforaulója. Az intézet nagytér
tartott hálaadó istentisztelet ke- 

en köszönték meg az érdekeltek a 
1YE! ATYÁNAK a gondviselő jósá- 
elyben részesültek és részesithet- 

asokat. A hálaadó szentmisét rr.eg- 
az innsbrucki magyar diákotthon 
etnek, a ,,Véréin Ungarisches 

dheim Innsbruckénak évi közgyű- 
Kölcsönös megegyezés alapján, 
*ék a iagok egymás munkájának 
hsát, valamint az intézmény fon- 
mak hangsúlyozását. Az egyesü- 
ozatlan optimizmussal tekint a 
Őrzi névadójának, Mindszenty bi- 

:ak példáját és emlékét.
Dr. Gróh Béla igazgató

'agyar Cserkészszövetség európai 
te a kastli magyar gimnázium mel- 
nerme'sbergi erdőben tartja 1982. 
24-től augusztus 7-ig nagy
NYÁRI CSERKÉSZTÁBORÁT,

idén P. Solzmár János emléké- 
.entelnek. Ugyanakkor a bárnhofi 

vadászházban kiscserkész tanyá- 
’’ esz.

:bor parancsnoksága örömmel vár- 
cserkészfiúk, cserkészleányok je

le kezését.
ientkezni lehet a csapatparancsn- 
=■! és a Európai kerület központjá- 
9-8 München 81. Oborföhringerstr. 
Tel.: <089) 982637/38.

EGYEDÜLLÉT? SZÁMOLJA FEL!
./arak, nők és férfiak ezrei élnek 

nyosa.n szerte a nagyvilágban, 
-terülje el a nagy találkozást, ami egy 

etre szóló boldogságot jelenthet!
/rét házasságközvetítés. — írja meg 
' Tágasságát és foglalkozását! Díj

in ‘nformációt azonnal küldünk.
Institut „DEMAIN" Kelemen Gábor 

Maastrichter Str. 20 - D-5000 Köln 1. 

életének és munkájának kiváló ismerője, 
volt az ünnepi előadó. A termet zsúfo
lásig megtöltő közönség előtt logikus 
sorrendben peregtek le felejthetetlen bí
boros prímásunk életének összes döntő 
mozzanatai. A mélyen meghatódott bécsi 
magyarok hálás tapsviharral köszönték 
meg ezt a bensőséges emlékezést és 
emlékeztetést.

Linz: Halálozás: Linz, Bahrgasse 2 
alatt lijnyt el Kirsch Gyuia; - Horváth 
Mar.fréd s. munkás, nagyon fiatalon, hu- 
sz.oHKétéves korában, hunyt el; temetése 
1982. márc. 11-én volt.

A lengyelek nagy halottja, de a miénk 
is a fesöausztriai lengyelek köztisztelet
ben é'ló vezetője: Poszyiek Witold. Ja
nuári összejövetelünkön még köztünk volt.

Fel sorol hatatlan az a sok jótett, ami
ben honfitársait részesítette. - őszinte 
siúwel osztozunk lengyel testvéreink gyá
szában!

Dr. Kerry Géza atya felgyógyulásához 
további erősödést kívánunk jó hívei ja
vára és örömére!

BELGIUM
Liége: A Keresztségben részesültek: 

Dhoey Aiain, — Alphonse és Szabó Er
zsébet fia -— Naissorwaux-ban; — Gor- 
nicsecz Julié, — István és Meunier Kathe- 
rine leánya: Grace-Hc’lcgne-ban. — Az 
Úr áldása kísérje életútjukat!

Elhunytak az Úrban: Tóth László, 
49 éves, Serainj-ban: Szpinka Eleonóra 
nővér, 83 éves, Liége-ben. Petites sceurs 
des pauvres rendjéből; Tamasich József, 
48 éves, Liége-ben; Darkos Sándor, 68 
éves, Verviers-ben: Györkösné Tóth Irén, 
70 éves, Tongerenben (s Herenelderen); 
Horváth József, 57 éves, Eisden-ben; 
Horváthné Jáger Paula, 75 éves, Genk- 
ben. — Nyugodjanak békében!

A Genk-i és Liége-i magyarok Mar- 
burg-i zarándoklatához Szent Erzsébet 
sírjához szívből gratulálunk! Bár sokan 
ett lehetnének!

Bérmálás: Msgr. van Zuylen Liégei 
püspök urunk elfogadta, hegy eljön hoz
zánk Pünkösd napján, május 30-án dél
ben, hogy megbérmálja a magyar fiata
lokat és találkozzon valamennyiünkkel.

FRANCIAORSZÁG
Párizsban a „Présence du Cardinal 

Mindszenty" — Minszenty-hivek közös
sége — a magyarokkal együtt tart má
jus 6-án este, Mindszenty halálának év
fordulóján, megemlékezést szentmise ke
retében 90. születésnapjáról is. P. Eőry 
István, francia plébános, tartja ebből az 
alkalomból franciául az ünnepi beszédet.

HOLLANDIA
Házassági évforduló: Virág Balázs Ti

bor és Bognár Teréz 1982. márc. 28-án 
Hcensbroekban a magyar szentmise ke
retében ünnepelték házasságuk 25. év
fordulóját. — A jó Isten áldása kísérje 
őket továbbra is.

Halálozás: Matus Károly, 92 éves, 1982. 
jan. 9-én Apeldoornban elhunyt. — Adj, 
Uram, örök nyugodalmat neki!

*
„A Kereszt Népe" missziós lapból 

vesszük: „Isten egyik legcsodálatosabb 
ajándéka az ember számára az újrakez
dés lehetősége. Amíg a földön élünk, 
soha nem kell beletörődnünk az ered
ménytelenségbe, a bukásba ... Sőt, még 
a látszólagos tönkremenésbe sem. — 
Mindig van megoldás ... kiút, - lehet 
újra kezdeni!"

NÉMETORSZÁG
Augsburg: márc. 14-én keresztelték 

t cu-úlmban Loboda János és neje sz. 
Bancsi Piroska kislányát, Elvirát. - Eny- 
nvien még soha nem voltak a neu uJm-i 
magyar mesén! Bár minden alkalommal 
így lenne!

Elsőáldozók: 1982. ápr. 18-án Goi Gab
riella, Tamaskó András és Molnár Golan 
Königsbrunnban járultak először az Úr 
oltárához. Nagy ünnepükhöz sok kegyel

met kívánunk. Gyarapodjék hitük, erő
södjék reményük és szeretetük Jézus
ban. Ö legyen támaszuk, oltalmuk egész 
életükön át!

Essen: Születés-Keresztelés: Görgey 
Tamás György, G. György és Dr. Perczel 
Enikő kisfia (harmadik gyerek), született 
1982. márc. 6-án Mülheimben, keresztelve 
1982. márc. 10-én Mülheimben a Szent 
Teréz templomiban a húsvét-éjtszakai li
turgia keretében. — A jó Isten áldása 
legyen velük!

Házasság: Avar Lucia és Dubony Karl- 
Otto orvostanhallgatók Recklinghausen- 
ben 1981. dec. 19-én a Probstei- temp
lomban házasságot kötöttek. A jó Isten 
áldása legyen életükön!

Halálozás: Kiss Józsefné 1981. dec. 
1-én 54-éves korában elhunyt Essenben. 
Ugyanitt temették dec. 4-én; — Berthe 
Lászlóné 1982. márc. 15-én visszaadta 
nemes lelkét Teremtöjének. Március 17- 
cn temettük Essenben; — Meyer János 
1982. márc. 11-én 77-éves korában Mörs- 
Rheinbergben elhunyt. Ugyanott temet
ték. — Nyugodjanak békében!

Münster: Házasság: Nagy Lajos és 
Woita Gisela 4402 Grevenben házasságot 
kötöttek. — Az Úr áldása kísérje élet
útjukat!

München: Születés-Keresztelés: Pintér 
Júlia Isabell, P. Péter és Mez ser Helene 
Ingéberg Remiagen-i lakosoknak 1981. 
júl. 31-én született leánya, keresztelve — 
Tegernseeben 1982. ápr. 13-án; — Popo- 
vits Christine, P. János és Patay Katalin 
Münchenben 1981. ckt. 15-én szül, kis
leánya, keresztelve 1982. márc. 23-án; 
—- Csontos Konstantin Bálint, Cs. István 
és Siska Magdolna Fürstenfeldbruck-i 
lakosoknak 1981. dec. 18-án szül, fiúk, 
keresztelve Münchenben 1982. ápr. 11-én;
— Minksz Gábor, M. József és Somogyi 
Irén fia, szül. Münchenben 1982. jan. 13- 
án, keresztelve 1982. febr. 14-én; — 
Fehér Rudolf, F. Péter és Lengyel Gizel
la kisfia, szül. Münchenben 1982. márc. 
3-án, keresztelve 1982. ápr. 11-én.

Haiottaink: Werner Matthias 1981. de
cember 26-án 71 éves korában Herr- 
schingben meghalt.

Stuttgart: „Március 6-án múlt hét éve, 
hogy a stuttgarti Magyar Misszió vezeté
sét átvettem" — számol be Fejős Ottó.
— A lelkiismeretes beszámoló végén ez 
áll: „A következő hét évben fogjuk meg 
még jobban egymás kezét és ragadjuk 
meg még erősebben Isten kezét!"

Egyben ritka örömhír a pusztuló emig
rációban: „Reutlingen és környékéről 
jelentkeztek hívek; szeretnének össze
jönni és magyarul ünnepelni a szentmi
sét!" Az első szentmise május 29-én lesz 
Reutlingenben, este 7 órakor. Hely: Sankt 
Andreas-Kirche, Nürnberger Strasse 184.

SVÁJC
Lausanne: A keresztség szentségében 

Isten gyermeke és az Anyaszentegyház 
tagja lett: Palovics Flóra Viktória L.au- 
sanne-ban 1982. márc. 14-én; — Csánk 
Anne Veronique Marié Genf-ben 1982. 
márc. 27-én. — A kedves szülőknek szív
ből gratulálunk, s kívánjuk, hegy sok 
örömük legyen a gyermekek nevelésében, 
s hogy növekedjenek korban, kedves
ségben Isten és emberek előtt!

VÍZ ÉS SZENVEDÉLY

A sok vértelen-élettelen „modernke- 
dő” könyv-özönben Kreutzer Dezső 
„Víz és szenvedély” c. munkája való
ban frissítő, léleküdítő olvasmány. Mi
közben a szerzővel végi géljük a „nagy 
kalandot”: hogyan jutott el saját „ka
tamarán-típusú vitorlásán Svédország
tól Sardiniáig, sokmindent megtudunk a 
vitorlázás és tengeri búvárkodás titkai
ból. A régi emlékeket, élményeket s 
a balatoni táj szépségek idéző oldalak 
— főleg az első részben — tagadhatat
lan szépírói talentumról tanúskodnak.

A müncheni Herp-Kiadóvállalatnál 
megjelent könyv megrendelhető a ma
gyar könyvkereskedőknél és a szerző 
címén: D-8000 München 40, Helene- 
Mayer Ring 10. / 717. Ara: 12.— S vagy 
24.— DM. (—)

MEGBÉKÉLÉS A SZENTSZÉK ÉS A 
JEZSUITA-REND KÖZÖTT

A jezsuitáknak nem kell „Canossát 
járniuk”. — A Rend 103 tartományfő
nöke (26.000 jezsuita 'képviseletében) 
Frascati-i tárgyalása megteremtette a 
megbékélést a Szentszék és a Rend kö
zött. II. János Pál pápa különböző 
hiányjelenségeket állapított meg a Rend 
tagjainál, amelyekre már VI. Pál pápa 
is rámutatott. Ilyenek a rendi fegyelem 
lazulása, különösen a fiatalabb rendtár
saknál, politikai tevékenység (Délame- 
rika), engedelmességhiány .. . Arruppe 
rendi generális, aki jósággal és elnézés
sel vezette a Rendet, nem érezte magát 
elég fiatalnak és erősnek ahhoz, hogy a 
hiányokat megszüntesse, ezért lemondá
sát ajánlotta föl a Szentatyának. Ma is 
talány, hogy a Pápa miért nem fogadta 
el a lemondást, hanem egy külön szemé
lyi delegátust nevezett ki a 80-éves P. 
Dezza személyében. A tapasztalt, idős 
jezsuita atyának sikerült azonban nem
csak a szükséges kapcsolatokat a Szent
székhez helyreállítani és ápolni^ hanem 
sikerült meggyőzni a Szentszéket arról, 
hogy a Pápa iránti engedelmesség terén 
nem akadt egyetlenegy vétség sem: egy 
rendtag sem lépett ki ezért és egy rend
tag sem tette le hivatalát. — P. Dezza 
mellett az ő segítőtársa, P. Pittau, ér
deme, hogy a Szentszék bizalma a ren
di vezetőség iránt és a Rend teljes loja
litása a Szentszékkel szemben helyreállt, 
s így II. János Pál pápa az „inter- 
regnum”-ot egy közeli generális válasz
tással megszüntetheti.

LEVÉL NAGYVÁRADRÓL
Kerülő utón kaptuk az alábbi megható 

sorokat:
De nehéz hazulról 
Messze útra szállni, 
Akiket szeretünk, 
Azoktól megválni. 
Hátha nem virradunk 
Több találkozásra? 
Hátha most öleltük 
Őket utoljára? ... 
Minden elválásunk 
Mintha örök lenne, 
Fátyolos nagy felhő 
Borul a szívemre ... 
Szövődj rá szivárvány 
Könnyünk hullásából, 
Üj találkozásunk 
Reménysugarából!

Szeretettel — a 80 éves 
szomszéd öreg Vilma néni. 

*
LEVÉL EGY OTTHONI FIATALTÓL
. . . Természetesen mi is próbálunk 

különbséget tenni békemozgalmak kö
zött. A Nyilatkozatban a DH csoport 
nem foglalhatott volna állást a szovjet 
fegyverek ellen, anélkül, hogy ne a tel
jes leszerelést említette volna, tehát az 
amerikai ellen is egyszerre kellett szól
nia. Különben a szokásos „ClA-vád” 
érhette volna és ez veszélyes itthon. A 
béke veszélyeztetőjén a szovjet biroda
lom törekvéseit látjuk mi is, a lengyel
országi eseményekkel kapcsolatos cik
kely pedig azt hiszem egyértelművé tette, 
hogy bázisainknak sincs semmi köze az 
AEH és a békepapok demagóg és hazug 
„békemozgalmához”, hanem, mint ír
ták, ők 11. János Pál pápa mögé sora
koznak fel.

A Rajk-féle szamizdat mozgalmat is
merem, én bízom bennük. Állás nélküli 
diplomások, meghurcolt, megalázott ér
telmiségiek alkotják, akik alantas mun
kával kénytelenek megkeresni kenyerü
ket, de megosztják a rászorulókkal a- 
miiük van. A nyáron ők adtak munkát 
nekem is, hogy megszerezzem a kiutazá
somhoz szükséges pénzt.

Mégegyszer köszönöm kedves sorait, 
a húsvét nagy ünepére a Föltámadott 
kegyelmét kívánom ...

1982. április 3. (Teljes aláírás)
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Fe’hívós
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 voit 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 emlékműve! kapcsolatos munkála
tokról és a gyűjtésről időről-időre a saj
tóban tájékoztatunk.

Adományokat, megajánlásokat a kö
vetkező bankszámlára: MEB S zent- 
korona Emlékmű, Bay. Ve- 
reinsbank München Nr. 145625 kérjük.

A Magyar Szentkorona-emlékmű Elő
készítőbizottság nevében:

Dr. Harangozó Ferenc
a Mindszenty-Alapítvány tanácsosa

Dr. Fáy Gedeon
a Ny. Európai magy. ref. Lelkigondozó- 

Szolgálat elnöke
Dr. Stankovich Victor

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

a Németorsz. Magy. Szervezetek Központi
Szöv. elnöke

v. Radnóczy Antal
a Vitézi Rend h. főkapitánya, 
a Ludovikás Egyes, elnöke

DIÓSZEGHY TIBOR, hites tolmács és 
fordító, magyar-német és német-magyar, 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. — Daimler- 
str. 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 (089) 3 00 21 62

KÉRDEZZEN — FELELEK
® Azonnali hatállyal küldhet a nagy 
ü Quelle Katalógusból ajándékot Ma- 

gyarországra vagy Erdélybe. A vám- 
ma! járó adminisztrációt, valamint a 

ü pontos leszállítást a „QUELLE IN- 
S TERNATIONAL UNGARN SERVICE" 

garantálja. Felvilágosítást minden 
F> időben ad:
E3 TH. PAPA Vertreterin dér QUELLE 
É INTERNATIONAL 7032 Sindelfingen, 
É Maichinger Str. 16. Te!.: 07031 — 
É 801568.

M. SZERDAY
METROPOLITAN VERLAG

Sfr 
Berkest András: Októberi vihar 15.— 
Dallos Sándor: Nap szerelmese,

Aranyecset I.-II. 50.—
Thomas Mann: A Buddenbrookház 22. - 
Dr. Mátyás: Utazások Erdélyben 
(panoráma) 25.—
Benedek István: Mandragóra I.-II.

(Tibet. India) 38.—
Tamási Áron: Ösvlgas-.talás 9.—
Szabó Magda: Freskó; Mózes egy,

huszonkettő 11.—
Az aradi vértanúk I.-II. 26 —
Illyés Gyula: Beatree amédjai 13 —
Benedek E’ek: Édes anyafö’dem! 9.— 
Babits Mihály: Az európai irodalom 

története 18.—
Pr.->rdek E’ek- Nagv mavvarok é’ete 16 
Simc-n István: A rnagv’r medálom 16 

p kedves várárirnnk Revei
mét. bogv túra ka^kofó Pn’-rm/ Erűm
A CSILLAGFEJTÉÉ KÖNYVE 75 —

Június 1-ig leárazva 15%-kal cssze-s Pas
suth könyvek, Krúdy Gyula: Az utolsó 
várkisasszonv. Régi és új emberek. Régi 
szélkakasok körött, A ttszresz’ári So’ymcsy 
PT’.ter. A vi’ág műiden részén megjelent 
könyvök álln’k a kedves vásárlóink szol
gálatára. új és antikvár könyvek, szótárak, 
lexikonok, mesekönyvek, hanglemezek.

Kérje katalógusunkat!
M. SZERDAY 

MFTROPOIJTAH V P R I A G 
CH-4142 MÜNCHFNSTE'N. Teichweq 16.

SCHWEIZ
Telefon: (061) 46-59-02

HIRDETÉSEK

A '82-töl megváltozott új „Gépjárműve
zetői vizsga kérdései" magyar nyelven, 
DM 45.— áron kapható: Dr. L. Deák, 
8000 München 70, Johann Clanze Str. 43.

Németországban élő, német állampol
gársággal rendelkező idősebb nyugdí
jas uriasszony, ki teljesen egyedülálló, 
független, s nagyon egyedül érzi magát, 
írjon hasonló férfinak „Kettesben" jeli
gére a kiadóba.

Magyar színházak előadásai, operák, 
kabarék, magyar-nóta műsorok stb., 
videó-kazetták eladók. Cím: Szórádi Emil, 
A-7000 Eisenstadt, Eiweckstr. 6.

Neves magyar festők 
művei: Kádár Béla, Rippl-Rónai Jó
zsef, Iványi-Grünwald Béla, Berkes An
tal, Neógrády László, stb. kaphatók: 
Torba Kunstkabinett, D-5000 Köln 1, 
Engelbertstr. 52, - Tel.: 0221 / 21 06 03.

Svájcban élő 36-é/es, művészeteket, 
tudományt, utazást kedvelő csinos diplo
más nő házasság céljából megismerked
ne egyetemet végzett férfival, aki ked
ves. 3-éves kisfiámat is szívébe tudná 
zárni. Válaszokat „Akácfavirág" jeligére 
a Szerkesztőségbe várok.

„HURKA - KOLBÁSZ — SZALONNA, 
TAKÁCSNÁL VENNI JÓ VOLNA" 

Takács Fleisch & Wurstwarenbetrieb 
GmbH, 7000 Stuttgart, Dorotheenstr. 4. 

Első igazi magyar hentes Stuttgartban! 
MARKTHALLE. Stand Nr. 74-76. 

Telefon: (0711) 24 31 04.

Kedvezményes áron kapható!

AZ IRODALOM VILÁGA
A könyv az irodalomelmélet alap

kérdéseit tárgyalja, bö szemelvénye
ket nyújtva a világirodalom remek
íróinak müveiből. Pl. csak a költői 
műfajokat ismertető fejezeteket 100- 
nál jóval több gyönyörű vers il
lusztrálja.

Tanároknak, felsős diákoknak és 
az irodalom iránt érdeklődőknek 
melegen ajánljuk.

A több mint 300 oldalas szépkiál- 
lítású, egészvászonkötésű könyv ára 
csak 15.— DM, tengerentúlra 10.— § 
4- postaköltség.

Rendelje meg az „Életünk" címén!

f KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 1 
' ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK! /

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten 
Inh.: O. BAYER 

Kreitmayerstr. 26 - D-8000 München 2
Telefon (089) 19-63-93 DM

Alföldi Olaszrizling 5.10
Alföldi Kékfrankos 5.10
Abasári Rizling 6.15
Debrői Hárslevelű 6.15
Badacsonyi Kéknyelű 6 50
Badacsonyi Szürkebarát 6.60
Soproni Kékfrankos 6.40
Villányi Burgundi 6.60
Hajó Cabernet 6.50
Bogiári Olasz Rizling 5.95
Bogiári Kékfrankos 5.95
Bogiári Cabernet — rosé 5.95
Tokaji Aszú 4 puttonyos 13.50
Tokaji Aszú 3 puttonyos 11.50
Vilmos körtepálinka 23.50
Császárkörte 13.50
Kecskeméti barackpálinka 25.—
Hasas barackpálinka 23.—
Cseresznye pálinka 23.—
Szilva pálinka 21.—
Kosher szilvapálinka 29.—
Hubertus >8.50
Beverage Bitters (Unic.) 1 lit. 28.—
Beverage Bitters (Unic.) 14.50
Pick szalámi kg. 24.—
Csabai kg. 21.50
Gyulai kg. 20.—
Süli Debreceni kg. 15.—
Süli kolbász kg. 16.—
Kalocsai tarhonya j/j kg. 3.10
Nagykockatészta Yz kg. 3.40
Lebbencs 1/ kg. 3 40
Kiskocka, cérnametélt 100 gr. —.80
Paprika káposztával 700 gr. 4.40
Bogyiszlói paprika (erős) 700 gr. 4.10
Hegyes paprika csípős 700 gr. 4.40
Hegyes paprika kevésbé csípős 4.40
Házi kolbász kg. 18.50
Disznósajt kg. 12'50
Véres-májas hurka a téli időszakban 12.50 

Üvegárut is szállítunk!

Volt MET-olvasóink figyelmébe! 
Mivel a MET anyagi okokból szünetel, 
helyette az „Életünk“-et küldjük szíves 
tájékoztatásul.

Gyorsan, jól és mégis olcsón fordít 
és hitelesít a német áil3m elfeirert tol
mácsa és fordítója: August Lé. li, L.e’ins- 
grund 38, 4300 Essen 1. Telefon: 0201 / 
711-582.

Megjelent! Megjelent!
Mindszenty József: 

HIRDETTEM AZ IGÉT
Pásztorlevelek, szentbeszédek gyűjtemé
nye (1944—1975). Válogatta és a beve
zető tanulmányt írta Közi Horváth József. 
— A 300 oldalas vászonkötésű könyv ára

25.— DM vagy 12.— S.
Megrendelhető Európában: „Életünk" 
Redaktion, Oberföhringerstr. 40. D-8000 
München 81; az összes magvar lelké
szeknél és Máriacellben. Az USA-ban: 
Hungárián School Care Club (Papp Gá
bor), 16403 Southland Ave.. Cleveland 
44111: — Katolikus Magyarok Vasárnap
ja, 1739 Mahoning Ave., Youngstown, 

Ohio, 44509.

MAGYAR
ÉLELMISZER NAGYKERESKEDÉS 
kiszolgál Svájc, ill. Nyuga<t-Euircp>a 
területén élelmiszerüzleteket, ven
déglőket, penziókat.

Kérje árjegyzékünrtet!
PÁNCZÉL

CH-3098 Köniz, Wiesenstr. 6.
Tel.: (031) 53-17-55.

Magyar-német hiteles fordításokat 
gyorsan és lelkiismeretesen elvégez — 
színvonalas magyarországi társasutazáso
kat - STUDiEN-REISEN - szervez 

Kérjen prospektust!
WILHELM DIVY,

Lindenstr. 50, 7990 Friedrichshafen 1. 
Telefon: 07541 / 71391

' A KA’SERSLA'JTFRNI
SZIRMA! ARCHÍVUM KÖZLEMÉNYE
Számos érdeklődőnek hozom tudomá

sára, hogy a Szirmai Archívum központi 
kiadványait megrendelésre sajnos nem 
küldhetjük. Az utóbbi időben főleg Szir
mai Károly Szavak Estéje — Mindig el
válni valakitől... és Az Idő Hídján című 
könyveket keresik, valamint dr. Szirma: 
Endre: A Magányos Óriás I.-II. kötetét és 
a nemrégen megjelent „Biogneiphie c‘er 
Erinnerungen" 1981. 795 old. I. kötetét. 
A SZIRMAI ARCHÍVUMOK kiadásai (Stutt- 
gart-Takyo-New York) Prof. Szirmai dön
tése alapján könyvárusi forgalomba nem 
kerültek és példányonként nem vásárol
hatók.

A fenti kiadványok iránt érdeklődők 
megtalálhatják a kölcsönzésre szánt pél
dányokat minden nagyobb egyetemi 
könyvtárban világszerte (tehát nemcsak 
azon egyetemi, vagy akadémiai könyv
tárakban, ahol Szirmai Gyűjtemény, vagy 
Archívum létesült).

Honfitársi üdvözlettel:
Dr. Létmányi István — Czakó Tibor

Kiadóhivatalunknál kapható 
könyvek

Mindszenty József: Hirdettem az Igét. 
— Pásztor-levelek, szentbeszédek 
(1944 1975). — 300 oldal, vászon
köt. DM 25.— vagy 8 12.—

Mindszenty József: Napi jegyzetek
480 old. vászon köt. DM 32.— C; 15.— 

Kardinai Mindszenty: Erinnerungen
4. kiad. vász. köt. DM 40.— $ 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.— § 10.—
Szamosi József: Máriacelli emlék

könyv, képes kalauz 46 képpel, eb
ből 32 színes. DM 12.— C; 6._
Légiszállításnál 4- portóköltség.

Megrendelhetők: az „Életünk" 
kiadóhivatalánál, 

Oberföhringerstr. 40, 
D-8000 München 81, W. Germany.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

8200 München 81, Oberföhringerstr 40 
Telefon: (089) 98 26 37.

Felelős Kiadó:
a Magyar Kát. Főlelkészség. 

Felelős szerkesztő: 
Dr. Harangozó Ferenc, 

Seelsorger.
*

Redaktion und Herausgeber. 
die Ungarische Oberseelsorcje, 

8200 München 81. Oberföhringer 
str. 40. Telefon: (089) 98 26 38.

Redakteur: Dr. Harangozó Ferer. 
Abonnement: DM 15.- pro Jahr und 
Exemplar; nach Ubersee DM 25-- 

ELÖFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar leiké 
szék terjesztik, ők küldik szét és 
náluk is kell előfizetni!
Tengeren túlra, vagy ahol nincs me 
gyár lelkész, oda a Kiadóhivata 
küldi az újságot.
Egyes szám ára egy évre 15.- DM 
vagy ennek megfelelő valuta.
Tengeren túlra légipostával 25- DM 
Lapzárta: a hónap 18-án. - Hirdeté 
seket csak 15-ig fogadunk el.
Postscheckkonlo: Nr. 606 50-803, Kát:

Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto: 
München.

Bankkonto: Bayer. Vereinsbank, 
Nr. 145857, Kai. Ung. Seelsorge 

„Életünk”
Druck: Danubia-Druckerei,

1 Ferchenbachstr. 88. - 8 München 50

MEGHÍVÓ
A Kastl-i Magyar Gimnázium szülői . - 

nác-sa szeretettel meghívja szülötá . 
és az iskola minden barátját május .19- 
én pünkösd szombatján este 19-ó.é: 
a Burg Kastl-i magyar gimnázium re‘t - 
tóriumában rendezendő iskolabálra.

Magyar zenekar, hidec-meleg tál. ma
gyar berek, üdítők, tombola, quiz. Rész
vételi díj: a kiadós nagyválasztékú vacso
rát beleértve tavalyi változatlan áror 
DM 35.-.

NEMZETŐR KÖNYVEK
DM

Gombos Gyula: Igazmondók 
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport I. 30.- 
Sz’ozsenyicin: Gulag szigetcsoport II.

582 old. Oroszból fordította Szente I. 3- 
Fehérváry István: Börtönvilág Magyar

országon, fűzve
Közi Horváth József: Magyarország í 

kereszténység 56-ban
Rozanich István: A másik partról 

(versek) fűzve
Tollas Tibor: Évgyűrűk (versek) 

vászonkötésben
Tollas Tibor verses magnókazettája
Dálnoki Veress: Magyarország honvéd ’.e 

a II. világháborúban (3 kötet) vászon 9
Megrendelhető a könyv árának bekül : 
vei: Nemzetőr, 8 München 50. Ferchenb. - 
str. 88. címen.

JUHÁSZ LÁSZLÓ
HÉTTORONYTÓL KUFSTEINIG
— Magyar rabok idegenben — 

című, 200 oldal terjedelmű, ú; 
könyve, 25.— DM áron megrendel
hető a szerző címén: 8 München 
80, Bülowstr. 10.

MAGYAR HENTES — VIKTOR PAu
Lerchenstrasse 29. D-7063 Welzhc m

Telefon: 07182 / 67 36
DM

1 kg. Kolbász, füstölt 16 —
1 kg. Kolbász, friss, sütni és grillez-

n’való 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

vagv vér nélkül 10.—
1 kg. Fokhagymás sonkaszalámi 16.—
1 kg. Paprikás Puszta-Szalámi 16 —
1 kg. Lengyel sonkaszalámi

(90 ’/o soványhús) 29 —
1 kg. Főtt-tokapaprikás szalonna 12 —
1 kg. Angolszalonna 20 —
1 kg. Hasaalja szalonna, magyarosan 12 —
1 kg. Hátsó sonka, füstölt, „ 20.—
1 kg. Fehér sós-szalonna (vastag) 10.— 
1 kg Paprikás Lengyel Kolbász 12.— 
1 kg. Őrig. Pick- vagy Herz-szalámi 26.— 
1 kg. Őrig. Szegedi Paprikás-szalámi 28 —

Minden árut légmentes csomagolásban 
utánvéttel szállítok.


