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CHIARA LUBICH:

Az élet szava
EVANGÉLIUMI ELMÉLKEDÉS

£zí'h a héten kezdjük el a keresztények 
egységéért az imahetet. Felszólítás ez 
mindannyiunknak, akik Krisztust követ
jük. — Ebben az évben különleges témát 
választottak az imahétre: „jézus Krisztus 
a világ élete.” Hogy ezt a gondolatot mi 
is bekapcsolhassuk az életünkbe, január 
hónapra Jézusnak ezt a fontos kijelen
tését választottuk: „Én vagyok... az 
élet”.

Miért mondhatja ezt jézus magáról? 
Azért, mert ő más, mint mi. Mi mástól 
kapjuk az életet, Jézus azonban maga az 
Élet. Jézus maga az Isten, az örökkévaló
ságtól kezdve az Atyában él, és az Atya 
őbenne. Ebből kifolyólag az ő élete nem 
az öregedésé és a múlandóságé, mint a 
mi biológiai létünk, hanem ellenáll a ha
lálnak, mindig az élet, az örök élet ma
rad.

Mivel Jézus az élet birtokosa, mert Ő 
maga az élet, nekünk is adhatja azt. Ne
künk adhatja azt az életet, ami nem 
lesz kevesebb a mi testi halálunkkal. Az 
ember az Isten hasonlatosságára van 
teremtve, és a Vele való közösségre van 
hívatva. Ezért lényegénél fogva már va
lami magasabb felé törekszik, mint ő 
maga. Abban az életben találja meg 
emberségének kiteljesedését és teljes bol
dogságát, amelyet Jézus ad neki.

A keresztények számára ez az élet 
ajándék Jézus kezéből, nemcsak a jövő 
és a túlvilág számára, hanem a jelen 
számára is. Ezáltal a keresztényekben 
már most egy kis darab halhatatlanság 
van. A keresztény ezt az életet a hit által 
teheti magáévá, amennyiben egész lénye
gével igent mond Krisztusnak: „Akt hisz 
a Fiúban, az örökké él.” /János 3,36f

A keresztény megkapja ezt az életet, ha 
elfogadja és életévé teszi Jézus szavait: 
„Bizony, biszony mondom nektek, aki 
igémet hallgatja és hisz annak aki engem 
küldött, örök élete van.” /János 1,24! 
Ezt az életet ajándékozza nekünk Jézus 
az Oltáriszentségben is. Ez az elet ke
nyere. Fia hittel magunkhoz vesszük, csil
lapítja az élet iránti végtelen vágyunkat, 
ami minden emberben ott rejtőzik.

Hogyan valósíthatjuk meg tehat Jézus 
szavait: Én vagyok az elet? A mai világ
ban hajlamos az ember arra a gondolatra, 
hogy az anyagi jólét, a „fogyasztói gon
dolkodás, egy Isten nélküli anyagvtlag, 
kultúra és tudomány az igényéit teljesen 
kielégíti. Hogy ez mégsines így, naponta 
tapasztaljuk. Őszintének kell lennünk 
magunkkal és másokkal szemben, cl kel. 
smernünk, hogy más dolgok szükségesei 

szívünk kielégítéséhez.
Ez az élet élővé válik bennünk, ha 

egész szívünkkel Krisztusban hiszünk, ha 
őt ideálunkká és példaképünkké választ
juk földi utunkon. Végül ha abból az 
életből tápláljuk magunkat, amelyet 
jézus az Oltáriszentségben ad nekünk. 
Akkor majd megéljük, hogyan ad ez az 
élet létünknek értelmet.

r

„Uj esztendőben - uj szivekkel..?4
Baj van ma az emberi szív körül! - 

Akár fizikai értelemben, akár lelki érte
lemben veszem azt a szivet. Tele vagyunk 
betegszivü emberrel; toldozzák-foldozzák 
ezt az emberi szivet, ritmusszabályozó kis 
műszereket szerelnek bele, sőt sziveket 
plántálnak át. Legújabban arról olvashat
tunk, hogy Németországban ma nyolc 
ember él, akinek műszíve van. — Az „él" 
talán nem is jó kifejezés, mert csak kinló-

Babits Mihály (1883—1941):

Ó,mikor oszlik már a köd?*
Ó, mikor oszlik már a köd? 
hol késik a vigasztaló? 
Örvények és sziklák között 
hogy ing a kis magyar hajó!

Nekem már sírni sem szabad, 
talán összerezzenni sem 
ha látom, hogy a forgatag 
elkapja egy-egy kedvesem.

És átkoznom sem a vihart 
s kiáltanom borzadva, hogy 
csekély deszkánk talán kitart, 
de drága vérünk színe fogy.

Nem volna jobb-e, magyarok, 
míg rázza hab a mély kabint, 
kik itt vagyunk még, egy marok 
szorosan összebúni mind?

Dalolni tán vigasztalót, 
s vigyázva lesni hol derül, 
és szólni: „Kösd ki a hajót!” 
ha partot látnánk messzirül?

De jaj, bajában sem barát, 
magyar sem érti a magyart, 
civódik mint a rossz csalad, 
s olykor még áldja a vihart:

dik azzal a műszívvel egy-két évig, bioló
giailag, de még inkább lelkileg ...

És mit mondjunk arról a másik „sziv"- 
ről, az ember érzelem-és akaratvilágának 
éltető princípiumáról, amelyről egy Szent 
Ágoston, ez az első zseniális keresztény 
elemzője az emberi szívnek, azt írja: „in- 
quietum cor" - nyugtalan szív - és meg 
nem nyugszik, mig meg nem nyughatik 
az Istenben! — Vagy a középkornak 
egyik legnagyobb női alakja, Sienai Szent 
Katalin, Írja róla: „Non intelligitur mente, 
séd corde" - nem az értelmünkkel értjük 
meg az életet, hanem a szivünkkel! - 
Mert az embert különösen nehéz helyzet
ben nem az értelme irányítja el helyesen, 
hanem a megérző szive.

Ez a szív van ma veszélyben, ez a szív 
beteg és ezért beszélhetünk szívtelen 
emberekről és kegyetlen, szívtelen világ
ról Mert honnan is van az, hogy ma az 
emberek magánéletében, családi életé
ben, sőt társadalmi és nemzetközi vi
szonylatban is, olyan ijesztően megfogyat
kozott az emberi életet összekapcsoló 

legfontosabb tényező, — az emberi szere
tet? — Szeretetlen világban élünk!

Vagy mivel magyaráznók különben az 
ártatlan emberek élete fölött kegyetlenül 
átgázoló terrorizmust, amely ma világmé
reteket ölt? Vagy hogy érthetnék meg azt 
a szeretetkrizist, amiben ma a modern 
család vergődik? Megint csak minap ol
vashattuk a körúti sajtóban, hogy egy 
nagyvárosban éppen karácsonykor mene-

ó, szörnyű! még dícsérgcti, 
mert rab türövé edz a seb, 
s e néma szolgaság neki 
vére vérénél kedvesebb.

Ők amíg vérük vére hull 
úgy védik itthon a hazát 
hogy szívbe fojtják zsarnokul 
a gyermekeknek igazát.

így jártam én is — nem rege — 
és úgy vagyok már, úgy vayok, 
mint rossz családnak gyermeke, 
kit egyre vernek a nagyok.

De csitt! duzzogni nem szabad, 
szivem! jutalmat ne keress! 
Jutalmul: mindig légy szabad, 
s ha nem szeretnek is: szeress!

Gondold, hogy könny és vér pereg, 
s van méltóbb annyi fájdalom: 
s ne sírj, ha vernek, mint gyerek, 
hanem zengj, mint a cimbalom!

* Eredeti címe „Alkalmi vers".

külnek el férjüktől az asszonyok, hogy 
„mással" szórakozzanak. És mivel magya
rázzuk azt az ijesztő budapesti legújabb 
statisztikát, amely arról számol be, hogy 
minden ezer polgári házasságból átlag 
456-ot bontottak föl és hogy ennek követ
keztében egy év alatt Budapesten lega
lább 30,000 ártatlan gyermek lesz teljesen 
anyátlan-apátlan, vagy legalább is lélár- 
va? ...

Megdöbbent továbbá az a magyaror-

Ha Európa 
önmagára talál...

Spanyolország egyik nemzeti szenté
lyében, Santiago de Compostela-ban, 
mondotta a pápa: „Ha Európa önmagára 
talál, visszatér a keresztény humanizmus 
gyökereihez: a kölcsönös megértés, fele
baráti szeretet útjára, az istengyermekség 
közös tudatához, egyszóval, ha megtér 
Krisztus szelíd igája alá —akkor meg
mentheti a világot egy atomháború bor
zalmaitól”.

szági statisztikai adat, amely szerint Ma
gyarországon az öngyilkosok száma 1960- 
tól 1980-ig megkétszereződött: évi 2527- 
röl fölugrott 4803-ra, úgy hogy ebben a 
legszomorúbb statisztikában, világviszony
latban is mi magyarok vezetünk. — Anya
gi gondok okozták? Félelem vagy élet- 
unalorn? Ez nem lehet igazi vagy teljes 
ok, mert hiszen 1960 óta megszűnt az 
anyagi gond, megszűnt a félelem. Az ólet- 
unaiom sem magyarázza meg, mert a 
statisztikai adatok szerint az öngyilkosok 
között nagyon sok a fiatalabb nö és férfi, 
akik előtt nyitva áll az élet. — Egy bizo
nyos: az öngyilkosságok mögött mindig 
ott borong a keserűség, a szörnyű ma
gány, megnemértés, szeretethiány és a re
ménytelenség árnyéka. Ezek mind-mind 
főleg családi és társadalmi tünetek, ame
lyek alatt a magányos emberi szív gyötrő
dik és összeroppan.

Ez csak diagnózisa próbál lenni a baj
nak, de hol a gyökere? — Erre nehéz ál
talánosságban feleletet adni. — Tény az, 
hogy az emberi szív kerül valahogyan 
válságba és a legtöbbször nincs rá orvos
ság, mert nem ott keresik, ahol megtalál
ható lenne. - Ha az ember sokirányú 
lelkiigényét csak evilági alapokra helyez
zük, válságos helyzetekben és időkben 
képtelen megbirkózni érzelmi és erkölcsi 
problémáival. Válságos időkben, különö
sen a magányos ember, felsőbb segítség
re, „megváltásra" szorul. Honnan jöhet ez 
a megváltás? — Ott állunk a három isteni 
erény: a hit, remény és szeretet, egyszó
val a keresztény kegyelem problémájá
nál... Hinni kell az ember felett álló örök 
Jóságban és Szeretetben, hogy életünk 
legnehezebb, legsötétebb óráiban meg 
láthassuk az örök Remény fénysugarát 
is...

Karácsony van. Előttünk egy új eszten
dő! Az a szent idő ez, amikor az Úristen 
irgalmas szeretete és jósága egy Kisded 
alakjában ereszkedett le erre a földre. 
Meg kell ragadnunk ezt a felénk kinyúj
tott jóságos Atyai kezet és engednünk 
kell, hogy emeljen, irányítson és vezes
sen ... Teljes világosság nem adódik eb
ben a földi létben botorkáló ember szá
mára. Megmarad mindig az adventi ho
mály. A végső Urjövet minden ember szá
mára akkor következik el, amikor a földi 
lét béklyói maguktól lehullanak az Isten 
színről-színre való látásában. Addig vi
gasztalódjunk a régi szép újévi egyházi 
ének hangjában és szavaiban:

Szép kelet, szép nap!
nincs benned homály 

Mert az Örök-Nap benned a király! 
— Új esztendőben új szívekkel, 
Dicsérünk Jézus énekekkel.

Harangozó Ferenc

ÁLDÁSOS
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT 

KÍVÁN OLVASÓINAK AZ 
„ÉLETÜNK”
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP:

A szexualitás felértékelése
METAFIZIKAI FELÉRTÉKELÉS

Megelőző cikkünkben Aquinói Szt. 
Tamásnak a szexuális kérdésben való 
kiegyensúlyozott állásfoglalását próbál
tuk ismertetni. Szt. Tamás a szexuali
tást az egyház szellemében két szem
pontból felértékelte, egyrészt metafizi
kai, másrészt keresztény síkon. Metafi
zikai vonalon azáltal, hogy az embert 
mint szellemi lélekkel rendelkező testi 
lényt fogja fel. Annyit jelent ez, hogy 
az embernek halhatatlan lelke van, és a 
nemzők nem pusztán csak egy állati or
ganizmust hoznak létre, hanem halhatat
lan, azaz szellemi lélekkel rendelkező 
lényt. S mivel a szellemi lelket nem le
het az állati organizmusból leszármaz
tatni, fel kall tételeznünk, hogy Isten 
maga teremti és egyesíti a testtel a szelle
mi lelket abban a pillanatban, amikor a 
szülők nemzői tevékenysége által előké
szítette organizmus egy ilyen lélek be
fogadására alkalmas. A gyermek tehát 
egyrészt Isten teremtői tevékenységének, 
másrészt a szüllek niamzési aktivitásának 
gyümölcse. Ez viszont annyit jelent, 
hogy a szülők valamiképp a létet adó 
Isten munkatársai. Nem mintha Isten 
rájuk szőrűim — tud embert a semmi
ből is létrehozni — hanem Isten végte
len jóságában a szülőknek megadja, 
hogy az ember létrehozásában vele köz- 
rcműködhesssndk. Ebben látjuk a sze
xualitás metafizikai felértékelését.

KERESZTÉNY FELÉRTÉKELÉS

A keresztény felértékelés azáltal tör
ténik, hogy a gyermekben nemcsak em
beri lényt látunk, tehát nemcsak testtel 
és szellemi lélekkel rendelkező lényt, ha
nem egy lényt, mely hivatva van a 
kegyelem által Isten gyermekévé lenni. 
A szülők méltósága ezáltal még nagyobb 
lesz, de egyben felelőssegük is megnő. 
Nem mintha a szülők a gyermeknek ke
gye met adhatnának, azonban nagyrészt 
tőlük függ, hogy a gyermek belekap
csolódik-e abba a kegyelmi áramkörbe, 
mely az egyház. Jézus világosan meg
mondta: „Aki nem születik vízből és 
Szentlélcikibőil, nőm mehet be Isten or
szágába” (Jn 3, 5), A szidok rendelkez
nek a gyermekkel, ameddig kiskorú, az 
ő kötelességük tehát, hogy mindabban a 
jóban, értékben részesítsék, mely hitük 
szerint az embert boldoggá teheti. Ezért 
nem elég, hogy gyermeküket megkeresz- 
teltetik, minden erővel azon kell len
niük, hogy a keresztény hitre oktassák 
és a keresztény nevelésben részesítsék. S 
m.vel minden nevelés csak akkor ered
ményes, ha példaadással együtt jár, a 
keresztény szülőknek úgy kell élniük, 
hogy gyermekük életükön és példájukon 
okulva maga is meggyőződéses keresz
ténnyé válhassak. Nem kell részletezni, 
midy rendkívül nehéz felelősséget ró ez 
a keresztény szülőkre. De cpp ezáltal 
lesz a szülői hivatás és általa a szexua
litás felértékelve.

A NÖ FELÉRTÉKELÉSE

Nem lehet azonban tagadni, hogy a 
szenttamasi szemléletnek is megvannak 
a maga hiányosságai és ezért kiegészítés
re szorul. így Tamás a nő szerepét csak 
abban látja, hogy a férfi segítőtársa. A 
nő a háztartást vezeti, egyéb hasznos 
munkát végez. Mindebben azonban pó
tolható a férfiak által, sőt — úgy véli 
az aquinói doktor — a férfiak ezeket a 
munkákat is jobban el tudják végezni, 
mert értelmesebbek. Az .asszony értelme 
szerint alsóbbrendű mint a férfi, csak 

egyben pótolhatatlan: a nemzésben. Ma
napság ezt a kijelentést már nem fogad
hatjuk ol így a miaga általánosságában. 
Lehet, hogy a férfi értelmi ítéleteiben — 
átlagban persze, mert kivétel mindkét 
vonalon van — objektívebb, elvonatkoz- 
tatóbib mint a nő. Viszont ia nőnek az 
értelmi ismerete a konkrétabb életszituá
cióban értékesebb szokott lenni, mert in- 
tniitivebben, vagy mondjuk átérzéssze- 
rűen tud Ítélni. Tehát nem is annyira 
arról van szó, hogy a férfi értelmesebb 
mint a nő, minit inkább arról, hogy a 
férfi és a nő értelmi tevékenységének 
más jellege, színezete, mélysége van. 
középkori filozófusok és hittudósok 
azonkívül más megfontolással is meg
alapozták a férfi felsőbbrendűségét az 
asszonnyal szemben. A nő szerintük me- 
tafiziik.alilag és itermésizetfeletti vonat
kozásban egyenrangú a 'férfivel: hal
hatatlan lélekkel rendelkezik és az örök 
életre van hivatva. Azonban biológiai
lag a nemzés dolgában — már pedig 
Szt. Tamás szerint az asszony egyedül 
e dologban pótolhatatlan —, biológiai
lag nem egyenrangú. A középkori ter
mészettudósok ugyanis nem tudták, hogy

Egy meg egy - egyenlő hárommal
HITKÖZÖSSÉG NEM CSUPÁN EMBERKÖZÖSSÉG

Vasárnap reggel egyik közösségemhez 
igyekeztem szentmisére Találkoztam 
emberekkel, akik dolgoztak, mások autó
ba pakolták holmijukat és családjukat, 
hétvégére igyekeztek.

Megérkeztem közösségemhez. Emberek 
köze, akik nem csupán közösségre vágy
tak, hanem hit-közösséget akartak alkot
ni. Akkor is, ha ez nem vált tudatossá 
bennük. Testvéreimnek nevezem őket: a 
Jézusba vetett közös hit tesz testvérekké 
bennünket.

A közösen megélendő — vagy megélt 
— hit egyik alapfeltétele, hogy tudjunk 
egymásról. Nem aziránt érdeklődünk, 
mennyit keres valaki, hanem meghall
gatjuk egymás problémáit, vágyait, — az 
örömet is osztjuk egymás között. Akik 
itt találkozunk: hallani akarunk a hitről, 
beszélgetni róla és haladni benne. Keres
sük Istent, együttesen. Összeköttetést 
akarunk létesíteni Vele, te is, én is, mi 
is. Egy irányba nézünk és lépünk. Az el
múlt héten mindenki mást csinált, mun
kahelyén is, otthon is, de itt eggyé vá
lunk a közös hitben, s ez összeköt ben
nünket.

Egy másik alapfeltétele a hitbeli kö
zösségnek: tanúságot tenni hitünkről 
egymásnak. A tanúságtételt az egyház 
gyakran a nagy szentek rendkívüli tettéi
ként hirdette. Számunkra nem jutott osz
tályrészül a kiemelkedő szenség kivá
lasztottsága, be kell érnünk a mindenna
pi tanuságtétel egyszerű, sokszor szürke 
es nem feltűnő, de nem kevésbé fontos 
tetteivel.

A hit helye, a templom emlékeztet: itt 
sokan imádkozták és még sokan fognak 
imádkozni. Minden egyes szó a lélek mé
lyéről: ritka szépségű virág hitünk ko
szorúján. Milyen gazdag tartalommal 
rendelkezik e két szó: „mi Atyánk", ami
kor Istenhez, mint atyához szólunk ké
réssel, dicsérettel vagy bánattal telve. 
Ezen a helyen megnyithatjuk lelkünket, 
beszélhetünk hitünkről. Itt nem nevet ki 
senki. Életünk természetes részévé válik 
itt a hit. S akik ebben részt vesznek, a- 
zok alkotják a hitbeli közösséget, amely 
véd bennünket, épít, és ami nagyon fon
tos' hordoz minket.

a férfi és a nő élő ivarsejteket hoz létre. 
Azt hitték, hogy az asszony csak a nem
zés anyagát nyújtja, a férfi pedig a nem
zés aktív, alakító erejét szolgáltatja. S 
mivel az aktív elem nyilvánvalóan tö
kéletesebb mint a merően passzív, ebből 
azt következtették, hogy h férfi tökéle
tesebb a nemzés tevékenységében mint a 
nő. Ezt a természettudományi nézetet az 
újabbkori tudomány megdöntötte. Ma
napság tudjuk, hogy nemcsak a férfi, 
hanem a nő is élő, eleven, aktív erővel 
rendelkező ivarsejtet hoz létre és így 
aktíve is hozzájárul a gyermek nem
zéséhez.

PERSZONÁLIS FELÉRTÉKELÉS
Csak az újabb korban irányult a fi

lozófusok és teológusok figyelme jobban 
az ember perszonális értékére, értve alat
ta az egész ember testi-lelki, karakter
beli és pszichikai kibontakozását, és ezért 
csak most tudjuk a nemi tevékenységet 
is ebből a szempontból jobban felfogni 
és így felértékelni. Megértjük, hogy a 
férfi és nő életszövetségéndk olyannak 
kell lennie, hogy mindkettő perszoná
lis tökéletesedését, egyensúlyát legalább-

Iiitbeli közösség ott jön létre, ahol ér
deklődünk egymás iránt, amikor segí
tünk egymásnak és egymáson. „Nehéz a 
sok korlatot lebontani, amely körülvesz 
bennünket, mert sok esetben védelmez 
minket, de a másik ember hite támaszul 
szolgál és erőt ad saját hitünk újjáéledé
séhez*. Enélkül keresztény életünk igen 
gyenge lábakon állna és hitünk mint a 
realitástól elszakadt ideál valahol a le
vegőben himbálódznék.

Joachim Messner szerint: „A diaszpó
rában élő katolikus ember számára igen 
fontos az egyházi közösség és az ebben 
jelenlevő Krisztus. Az egyéni hit meg
osztása a közösség tagjaival mindenkit 
megszilárdít hitében". Ami egy hittest- 
verem lelkében erősebb, mint az enyém
ben, arra szükségem van, ha Krisztushoz 
közelebb akarok jutni. Ez fordítva is áll: 
nekem is tanúságot kell tennem Krisz
tusról. így szilárdulunk lassacskán egy
másnak megvallott hitünkben, — vagyis 
Krisztusban.

Egyikünk sem nyerte hitét egyszerre, 
mintha villám csapott volna le az égből. 
A megtérés „szentpáli” módját csak ki
választott embereknek juttatta Isten osz
tályrészül. Mi, mindennapi emberek 
mindnyájan „vízszintesen” kaptuk kdün
ket: emberektől, akik különböző idők
ben és helyeken szóltak vagy tettek va
lamit. Mondhatnánk úgy is, hitünket 
„darabonként” szereztük.

Isten igéjét magunkban hordjuk. De 
csak ha kimondjuk, válik megvallott szó
vá, kinyilvánított Igévé. Ha bennünk re
ked, idővel eltűnik, mint a szálló pihe. 
Ezért szükséges szólnunk, a hitet valla
nunk.

A pap is magában hordja a bűnt bocsá
tó szavakat, de nem a maga számára, 
magát nem oldozhatja fel. Másik paptól 
kapja a feloldozást. így hordozza a ke
resztény ember magában az igét, de test
vérei számára és javára. Ezért kell egy
mást keresnünk és egymást kölcsönösen 
erősítenünk. Az egymásnak ajándékozott 
hit tartós, erős és szívet melegítő örömet 
okoz az ajándékozók számára. Minden
hol fontos ez, de különösen a diaszpóra 

is elvben lehetővé tegye s ugyanígy a 
gyermek perszonális kibontakozását is 
szolgálja. Míg a középkori teológus a 
nemi közösülést sziinte kizárólagosan a 
nemzés közvetlen céljához mérte, addig 
manapság a férfi és a nő lelki és pszichi
kai kibontakozása szempontjából is 
vizsgáljuk. A középkorban megvolt a 
veszély, hogy a férfi a nőben csak egy 
eleven nemzési eszközt lásson, manap
ság ez a felfogás sérti nemcsak a nő
nek, hanem a férfinek az öntudatát, hisz 
mindkettő egyenértékűnek tartja a má
sikat. Érthető, hogy teljes és egyenérté
kű személyként, felelősségük tiudatábin, 
egymás kölcsönös megbecsülésében cs 
szeretetében akarnak életszövetségot köt
ni. Ez a fokozottabb perszonális szem
lélet nyilatkozik imog a „Gaudium e.t 
Spes” kezdetű zsinati k.on.sti tudóban. A 
házasságot nem annyira jogi szerződés
nek mutatja be, mint inkább szövetség
kötésnek. Ebben a szövetségben a két 
fél szerctet-közösisége, kölcsönös és vég
leges önátadása, egymáshoz való hűsége 
a legalapvetőbb elem. Természetesen egy 
pillanatig sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, hogy ennek az életszövétségnek a 
legsajátosabb aiktuoa, a nemzés aktusa, 
természeténél fogva az életadás szol
gálatában áll.

közössegeiben. Ebből táplálkozzon, nö
vekedjen a mi közösségünk is!

A hit megvallásának bensőséges öröme 
nem alapul valami természetes összefüg
gésen. Elitünk matematikája eltér a szok
ványos számolási módtól. Tételünk így 
hangzik: egy meg egy az egyenlő három
mal. A lelki örömet az elrejtőzött harma
dik, a bennünk élő Krisztus-testvér okoz
za, aki a hit megvallóját és meghallóját 
is boldoggá teszi.

Talán sikerült kicsiny hitvallásommal 
olvasóim értelmét gondolatokra indítani, 
szívüket megmelegíteni. Nekem is örö
met okozott, amikor gondolataimat pa
pírra vetettem. Bár nem láthatom azokat, 
akik olvassák e sorokat, bízom abban, 
hogy a titokzatos „harmadik”, — vagyis 
Krisztus-testver, — még a papír apró 
fekete betűin keresztül is képes szívünket 
lángra lobbantani. Amilyen titokzatos ő, 
olyan hatalmas!

Fejős Ottó

Meszlényi Antal: 
MAGYAR SZENTEK 

ÉS SZENTÉLETŰ MAGYAROK
Nélkülözhetetlen kézikönyv! Az Árpád

ház szentjei mellett először foglalkozik 
a nemkanonizált, de szentéletű régi ma
gyarokkal (Bánfy Lukács esztergomi ér
sek, a Pálos-rendalapító Özséb, a kassai 
vértanuk, Kelemen Didák minorita, Hám 
József szatmári püspök stb.); rajtuk kí
vül a közelmúltból 15 magyar hitvalló, il
letve vértanú részletes, hiteles életrajzát 
tárja elénk (Prohászka Ottokár, hg. Batthy- 
ány-Strattmann László, Bogner Mária 
Margit, Hűmmel Kornél, Kaszap István, 
Apor Vilmos stb.). Tudományos igénnyel 
készült munka, emellett élvezetes, fel
emelő olvasmány. Nem hiányozhat egyet
len katolikus magyar család könyvespol
cáról sem!

A gyönyörű nyomdai kiállítású, 300 ol
dalas könyv, kékszínű egész vászonkö
tésben, arany nyomással, rendkívül ked
vezményes áron DM 20,- vagy 8 10,- 
(+ portóköltség) befizetése ellenében 
kapható az Életünk kiadóhivatala címén.

Rendelje meg! Korlátolt példányszám!



1983 január

üzenet Magyarországra
II. János Pál pápa december 12-én, ád- 

vent 3. vasárnapján, a Szent Péter bazili
kában pontifikáit miséje után a Szent Pé-
tér téren egybegyűlt mintegy tízezer hívő
nek a következőket mondotta:

„Magyar püspöktestvéreimnek szeret
nék üzenni Magyarországra, hogy meg
köszönjem nekik ‘ad limina* tett látogatá
sukat Rómában. — Nagy öröm volt szá
momra, hogy találkozhattam ezekke! az 
ezeréves keresztény múltból táplálkozó 
magyar lelkipásztorokkal. A magyar püs
pökök történelmük kezdetén már Szent 
István, Szent László királlyal és Szent 
Gellért püspökkel az élen, kifejezték Szt. 
Péter trónja iránti hűségüket.

Az Egyház ma Magyarországon éppúgy, 
mint a keleti és nyugati világban is, mély 
társadalmi átalakulással néz szembe, a- 
melynek elvilágiasodás és vallási közöny

Ausztria készülődik a Szentatya méltó fogadására
200 ÉV UTÁN, 1983 szeptember 10-én, 

szombati napon, ismét egy római pápa 
érkezik Bécs’oe, hogy résztvegyen Bécs 
felszabadításának 300 éves jubileumával 
kapcsolatban rendezendő katolikus nagy
gyűlésen. Ausztria népével először dél
után 4 órakor találkozik a Hősök terén 
(Heldenplatz). Az ünnepség alapgondola
ta „Keresztények Európában — örökség 
és elkötelezettség". Este a Práter sta
dionjában találkozik az ifjúsággal. A 
nagygyűlés — amit közös imaóra zár le — 
témája: „Felelősségünk a jövővel szem
ben".

Vasárnap, november 11-én, délelőtt 11 
órakor kezdődik az ünnepi nagymise a 
Szentatyával a Dunaparkban (Donaupark). 
Ez egyúttal a 300 éves történelmi évfordu
ló: Bécs és Nyugat felszabadítása a tö
rök veszedelem alól, fő eseménye, ame
lyen résztvesz Ausztria népén kívül szá- 

a velejárója. — A lelkipásztori munkában 
ma a fő gond: a hitoktatás, különösen az 
ifjúság körében, meg a mély lelki válság
gal küzdő család. Ezzel összefügg a papi 
hivatások riasztó visszaesése, valamint a 
magyar nemzet kultúrájában és haladá
sában századok folyamán oly értékes sze
repet betöltött férfi és női szerztesrendek 
problémája..

A Szentatya ezután felhívta a világ ka
tolikusait, hogy imádkozzanak a magyar 
Egyházért.

*
Az 1983-as évet, Jézus Krisztus kereszt- 

refeszítésének 1950. évét. II. János Pál 
pápa a megváltás rendkívüli Szent
évének deklarálta. - A XIV. század 
óta a katolikus egyház minden 25. évben 
ünnepel szentévet. Az utolsó 1975-ben 
volt.

pontból különösen fontos nap, II. János 
Pál pápa elzarándokol MÁRIACELL-be, 
ahol az osztrák püspöki karral, a szerze
tes és világi papsággal és egyes csopor
tokkal külön is találkozik. — Mivel Mária- 
cell a Magyarok Nagyasszonya legősibb 
és legnagyobb történelmi zarándokhelye 
(a kegytemplom második megalapítója 
Nagy Lajos!), továbbá itt van boldogem
lékű Mindszenty József bíboros prímásunk 
eltemetve. Különösen szívbeható élmény 
lenne számunkra, ha a népcsoportok kö
zött mi itt találkozhatnánk a Szentatyá
val. Itt köszönhetnők meg az Úristennek, 
hogy Bécs felszabadításával mi is meg
szabadultunk a 150 éves török iga alól és 
annak a bizodalmunknak is kifejezést ad
hatnánk, hogy a Magyarok Nagyasszo
nya és Szent István király közbenjárására, 
ugyanebben az évben az ő szenttéava
tásának 900. évfordulóját ünnepeljük,

PROKOP PÉTER:

A visszahozhatatlan idő
Mindnyájan tudjuk, mi az idő. A nya

kunkon érezzük. De ha kérdeznék, hát 
magyarázd meg: csak hümmögnénk. 
Legföljebb a nápolyi olasz kézmozdula
tát használnók, ami százfélét jelenthet.

Elsőéves teológusként kerültem vele 
szembe komolyan a filozófiában. Azóta 
se értem. Az a gyanúm, a tanár se ér
tette. Az első hetekben ugyanis magyarul 
fejtegette bölcsességét. A nyolc gimná
zium latin oktatása nem képesített ben
nünket annyira, hogy Cicero nyelvét hal
lásból értsük, pláne beszéljük. Éppen 
elég nehéz volt honunk nyelvén is az el
vont tudomány nekünk „bikfanyelvü" al
földieknek.

Pont az idő címre lapoztunk és bön
gésztük, hogy a diáknyel / rejtelmei mö
gött megleljük magyarázatát, értelmét. — 
Néha még rémálmaimban is kísért a bor
zasztó emlék, mivelhogy az első kollo- 
quiumon pont ezt a tételt pöckölte rám 
a kanonok úr. Nem Cato — vagy Seneca, 
- de anyámnak édes nyelvén se tudtam 
neki megfelelni.

Ember nélkül idő se volna. 
A pihentagyú görögök fogalmazták meg 
először. A pók a hálójával rendezkedik 
be a világba. Az ember a tér és időér
zékével. Az elgázolt állat nem gondol 
rá. Csak fetreng: nem számol a holnap
pal, csak most fáj neki. Az ösztönei
ben van valami, amikor fészket rak a ma
dár s amikor fiókái lesznek: a faj jövőjét 
szolgálja. A kutya nem tudja, hogy csak 
12 év adatott neki...

Az Isten kivüle létezik az időnek: nem 
volt, nem is lesz, hanem van.

Azt meg könnyen megérljük, hogy a 
távolságot méterrel, a térfogatot literrel, 
a súlyt kilóval mérjük. Világos, hogy kell 
egy mérce, amivel a történéseket mérem: 

cehártyámon, pedig a legnagyobb elér
hető sebességgel rajtázott a fénye. Bi
zony szédül a fejünk, amikor milliárd 
fényévekkel kezdünk dobálódzni. Az a 
csillagköd, amelyet ma neveztek el a 
föltalálójárói, már nem is létezik. De mi
re megtudnék, már a Földünk se fog 
létezni.

Ráadásul a csillagfizikus a relatív idő 
magyarázásába kezd. Az én kattogó éb
resztőórám ugyanazzal a lúgóval és csa
varokkal a különféle sebességű egilestek 
relációjában másként járna: sietne vagy 
késne. S a Szaturnusz négy évig csa
vargóit az űrben s ennek ellenére keve
sebbet késett, mint a lány a találkáról. 
Nem mernék már beülni se az elemi is
kola padjába lapulni a mindezt tudó gye
rekek közé. A tanár meg rajzol a táblán 
s ilyeneket mond: a térrel együtt az idő 
is görbül..

A múlt idő. Jele a két „té“ 
(tt): hangosan ordította az egész osztály. 
Ha a dolgozatban az ige végéről elmaiadt 
a egyik ,,t“, akkora dühös négyessel kap
tuk vissza a „dolit", hogy a vége már 
kilógott az oldalról.. .

A fáraók életét keményebb kővel vés
ték a puhábba. Megmásíthatatlan emlék
ként. Megmásíthatatlan? A Szahara grá
nitból morzsolódott homokpora lecsiszol
ja majd a kővéseteket és eltemeti. De az 
én életem porfirnál szilárdabb anyagba 
kövült: a múltba. Megtörtént. - Amit ír
tam, megírtam - mondta Pilátus. A koc
ka el van vetve — s támadásra emelte 
kardját Julius Caesar. Olyan gépet so
hase találnak föl, amely visszaperegné el
játszott perceimet.

A j e I e n . — Az, ami nem is létezik. 
A jelennek nem lehet tartalma. Ha volna 
eleje, az a jelen pillanatban már múlt.

mos külföldi küldöttség, az osztrák állam megszabadulunk jelen veszedelmünkből ez az időegység: perc, óra, nap, év, fény- Vége se lehet, mert az a középen még
fő, Dr. Kirchschlager, a kormány és az 
egyházak legfőbb képviseletével.

Hétfőn, 12-én, a pápa különböző intéz
ményeket és személyeket látogat meg.

Kedd, szeptember 13-a, magyar szem- 

és erkölcsi nyomorúságunkból.
Az „Életünk" minden számában beszá

mol az ausztriai ünnepségek egyes moz
zanatairól, különös tekintettel a magyarok 
részvételére.

év . . . Mikor történt, mennyi ideig tar
tott, hány év van még hátra? Egy pillanat 
a puskadördülés. Tíz másodperc a száz
méteres gyorsfutó rekord. Egy óra alatt 
ballagom le az öt kilométert. A pörgő

nem jelen, csak jövő. A jelen csak kiter
jedés nélküli idöpontocska. A pontnak 
nincs kiterjedése ... Ergo, hogyan fájhat 
a fogam? A múltat m á r nem érzem. 
A jövőt még nem érzem, jelen meg

München új érseke 
csiga Földnek 24 óra kell egy fordulásra. 

Idővel kötjük egymáshoz magunkat. 
Hivatatos intézkedés a téli-nyári idöszá- 

nincs. Hát akkor?
Élcelödhetünk vele, de az idő nem 

ismeri a tréfát. Irgalmatlan. Hajtja az óra-

Harangzúgás, többezer ember és szép 
idő fogadta Friedrich Wattért (a szó időt 
jelent!) az új München-Freising-i érseket. 
Speyerből jött. Külső megjelenésén, de 
méginkább könnyed német beszédjén 
megérzödött a rajnavidéki gall könnyed
ség.

Az új érsek a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén vonult be a Mariendomba. Tu
datosan, ahogy később rövid allokució- 
jában mondotta, Szűz Mária, az Istenanya 
fogantatása ünnepén, aki egyúttal Bajor
ország védasszonya - Patrona Bavariae, 
szeretné elfoglalni érseki székét. — A mo
numentális dómban első látogatása a

A JEZSUITA REND 
EGYETEMES NAGYGYŰLÉSE

1983 szeptember 1-ére hívták össze a 
jezsuita rend egyetemes nagygyűlését. 
Legfontosabb feladata lesz az új rendi ge
nerális megválasztása. Az utolsó generá
lis, Pedro Arruppe atya, már két év óta 
súlyos beteg. Ezért kérte leváltását. A 
Pápa ehhez nem járult hozzá, mert szük
ségesnek tartotta Arruppe atya közremű
ködését az egyetemes nagygyűlés előké
szítésében. Mivel a múlt nyáron Arruppe 
generálist szélütés érte, átmenetileg a pá
pa a 80 éves Paulo Dezzára bízta a rend 
legfőbb irányítását. — A Jézus Társaság
nak 26,000 tagja van. Ma is a világegyház 
legnagyobb szerzetesrendje. E 

szentségi kápolnának szólt. Onnét az ér
seki kiiptába vonult, ahol különösen Faul- 
haber és Wendel bíborosérsekek sírjánál 
időzött hosszabban. Az egész dómot be
töltő tömeg között el is terjedt a véle
mény: külső megjelenésében és lelkipász
tori magatartásában úgy látszik Wendel 
biborosérsek alakját és személyiségét je
leníti meg.

Rövid beszédében többek között ezeket 
mondta: „Az Úr szolgáló leányának ezen 
a szép ünnepén, a bajorok Nagyasszonya 
búcsúnapján, köszönöm meg itt ebben a 
Mária-templomban, a világszerte ismert 
Frauenkirche boltívei alatt, azt az őszin
tén szívből jövő fogadtatást, amiben en
gem részesítettek. Én is szívesen jöttem 
ide, hogy lelkipásztori szolgálatomat en
nek az ősi katolikus egyházmegyének és 
München városának, sőt egész Bajoror
szágnak és Németországnak a javára for
dítsam. Példaképem a Boidogságos Szűz, 
aki hűségesen szolgálta Fiát, Krisztust, e- 
gészen a Golgota keresztfájáig. - Szent 
Ágoston szavaival üdvözöllek Benneteket: 
„Közétek jöttem, mint keresztények közé, 
szolgálni jöttem mint püspök és pász
tor... Szeretném, ha életem végén el
mondhatnám Szent Pállal, amit legkedve
sebb híveiről, a Filippibeiiekröl mondott. 
„Ti voltatok az én örömöm és életem ko

ronája!"
Régi szokás szerint az új München-Frei- 

mítás. A gyereket elnadrágolja a tanító, 
ha elkésve ért az iskolába. Magára ves
sen, aki öt perccel később ért a vasút
állomásra. Kilencven percig izgulok dél
után: Róma győz-e a labdarúgásban? 
Egy Miatyánk a lágytojás . . .

Történelmünket is évszámokkal rögzít
jük. Kr. e. a XIV. században hódoltak az 
egyiptomiak a szép Nofretéte-nek. Ezer
ben kezdődött a vaskorszak. Kétezer esz
tendővel odébb uralkodik Szt. István. 
Személyeskedjünk is: 45 telet-nyarat ér
tünk meg, hogy érettségiztünk.

Az eddig említett adatok még ember
szabásúak. Az is, hogy már lebukott a 
Nap „véres koronája", de csak nyolc 
perc múlva jelentkezik a tünemény a re-

sing-i érsek a Mária-téren, a Patrona Ba
variae szobra előtt szokta mondani szék
foglalóján az imát. Mivel kint a téren ép
pen karácsonyi vásár volt, most a dóm 
szentélyében egy még ősibb Mária-szobor 
előtt mondotta el. Ezen az imán érződött, 
hogy szívből jött és szívekhez szólt. És ez 
az érzés, úgy érezzük, kísérni is fogja 
Friedrich Wetter érseket lelkipásztori út
ján ... Az imádság befejező szavait: ,.Ó 
kegyes, ó édes, ó szép Szűz Mária", a Sal- 
ve Regina kicsengését átvette az egész 
tömeg, sokezer ember énekelt együtt a 
főpásztorral, többszólamban, bizonyságá
ul München ősrégi zene- és énekkultúrá
jának. • 

mutatót, a taktust verő zenegépet, a gép
fűrész vágóélecskéit. Kísérteties a TV 
pontos időjelzése. Bakóléptekkel közele
dik a 12 felé. Fölsikolt: az órának vége, 
ez a nap visszahozhatatlan.

Az Idő köszíve hajthatatlan: öröm, fáj
dalom, tízéves vagy aggastyán, ártatlan 
vagy tömeggyilkos, bíboros vagy sarki 
koldus egyforma neki.

Hívatlanul is beállít a jövő. Hozza ta
risznyájában a titkait. Dörömböl, csönget, 
veri a kapubejáratot.

Ki biztos: e cikkecske végét megéri-e? 
Ha szalad is a szeme a következő szóra. 
Én se tudhatom előre, bár már követ
kezik a mondat, letudom-e még írni. Még 
megváltoztathatom. Mit tegyek még hoz
zá, vagy jobb, ha elhagyom? Mennyi le
hetőség! Az Isten pazarló irgalmából 
szerencsére fordul-e, amit magam osto
baságából rosszra tervezek?

Leakasztom a 82-es kalendáriumot. Be
jegyzéseivel együtt. Milyen fontosak vol
tak, mégis eldobom problémáival együtt. 
Letépem a 83-asnak a címlapját. Kezdem 
bejegyezni a hónapok terveit, magamban 
sustorogva: okvetlen megoldom, jaj, csak 
sikerülne ... ha még ez is... Várom iz
galommal és reménykedve az Újeszten- 
döt.

Gondolunk-e a nagy pillanatra, amikor 
végleg kilépünk a mult-jelen-jövő viszony
latából s együtt lehetünk az örökkévaló
val?
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Az Egyház
A pápa a sziciiiai maffia tűzfészkében.

Alig fejezte be II. János Pál pápa spa
nyolországi látogatását, két napra Szicí
liába ment, Palermóba, az olasz maffia 
központjába. Palermo bíboros érseke, 
Salvatore Pappalardo kíséretében meglá
togatta a történelmi helyeket, ahol ezrek 
nagy lelkesedéssel fogadták. A hatóságok 
a legnagyobb biztonsági intézkedéseket 
tették, mert éppen megérkezése előtt a 
rendőrség négy gyilkosságot fedezett fel. 
- A pápa élesen szót emelt a szervezett 
barbár erőszak ellen, amit a maffia évszá
zadok óta gyakorol Szicíliában, a legtöbb
ször ártatlan emberek ellen. Ebben az év
ben a maffiának csak Palermo térségében 
131 halálos áldozata volt. A különböző 
maffiacsoportok közt dúló irtóhadjáratot a 
pápa az ember és az emberi méltóság 
ellen elkövetett súlyos merényletnek bé
lyegezte meg. Felszólította az összes pe
dagógusokat, iskolákat és főiskolákat, 
hogy vegyék fel ők is a harcot ez ellen a 
rákfene ellen. Segítsék a íia alság lelké
ben már csírájában elfojtani az emberi 
erőszak minden megnyilvánu'ását.

A pápa meglátogatta azokat a szicíliai 
területeket is. amelyeket az 1963-as súlyos 
földrengés elpusztitotl. — Tizennégy év
vel a katasztrófa után, a Széntatya az ott 
élő szegény emberek életviszonyait meg
alázónak találta és kérte az illetékeseket, 
hogy ezeken az állapotokon sürgősen se
gítsenek.

A világ bíborosainak tanácskozása

November 23-án megkezdődött a világ 
bíborosainak egyhetes tanácskozása a 
Vatikánban.

Jóllehet a tanácskozások tárgya és me
nete titkos, a pápa megnyitó leveléből a 
bíborostestülethez kitűnik, hogy a pápai 
kúria reformjáról és átszervezéséről van 
szó. A Szeniatya súlyt helyez arra, hogy 
a tanácskozások a legnagyobb kollegiális 
egyetértésben folyjanak le és irányelv le
gyen a „lelkipásztori szempont".

Ennek a reformnak a főcélja az egye
temes egyházzal szembeni „jobb szolgá
lat". A pápa a világ püspöki testületéinek 
a vezetőitől is, akik nem mind bíborosok, 
elvárja a maguk hozzájárulását ehhez. Ez
által a világegyház és a központi kor
mányzat között megjavul a kapcsolat.

A tanácskozások kitérnek a boldoggá- 
és a szenttéavatások reformjára, továbbá 
az egyetemes papság: világiak, szerzete
sek és szeminaristák fegyelmére, és a 
Szentszék aktívabb jelenlétére az egyhá
zi liturgikus cselekmények fejlődésében. 
Kitérnek a vatikáni hivatalok és hatóságok 
munkájának hatásosabb megszervezésé
re, mert nemcsak a pápa, hanem a Ro
mán-kívüli egyházi főhatóságok sincse
nek megelégedve a jelenlegi munkame
nettel.

Jólértesültek tudnak arról is, hogy szó 
volt a Vatikáni bank reformjáról is, amely
nek üzleti kapcsolatai a milánói „Ambro- 
siano" magánbank csődje következtében 
szintén kétes megvilágításba kerültek

A vatikáni hivatalok munkaidejét heti 
36 órában állapították meg. — De a „nagy- 
főnök" munkaidejét fölfelé nem szabá
lyozták!

*

A Kúria keleti politikája 
és az ukrán katolikusok

Novemberben ünnepelte a Bazilita 
Szent Jozafát Kollégium 50 éves jubile
umát Rómában. Az ünnepségekre Slipyj 
bíboros meghívta a pápát is, aki éppen 
spanyol átjárói tért haza. Azt a választ 
kapták a Vatikántól, hogy a pápa az

életéből
nép.,'égek bsíojezésénél ott lesz. A pá

pa azonban nem jelent meg. — Azzal 
indokolták: „a Szentatya az úttól még 
fáradt”. — Szomorúságuk azonban elke
seredésbe ment át, amikor kiszivárgott a 
pápa környezetéből, hogy a Szentatya a 
meghívást mégsem kapta,mert az állam
titkárságon (Casaroli érsek) nyoma ve
szett.

Ez nem először történik. 1979-ben az 
ukrán katolikus egyház fejének, Slipvj 
József bíborosnak, egy személyes írását 
nem adta tovább az államtitkárság a pá
pának. Csak amikor az ukrán metropo- 
lita m a gánkih allgatáson m egeml í tette, 
hogy a levelére még válasz nemi jött, 
derült ki, hogy a pápa meg sem kapta a 
levelet.

A kellemetlen ügy mögött a. Vatikán 
keleti politikája áll. Bizonyos vezető kö
rök a Vatikánban meg akarják minden 
áron akadályozni, hogy II. János Pál 
pápa Slipyj bíborossal és hívőivel barát
ságos szót váltson, mivel az ilyen meg
nyilatkozások a moszkvai Pátriárkátus- 
sal való tárgyalásoknál minidig nehézsé
get okoznak. KNA

*
Minket, magyarokat, az ilyen eset kel

lemetlenül emlékeztet Mindszenty József 
bíborosunk sorsára a Vatikánnál. — Sli
pyj bíboros is egyik áldozata a Vatikán 
keleti politikáidnak, úgy mint a mi meg
boldogult Prímásunk volt.

Andropov, az új „Vörös Cár“

Akik még Magyarországról ismerték 
az akkori budapesti nagykövetet, Jurij 
Andropov-ot, azt mondják, hogy nagyon 
szerelte a cigányzenét — maga is dalolt 
hozzá —. szerette a bort és szívesen tán
colt, még csárdást is. Szép hölgyeknek 
virágot szokott küldeni. 1956 november 
2-án magához rendelte Király Bélát, a 
budapesti magyar csapatok parancsno
kát, nagyon udvariasan, de élesen figyelve 
fogadta és közölte vele, hogy a Szovjet
unió kész a szovjet haderők kivonásáról 
tárovalni. Másnap meg is kötötték a meg
állapodást az orosz csapatok kivonásá
ról a magyar kormánnyal. Arról persze szó 
sern esett, hogy már ekkor 16 új szovjet 
hadosztály ezer páncélossal nyomult be 
Magyarországra keletről.

Andropov, felhasználva a nagykövet 
sérthetetlen státusát, ott tartózkodott 
egész idő alatt a szabadságharc idegköz
pontjában. és mosolygott. Valaki úgy jel
lemezte: „Ez egy tigris mosolya volt".

Akik ma azt gondolják, hogy Andropov 
okos és liberális ember, azok elfelejtik, 
honnan jött: a KGB-től! (Allambiztonsági 
Szerv.) Nem forradalmár, hanem hideg és 
számító karrierista. Lenin óta talán ő a 
legintelligensebb pártfőnök Oroszország
ban. Ö az első II. Miklós cár óta, aki an
golul beszél. De az is biztos, hogy a szov
jet hatalom érdekében nem fog vissza
riadni semmiféle eszköztől, amit szüksé
gesnek tart.

Kopácsi László, a volt budapesti ren
dőrfőnök, Andropov-ot a legjobban infor
mált embernek tartja a Szovjetunióban. 
Más orosz diplomatákkal szemben ő, An
dropov Budapesten intenzíven foglalko
zott a magyar történelemmel és kultúrá
val. Magyar klasszikusokat idézett és 
alantasait is rávette, hogy tanulják meg a 
magyar nyelvet. — Kopácsi akkor látta u- 
toljára Andropov arcán a „tigrismosolyt", 
amikor a forradalom leverése után őt 
egy járőr Andropov elé vitte. A nagykövet 
barátságosan csak ennyit mondott: „Fö- 
lötteseim beszélni akarnak önnel". Elő-

Dr. Noszlopi László (Budapest):

Alkoholizmus, kábítószerek 
és a gyógyulás módja

nyosodás'hoz és teljes leromláshoz, a szak-Nők alkoholizmusának okaira, kiha
tásaira és orvosi-pszichológiai kezelésére 
vonatkozólag a német K. Wanke (Frank
furt, 1969) kutatásai során hasznos és 
tanulságos eredményre jutott. Megálla
pította pl. hogy az idült alkoholizmus 
nőknél az élet negyedik évtizedében 
szokott kifejlődni, ellentétben a férfiak
kal, akiknél ilyesmi már a harmadik év
tizedben meigy végbe. Nemi különbség 
tekintetében: a második világháború előtt 
férfiak és nők aránya az alkoholizmus 
területén 10:1 volt, ami a háború után 
7:l-re változott, 1956 óta pedig 3:1. 
Tehát az alkoholizmus térhódítása a 
nőknél nagymértékben emelkedett. Ami 
pedig az örökiléses, családi terheltséget 
illeti, az alkoholista nők családjában 
utóbbi jelentősen gyakoribb, mint a fér
fiakéban. Ez a jelenség más kábítószerek 
területén is mutatkozik, például gyógy
szerek, altatók, idegnyugtatók mérték
telen fogyasztása alakjában. Az alko
holista nőknél a partnerrel való kon
fliktus van túlsúlyban, aminek az alap
ja nyilván az a körülmény, hogy a nő 
számára a személyes dolgok fontosab
bak, a férfi számára ellenben a tárgyi 
tényállás. A női páciensek gyakrabban 
fogyasztanak tömény alkoholt, mint a
férfiak, gyorsabban jutnak az elmaga-

Hírek - események
állt az autó és mikor Kopácsi beszállt a 
kocsiba, mosolyogva integetett utána ... 
A kocsi a börtönbe vitte.

*
Carstens, nyugatnémet államelnök „az 

elfelejtett imádságról”:
„IIa az ember megkérdezi a szocioló

gusokat és pszichológusokat, akik lelki 
betegekkel foglalkoznak, hogy imádkoz
tak-e valaha ilyen betegeikkel, érthetet
lenül, szinte sajnálkozva nézik az embert.
— Ilogy lehet ilyent kérdezni. Annyit 
veszekedünk, gyűlölködünk mi keresz
tények egymásközt — imádkoznánk in
kább többet együtt egymással!”

* '
Fiúsak CSSR párt- és államelnököt leg

utóbbi ausztriai látogatásával kapcsolat
ban megkereste az osztrák püspöki kar 
és hivatkozott a Helsinki-záróokmányra, 
amit a csehszlovák állam is aláírt az 
emberi jogokra vonatkozólag, különösen 
a vallásszabadsággal kapcsolatban.

A mohamedán-vallásnak pontos szá
mát nehéz megállapítani. A világon je
lenleg 7 országban több mint 50 millió 
mohamedán él Ez a hét ország: Szovjet
unió, Banglades, Kína, India, Indonézia, 
Nigéria és Pakisztán. 53 államban pedig 
a lakosságnak több mint a fele muzul
mán. — Csak Németországban 1,5 mil
lió él.

Zsidók az USA-ban. — Kereken 6 millió 
a számuk. - Chaim Weitzmann, Izrael 
első elnöke, szavai: „A zsidók olyanok, 
mint az emberek akik közt élnek, csak 
egy kicsit többek." — All ez az USA-ra is.
— 59°/o-a főiskolát végzett, 90"/u-a lesza
vaz a választásoknál, míg az összlakosok 
csak 71%-a. 5,8 millió közülük a 3500 zsi
nagóga valamelyikéhez tartozik. Csak 4°/o 
vallja magát vallásnélkülinek, 88%-a ré
szesíti gyermekeit zsidó nevelésben. 94“/<i 
aktívan kiáll Izrael mellett. Az USA Kong
resszusban 36 képviselőjük és szenátoruk 
van. — Ezek a tények teszik érthetővé, 

mai tevékenység tekintetében pedig zu
hanó hanyatláshoz. A nők alkoholiz
musa tehát lényegesen kedvezőtlenebb 
lefolyású, mint a férfiaké, ezenfelül pe
dig gyakrabban kapcsolatos más kábító
szereiktől és gyógyszerektől való függés
sel. Ellenben az analitikus, mélylélek
tani kezelés, amely férfiaknál ilyenkor 
hatástalan szokott maradni, nőknél ered
ményesebb. Ugyanez áll a csoport-terá
piára is.

Ami mármost a narkomániás, káros 
szenvedélyű fiatalokat illeti, ezeknél a 
nyugati országokban az alkoholizmus 
mellett a hasis fogyasztása jelentős mér
vű. Ezzel a problémával számos német 
szakember foglalkozott, így Renner, 
Pfeifer, Kielholz, Mende; a kutatások 
eredményeit pedig Schulte foglalta, ösz- 
sze. A hasis szívása mellett a marihuána 
használata a gyakori, a fiataloknál. A 
hasis élvezete annyival károsabb az al
koholénál, amennyiben előbbi 30%-iban 
szokott idült n árkom álltához vezetni, az 
alkoholé ellenben legfeljebb 10 °/o-ban. 
Hasist kizárólag fiatalok szívnak, és 
gyakran egész életükre a kábítószer rab
jaivá válnak tőle.

Itt van a nagy veszély. De mindjárt 
hozzátehetjük, hogy a veszéllyel szem
ben felfedezhető a menekvés útja is, 
mégpedig az örökléstan tudománya ál
tal. E területen nagyjelentőségű ered
ményei vannak a magyar származású 
Zürichben működő Szondi Llipótnak. 
Eredményei szerint: a velünk született, 
ösztönös lelki adottságokat, törekvése
ket különböző módon élhetjük ki és 
ezek az irányok lehetnek ugyanazon 
ösztönös törekvésnél pozitív (erkölcsileg 
megengedett és társadalmilag hasznos), 
vagy negatív természetűek (betegség, 
bűnözés).

Az iszákosság vagy, egyéb narkomá- 
n.ia is elkerülhető vagy meggyógyulhat, 
ha az állásfoglaló „én”, a bibliai „sza
bad akarat” az ösztönös lelki adottságok 
pozitív kiélési módját választja. Tehát 
nem az italt, nem a kábítószereltet vagy 
szerencse-játékot, hanem az értékes, 
karitatív életmódot. A pszichológiában 
együtt szokták volt emlegetni ezt a há
rom fogalmat: templom, kocsma, kár
tya. Itt a pszichológus nem a templo
mot becsüli le, helyezi a kocsma szint
jére, hanem azt fejezi ki, hogy ugyan
azt a lelki adottságot ki lehet élnünk 
egyfelől erkölcsileg megengedett, sőt ér
tékes módon is, de ki lehet élnünk be
teges szenvedély vagy bűnözés alakjában 
is. Valaki választhatja a templomot, és 
választhatja az ellenkező utat, a kocs
mát. Utóbbit előmozdíthatják az egyén 
életében a miliő-ártalmak, pl. az ifjú
ságnál a züllött környezet, barátok, 
vagy az elhagyottság a nőnél. A helyes 
választást, a lelkileg és szellemileg fel
felé vezető útat segíti a lelki életben egy 
ismeretlen x, amelyet minden ember, 
saját világnézete szerint nevezhet szel
lemnek, kegyelemnek, stb. Ez az adott
ság egy ösztön-ellenes hatalom és funk
ciója abban áll, hogy az ösztönök kie
légülését mind magasabb síkra emeli.

hogy a zsidó miért „egy kicsit több". — 
A zsidók négy hullámban vándoroltak ki 
tömegesen az USA-ba: 1. a spanyol in
kvizíció elöl; 2. 1848 után Bajor- és Po
roszországból; 3. a XIX. század végén 
Oroszországból a cári pogromok elől; 
4. a zsidó üldözések elöl (Hitler).
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„CSONT avagy boldogabb újesztendőt!
A régi magyar katonaiskolák kedves

szokásaihoz tartozott többek között a 
takarodó utáni jélhangos 'mesemondás’, 
viccek, elbeszélések . ., Persze „jaj" volt 
annak a kadét tnak vagy akadémikusnak, 
aki nem vette eszre a hálóterem ajtajá
nak halk nyitását, azaz az ügyeletes tisz
tet, s nem neműit el időben a mesemon
dással. Az ilyen „fegyelmezetlenség” biz
tosan egy-ket delutáni-esti „kimenőjébe” 
került a jövendő tiszt-úrnak.

A fenti szokáshoz tartozott, hogy az 
elbeszelő időnként „csont” jelszóval győ
ződött meg, hogy követi-e még valaki az 
ó elmefuttatasat vagy mái mindenki a- 
lussza az igazak (f) álmát. Aki ugyanit 
még ébren volt, „nyugtáznia” kellett a 
kérdezőt. Hogy miért éppen „csont” volt 
a tradicionális kérdőszó és válasz, Isten 
a megmondhatója . ..

Ez a „csont” jut az eszembe az újesz
tendő küszöbén, hogy vájjon kik és há
nyán válaszolnak még a fogyó magyar 
váteszek irodalmi és sajtóigehírdetésére 
a magyar betűre, a magyar szóra?! Kik és 
hányán várják hétről-hétre, hónapról- 
hónapra a magyar újságot, mely tájékoz
tat az emigráns időszerűségekről, beszá
mol a hazai helyzetről, jobban, hűbben, 
mint a nyugati sajtó . .. Beszámol arról 
is: kimindenki ismerős, jóbarát vagy 'is
meretlen katona’ dőlt ki a csatasorból és 
jelentkezett a Legfelsőbb Hadúrnál, va- 
lamenyiönk irgalmas Istenénél.

Hányán állnak még a zászló alatt, 
melyre valamikor esküdtünk, hányán 
próbálják legalább nyugati jólétkapita
lizmusukat az istenfélelem és hazaszere
tet jellemet meghatározó tényezőivel ko
ordinálni, hogy ne kelljen szemlesütve 
állmok saját lelkiismeretük és a magyar 
Haza méltó érdekképviselete előtt itt az 
emigrációban.

Az újév kezdetén különösen időszerű

Az erdélyi és romániai magyarok 
helyzete

A legutolsó román népszámlálás csak 
1,67 millió magyart mutat ki. Ezzel szem
ben ma már külföldön is legalább két
millió magyarral számolnak csak Erdély 
területén. Ehhez jón a romániai és mold
vai csángók 250,000-es csoportja és Ro
mánia un. regéli területén — főleg Buka
restben — szétszórt 250.000 magyar.

A nem Erdély területén élő magyar 
csángók és egyéb magyarok nem része
sülnek vagy alig magyarnyelvű hitoktatás
ban vagy alsóbbfoku iskoláztatásban, 
magasabb iskolákról nem is beszélve. 
Ezek nemzeti, nyelvi- és kulturális szem
pontból egyszerűen pusztulásra vannak 
Ítélve.

Ceausescu uralomrajutása óta az er
délyi magyarság helyzete is válságos. 
Azokban a megyékben, városokban és 
községekben, amelyek többségükben 
magyarok, még megvannak a saját ma
gyar papjaik és alsóbbfoku iskoláik. De 
ahol kisebbségbe szorultak az erőszakos 
román betelepítések miati, ott ezeknek 
a helyzete vallási és nemzeti szempontból 
nagyon kétséges, hogyha orvoslás nem 
jön

A nyugati magyar emigráció ismételten 
szót emelt különféle kormányoknál és a 
madridi zárókonferenciánál a romániai 
magyar kisebbség védelmében.

Magyarország részéről Kádár János és 
Ceausescu öt év előtti eredménytelen 
találkozása óta semmi sem történt. Egye
dül Illyés Gyula hívta fel ismételten fran
cia újságíróknak adott nyilatkozatában a 
világ figyelmét az erdélyi magyar nemzeti
ség súlyos helyzetére. Megmozdult az er
délyi magyarság is: 82 novemberében a 

a kérdés felvetése. Szeretnénk a világ
helyzet baljós alakulása ellenére is a tra
dicionális újévi optimizmust megőrizni. 
Ahogy felejthetetlen emlékű bíborosunk 
valamikor Szegeden mondta: „Aki hinni 
tud, az várni tud, aki várni tud, az győz
ni fog!” — Persze, a hit mindennek elő
feltétele, de nem karbatett kézzel ülni 
„és hinni”, hanem ahová életünk állított 
bennünket, ott „küzdeni erőnk szerint a 
legnemesbbekért”.

A világirodalom egyik legnagyobb e- 
gyenisége, a magaskorban elhunyt Tol
sztoj igazság- és Isten-keresésében nagy 
mélységeket ért el. Gyakran idézem em
bertársak és magam 'vigasztalására’ is 
egyik megállapítását: „Ha valaki sokáig 
él, mindent megér. És ha még tovább él, 
mindennek az ellenkezőjét is meg
éri”. Saját életem számos példájából egy 
eset: Hosszú börtönévek és jeges szibé
riai kényszermunkatáborok állati bánás
módja és életfeltételei után már itt kint 
szabadföldön egy hivatásbeli konferencia 
után a nyugati ország fővárosában meg
hívtak a szovjet követségre koktélpar- 
tyra. — Nem mentem el... De a mai 
napig is őrzöm a „fényes” meghívót és 
csendes mosollyal és végtelen hálával az 
Isten irgalmáért — gondolok Tolsztojra: 
Csak aki feladja a harcot, veszett el iga
zán. Amíg módunk van tenni, jót 
tenni, munkálkodni hitünk és hazánk ér
dekében, jöhet (!) egy változás, a mos
tani mostohaságnak az ellenkezője . ..

Tehát ne maradjon válasz, visszhang 
nélkül a magyar betű, magyar szó, ma
gyar ima sem; ne maradjon zárva ajak 
és szív, ha tenni kell! Legyen a visszhang, 
a válasz: CSONT, CSONT, amíg ebből 
a „csont”-ból egyszer, egy boldogabb új
esztendőben megtestesül a feltámadás! — 
BUÉK!

Balogh Ádám

nyugati kormányokhoz és a madridi em
beri jogokat védő állandó konferenciá
hoz panaszt intézett, amelyben segítséget 
kér a román állam erőszakos magyarül
dözése és beolvasztó politikájával szem
ben. A vádirat szerint a magyar értelmi
ségieket és munkásokat úgy kezelik, mint 
a román állam ellenségeit. — A magyar 
nemzetiség számára ezért kultúrális auto
nómiát követelnek a nyelvek egyenjogú
ságával. A kisebbségi vidékeken pedig 
egyforma érvényesülési lehetőséget a 
köz- és a gazdasági életben, továbbá 
részesedést a kormányzásban és végűi 
önkormányzatot követelnek magyar né
pességű kerületekben, teljes vallássza
badságot, akadálytalan mozgási és uta
zási lehetőségeket, magyar újságok sza
bad árusítását Romániában és azt a lehe
tőséget, hogy erdélyi magyarok valame
lyik magyarországi egyetemen tanu'has- 
sanak.

Különösen az otthoni magyar fiatal ér
telmiségiek nyugtalanságának csillapítá
sára kénytelen volt a magyar kormány a 
szocialista „testvérrel" Romániával szem
ben végre szót emelni a magyar sajtóban 
is. így a tekintélyes folyóiratban, a „Való
ságában, hosszú és alapos cikkben cá
folja a magyarság ellen emelt román el
lenvádakat ... Míg végre november végén 
a magyar kormány elküldte Aczél Györ
gyöt, a magyar Politbüro második leg
fontosabb emberét és a Központi Bizott
ság titkárát, Várkonyi Pétert Bukarestbe, 
hogy sürgősen tárgyaljanak Ceausescu 
román államelnökkel. A tárgyalás célját 
nem nevezték meg. Az eredményről is 
csak annyit közöltek, hogy a megbeszélé-

Hozd rendbe
Amikor a múló idő új esztendőbe for

dul, szinte önkéntelenül jön a gondolat, 
főleg, ha az ember már idősebb: Vajon, 
mennyi van még hátra? És ha az Úristen 
nem is üzen nekünk olyan nyersen és 
világosan, mint Izajás prófétája által 
Hiszikija királynak: „Hozd rendbe há- 
zadtáját, mert nemsokára meghalsz... 
(íz. 38), az idő múlása és a gyorsan sza
porodó évek súlya, ezt elég nyomatéko
san tudtunkra adja, mint az élőt nagy és 
komoly realitását.

A keresztény ember mindig készen kel! 
álljon — erre az Úlr Krisztus tanításában 
elég felhívást találunk. Neki az egész 
élet nem más, nem szabad hogy más le
gyen, mint felkészülés a vele való talál
kozásra. De a lelkieken, az örökkétartó 
dolgokról való gondoskodáson kívül 
van ez isteni üzenetnek még egy másik 
vonatkozása is: az ember hozza rendbe 
házatáját, vagyis időben gondoskodjék 
a földiekről, dolgokról, melyeket nem 
visz magával, melyek itt maradnak az 
utódok, az örökösök örömére, vagy bosz- 
szúságára .Hogy miit akarunk ezzel mon
dani, magyarázza meg egy nemrég hal
lott elbeszélés.

„Nővérem, sok és hosszadalmas szen
vedés után elhunyt. Ez gyászt, de egy
ben megkönnyebbülést is váltott ki ben
nünk, mert a halál tényleg megváltás 
volt számára. Mivel sógorom már előbb 
meghalt, ránk hárult a feladat, hogy fel
számol iuk nővérem árván maradt ház
tartását. Unokahiugoim rimánkodására u- 
gyanis beleegyeztem, hogy segítek neki. 
Akkor ugyanis még fogalmam sem volt, 
mekkora fába vágom a fejszémet.

A bútor — nagyon szép és ápolt —, 
mint minden nővérem lakásában, senki
nek sem kellett a rokonságból. Mind
egyiknek megvan a maga jól berendezett 
lakása. Végül is egy régi, még a nagy- 
szü'ők ideiéből származó ülő-garnitúrát 
volt hajlandó valaki magával vinni 
(nosztalgiából), de minden más a nya
kunkon maradt. — Vaion mi lesz a töb
bi holmival? — kérdeztük. Nagv és szin
te megoldhatatlannak látszó probléma e- 
lőtt álltunk. Végül egyik na.p ráakad
tunk egy újsághirdetésre: „Veszek öreg

Horváth Béla (1908—1975):

Karácsony
NAGY ÖRÖMET HIRDETEK

Daloljatok, didergő száműzöttek! 
Hirdessük, társaim, az Isteni Szülöttet! 
Vigadj ma, nép! a megváltó mennyország 
Ez éjszakán megérkezik tehozzád.

Tomboljatok, ti bujdosó szegények. 
Vigadjatok az Egek Hercegének!
Mert ez napon világra született ő, 
Aki világot vala megteremtő.

Az ég ma rebben a rideg göröngyön 
S a régi gyászra újdon-új öröm jön. 
Isten Fiának emberi
Szépségét kell ma zengem,

Aki arcunkon drága képe-mását, 
Megigazítja isteni vonását
S hogy ékességünk igazán hitessék: 
Szabadságot szab ránk az új Szövetség.

seket teljes nyíltság és tárgyilagosság jel
lemezte. - Az otthoni és a világon szét
szórtan élő ötmillió magyar körében azon
ban tovább terjed a nyugtalanság és az 
elégedetlenség. Hogy nem nagy foganatja 
volt ennek a tárgyalásnak, kitűnik abbó' 
az újabb magyar ellenes intézkedésből, 
mely szerint magyar katolikus teológiára 
évenként csak 15 teológust vehetnek fel. 
Protestánsra pedig csak hármat.

házadtáját...!
bútort és más háztartási berendezési”. Ez 
a mi emberünk, — mondtuk — és máris 
nyúltunk a telefonhoz. A „mi emberünk” 
meg is jelent. Eitymálkodva járta körül 
a lakást és csupán a már elígért ü’.ő-gar- 
nitúrát akarta elvinni egy nevetséges ösz- 
szegért. A többit is elviszi — mondta, ha 
megfizetünk érte. Erre felháborodva mu
tattuk neki, hogy merre van a kijárat.

Ajánljuk fel a holmit a Caritiasnak, 
vagy a Vöröskeresztnek —- mondta uno
káit ugom — hiszen annyi szegény ember 
van, menekültek, áttelepülők stb. S mi 
élénk színekkel festettük le magunknak, 
hogy mekkora örömmel fogadják majd 
ajánlatunkat. Újra telefonáltunk. — Me
gint csalódni kellett. „Sajnos raktáraink 
tele vannak, nem tudjuk hova tenni már 
a sok bútort. Jelenleg nemi jönnek új me
nekültek, sem áttelepülők .. . sajnáljuk, 
de . . .” — Leverten tesszük le a kagylót 
és tanácstalanul nézünk egymásra. „No 
mindegy — mondom — azért lássunk 
munkához! Legelőször is ürítsük ki a 
szekrényeket s utána majd csak lesz va
lahogy.” A fehérneműs szekrény zsúfo
lásig van tele. Soha nem használt törül
közők, asztalterítők, ágynemű kerülnek 
elő. A használtaik közül sok mindent ki 
kellett volna nővéremnek időközben se
lejteznie, de ő nem tudott megválni sem
mitől. Ugyanez volt a helyzet a ruha
szekrénnyel is. Idejétmúlt, ódivatú ruhák 
és kabátok kerültek onnét is elő — a zsú
folt szekrényekből.

A legtöbb munkát az íróasztal és a 
könyvszekrény adta. Ezer apró dolgot 
kellett kézbe venni, megnézni, szortíroz
ni. Találtunk megsárgult, rég kifizetett 
számlákat, elavult üzleti papírokat, pi
ros szalaggal átkötött szerelmes leveleket, 
fényképalbumokat garmadával . . . Las
san, türelmes munkával azért mindennek 
a végére jutottunk. Még a nagy és nehéz 
bútordaraboktól is sikerült megválnunk. 
Megkértük azt a kereskedőt, akinél a nő
vérem állandóan vásárolt, hogy kitelhes
sünk kirakatába egy hirdetést, amelyben 
felsoroltuk, hogy cikkor és ekkor, itt és 
itt, mi kapható olcsó áron. Ez a megol
dás azután nagyszerűen bevált. Mert az 
ismerősök és szomszédok sötótenlátása el
lenére is jöttek az emberek, ha nem is 
tömegesen, de jöttek, és végül is minden 
elkelt. Ha olcsón is, de mindentől meg
szabadultunk.

Amikor a lakást rendbe tettük, a kul
csot leadtuk s a bőröndökkel beszálltunk 
az autóba, halálosan fáradtan, de meg
könnyebbülten lélegeztünk fel. Anti en
gem illet, bizony nagyon sokat tanultam 
ebből és megfogadtam, hogy máskép csi
nálom, mint a nővérem. Én nem tartoga
tom, gyöngyörgetem a dolgokat, hanem 
időben megválók tőlük, főleg azoktól, 
amikre nincs okvetlen szükségem. Itt 
van például a szép faragott szekrényem! 
A fiam minden alkalommal, ha megláto
gat, szeretettel simogatja meg a szemé
vel. A legközelebbi születésnapjára neki 
ajándékozom. A menyem meg hadd vigye 
cl a hímzett asztalterítőt, mely annyira 
tetszik neki! Én már úgysem használom. 
A mosása, de különösen a vasalása úgy
is sok munkát igényel. Ez már nem ne
kem való. A fölösleges emlékeket vagy 
elajándékozom, vagy kidobom. Az élet 
verőfényes napjainak emlékeit a szívem
ben őrzöm meg inkább, mintsem a szek
rények fiókjaiban. Ezzel megkönnyíteni 
a magam életét, de azokét is, akik maid 
tánam következnek”.
„Hozd rendbe a házadtáját . . .! Ezt 

az isteni felszólítást így is lehet értelmez
ni. S aki megérti, az megtanulja, hogy 
az élet, e múlandó élet anyagi javait ho
gyan kell az isteni bölcsesség fényénél 
látni. Megyesi András
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Hazai figyelő
A Csanádi egyházmegye elnevezése 

megváltozik. — Dr. Udvardy József me
gyéspüspök a szegedi székesegyházban 
hirdette ki november 15-án, hogy a Szent
szék a „Csanádi egyházmegye" elnevezé
sét „Szeged-Csanádi Egyházmegye" el
nevezésre változtatta meg.

Az eddigi „Csanádi Egyházmegye" még 
Szent István alapítása 1030-ban, Csanád 
város székhellyel. 1552-ben a várost a 
törökök elfoglalták és a püspökség elme
nekült. Amikor 1686-ban Szeged városa 
fölszabadult a török uralom alól, a Csaná
di egyházmegye székhelyét Szegedre 
helyezték át. De amikor az 1730-as évek
ben az egész Bánság felszabadult, III Ká
roly király úgy intézkedett, hogy a Csa
nádi egyházmegye Szegedről Temesvárra 
költözzék. Ez volt a helyzet 1923-ig, ami
kor az akkori Csanádi püspök, Glattfelder 
Gyula, a román megszállás miatt újra 
Szegedre költözött át, s nyolc évre rá 
XI. Pius pápa a Csanádi egyházmegye 
székhelyét hivatalosan is Szegedre he
lyezte. Közben megépült a szegedi dóm. 
a Magyarok Nagyasszonyának szentelve, 
és székesegyház rangjára emelve. — A 
Csanádi püspökök azóta 51 éve kormá
nyozzák Szegedről az egyházmegyét, te
hát szükségesnek és jogosnak is látszott, 
hogy az egyházmegyét „Szeged-Csanádi 
Egyházmegye" névre módosítsák.

♦
Nyugtalanító hazai hírek. — Tekintélyes 

külföldi lapok beszámolnak arról, hogy a 
legutóbbi időben — Andropov szov
jetorosz KGB-fönök, volt budapesti nagy
követ, hatalomrajutása óta, rendőri akciók 
sora történt Magyarországon a rendszert 
bíráló értelmiségiekkel, továbbá a magyar 
„szamizdat" kiadóival és terjesztőivel 
szemben, azzal a megokolással, hogy a 
kormány- és népellenes tevékenységek az 
utóbbi időben terjedőben vannak. így 
átmenetileg letartóztatták ifj. Rajk Lászlót, 
akinek apját 1949-ben mint titóistát kivé
gezték, továbbá több ismert müvés.z. tu
dós és újságíró közt Sulyok Miklóst, aki 
a Központi Bizottság titkárának, Aczél 
Györgynek, unokaöccse. — Kiváltotta az 
akciót az a tény is, hogy 71 vezető ma
gyar művész, Író, értelmiségi és tudós, 
tiltakozó határozattal fordult a kormány
hoz az erdélyi magyarokkal szembeni bá
násmód miatt, ráhárítva a fele'össéget 
a jelenlegi magyar rendszerre is.

1983 január elsejével Magyarország új 
és igen szigorú tartózkodási feltételeket 
léptet érvénybe a külföldiekkel szemben. 
A megokolás az, hogy ezzel az intézke
déssel kívánja megakadályozni a turisták 
különböző bűnügyi tevékenységét...

♦
Bécsi lapok hírt adnak arról, hogy 

Erdélyi magyarok Kreisky osztrák kancel
lárhoz is fordultak azzal a kéréssel, hogy 
ő, a hatalmi blokkokon kívül álló Ausztria 
vezetője, a Madrid-i biztonsági konferen
cián emeljen szót a romániai több mint 
kétmilliós magyar kisebbségért, amelyet 
ősi földjén, Erdélyben, és szerte Romá
niában nemzeti létében, nyelvében és kul
túrájában pusztulás fenyeget.

Újdonság! Megjelent!

Szamosi József:
Almaim árnyéka

(Száz vers 1982 - 1934)

A szép kiállítású könyv ára 
DM 20,—, vagy $ 10,— + portó.

Megrendelhető a kiadó címén:
Aurora, Oertlinweg 4 
D-8000 München 90

A „Mosoly Országa"
Egy csoport nyugati újságíró nemrég 

Sopronnál ment át Magyarországra. — 
A határ: tüskés drót, őrtornyok, állig fel
fegyverzett haítárőtikatonák. Betonnal és 
acélsínekkel megerősített súlyos sorom
pók. Ez a külső keret. Aztán jön a meg
lepetés: a német és amerikai újságírókat 
a vámházba vezetik. Útlevél vizsgálat, 
egyéb kellemetlen kérdések helyett a pa
rancsnok fog-idja őket szóles mosollyal 
fehér asztalihoz ülteti őket kis „erősítő
re”. ízletes friss szaillám.i, pompás bo
rok, barackpálinka. A parancsnok, egy 
fess főhadnagy, kifogástalan németséggel 
üdvözli őket és kínálja hellyel.

Az ember nem is hinné el, hogy 1982 
november végét ínnak, hogy egy kom
munista állam vámlházában vannak, ha 
egy negyedóra múlva be nem jön a szol
gálatos őrmester és nem hozza magaval 
a már lepecsételt útleveleket. — A bájos 
„nyitány” titán a nyugati vendégeket rö- 
vúd sajtókonferenciára hívja a magyar 
hat ár forgalom helyettes parancsnoka, 
Ba'og'i György alezredes — „Számomra 
megtiszteltetés és öröm, hogy a magyar 
határfongialom problémáiról nyilatkozha
tok és esetleges kérdéseket megválaszol
hatok. A magyar vámhatóság — foly 
tattá — igyekszik hatékony, gyors és ud
varias lenni.”

17 millió külföldi látogatja meg éven
ként a Magyar Népköztársaságot. Ugvan- 
akkor 5,5 millió magyar utazik külföld
re, több százezer nyugati irányba. „Ma
gam is szívesen magyek föl Becsbe”, — 
mondta huncut mosollyal az alezredes.

A továbbiakban arról beszélt az alez
redes, hogy szívesen és nagyon jól össze
dolgoznak a magyar hatóságok a. bűnö
zés és a kábítószerkereskedelcm terén a 
nyugati hatóságokkal. Különösen ió a 
kapcsolat a Wiesbaden-i és a bajor Lan- 
deskriminalamt-tal / Bűnügyi Hivatal /. 
A kiül földiek közül a miagyar hatóságok
nak legtöbb prablómáhík jugoszlávok- 
kal, olaszokkal, törökökkel és arabokkal 
van. — .,A legutóbbi időkben sok gondot 
okoznak nekünk a lengyelek iis,” — 
mondia tovább. — Aztán feltesz egy 
kérdést: „Tudják, hogy lehet kevés keleti 
pénzzel egy nagv nyugati autót szerezni? 
— Mint lengyel állampolgár Magyaror
szágra utazik. Itt elad a feketepiacon kü
lönféle néni szőtteseket és egyéb dolgot. 
Aztán a mrgyiar Forinttal Becsbe utazik. 
Ott a feketepiacon beváltiák a magyar 
Fo-intot és vásárolnak elektronikus szá
mol ógén eket és h asonlókat. Ezeket az 
árukat Varsóban eladják a feketepiacon 
és vesznek érte „blueicans”-eket. Ezekkel 
Moszkvába mennek, ott eladják és vesz
nek érte egy értékes régi ikont. Ezzel 
aztán Londonba utaznak és az ikon vé
teláráért vesznek egy nagy autót!”

így fest a „Mosoly Országa” a nyugati 
újságírók viszonylatában! — Sajnos, ma
gyar hazalátogatóknak más tapasztala
taik is vannak!

Elszomorító statisztikai adatok Magyar
országról. - Beszámoltunk arról, hogy II 
János Pál pápa december 12-én a Szent 
Péter-téren többek közt megemlékezett a 
magyar családi élet súlyos helyzetéről is. 
Ezzel kapcsolatban egy-két statisztikai a- 
dat: az 1980-as statisztikai évkönyv szerint 
Budapesten 15,487 polgári házasságkötés 
történt, de ezerből 456 házasságot bontot
tak fel. Egész Magyarországot tekintve 
1980-ban 80.331 polgári házasságkötés 
volt és ezerből 346 válással végződött. En
nek következtében mintegy 30,000 gyer
mek maradt egyik vagy mindkét szülő 
nélkül.

1960-80 között az ország szeszesitalfo

gyasztása országos viszonylatban aggasz
tóan emelkedett. Azóta riasztó arány
ban emelkedett Magyarországon az ön
gyilkosságok száma. Mig 1960-ban 2,527 
öngyilkosság történt, addig 1980-ban már 
4.803. - Ezzel világviszonylatban is Ma
gyarország az első helyet foglalja el. 
- Ezek az adatok magukban is mélyen 
elszomorítók.

Törnek Vince
a piarista rend volt generálisa 90 éves
Sáros megyében, Palócskán, született 

kántortanító családból, tíz gyermek kö
zül ő a kilencedik. 1908-ban lépett a 
piarista rendbe. A budapesti Pázmány 
Péter Tudomány egy etemen tanult, 1916- 
ban szentelték pappá. Volt hittanár, pre
fektus, középiskolai tanár, majd a rendi 
főiskolán egyházjogot és morálist taní
tott. 1946-ban a magyar tartomány fő
nöke. Egy évre rá megválasztják Rómá
ban az egész piarista rend generálisává. 
Utána még kétszer újraválasztják, így 
20 évig vezette a piarista rendet. A világ 
különböző helyein 70 új rendházat ala
pított. 1967-ben, 75 éves korában, maga 
kérte, mentsék fel az általános rendfónö- 
ki tisztség alól. Ez év november 9-én 
töltötte be 90. évét. — Törnek Vince vi
lágszerte nagy megbecsülést szerzett a 
magyar szerzetesrendnek.

Tömöri Edit
Magyar ferences nővér indiai egyetemen

Dr. Tömöri Edit Mária, ferencrendi misz- 
sz-icnárius nővér, a Madras-i egyetemen 
magas kutatói szinten tanít. — A budapesi 
Pázmány Péter Tudományegyetemen vég
zett, ahol 51 éve doktorált művészettörténet
ből. Doktori értekezése a Nagy Lajos ala
pította aacheni magyar kápolna történeté
ről szólt, ahol állandóan két magyar káp
lán állt rendelkezésére a magyar zarándo
koknak.

Tömöri Edit késői hivatás. 1948-ban in
dult el az indiai misszióba. 1982 márciusá
ban jelent meg 30 évi kutatómunkája ered
ményeként: .India és Nyugat művészettör
ténete" című könyve. — A Corvina kiadó 
tnrvbevette „India építészete" — című kéz
irata magyar fordítását.

v. Balogh Ádám 
kitüntetése

1982 november 24-én nyújtotta át Dr. 
Ratzenbőck felsőausztriai Landeshaupt- 
mann kedves ünnepség keretében v. BA
LOGH ÁDAM Bad Ischl-i gimn. tanár 
honfitársunknak a „Szellemi Honvéde
lem” (Geistige Landesvertcidigung) ezüst 
kitüntetését.

Az ünnepségen Balogh Adám család
ján és barátain kívül több magasrangú 
osztrák tiszt is résztvett. A kitüntetett, 
aki aktív magyar tiszt volt, a 2. világ
háborúban századparancsnok és kétszer 
sebesült, már két évtizedes tanári műkö
dése óta foglalkozik a „honvédelem szel
lemi fegyverekkel” problémával. 197.3- 
ban jelent meg egy ilyen tárgyú írása a 
jogos ön- és honvédelemről, amely az. 
összes felsőausztriai magasabb iskolák 
segédkönyve lett. De nemcsak írásban, 
hanem tanári munkássága minden terü
letén igyekezett az if júságot helyesen fel
világosítani a keresztény honvédelem ta
nításáról. Ezzel a mai iskolákban sajnos 
már ritka, de nélkülözhetetlen pedagó
giai munkájával nagy rokonszenvet szer
zett a tanulók és szüleik körében. A ka
tonai szerveknél és a tanügyi hatóságok
nál pedig nagy elismerést s egyben meg
becsülést a magyar pedagógusnak.

Balogh Adám kitüntetésének, aki az 
„Életünk” munkatársa is, szívből örü
lünk és melegen gratulálunk!

M A T T S E E

Olvasóink figyelmébe!

Küszöbön 1983, Szent István Szentté
avatásának 900. évfordulója. — A Szentko
rona 1945-ben történt elásása helyén, 
Mattsee-ban, méltó emlékmű készül. Feb
ruári számunkban a kivitelezésre kerülő 
végleges tervet közöljük. — Az emlékmű 
felavatása 1983 szeptember 10-15-e közt 
lesz, összefüggésben II. János Pál pápa 
szeptember 12-i látogatásával, Máriacell- 
ben.

Az emlékmű méltó és Időtálló kivitele
zése emlékezésül az utókornak, mind
annyiunk áldozatkészségétől függ. Eddigi 
adományok:

DM
Dr. Jekelfalussy Zoltán, Mend.cn 100,—
Dr. Papp Gábor, Cleveland 150 —
Dr. Bartha, Mannheim 50,—
Kreise Mihály, Ravensburg 100,—
Dr. Juba Ferenc St. Pölten 71,17
v. Konkoly-Thege, Oslo 100, —
v. Somorjai Béla, St. Gallér, 100,
Kiszór Margit, München 20 —
P. A. Zichy 20,—
Neu Alexander, Mainz 80,—
Zahoránszky Pál, Egling 10,—
Hctes-y E. A., Heildo 22,—
Sz.enttamásy Béla, Malmö 20,—
v. dr. Pály András, Wien 1000,—
Dr. Andráskay Jenő, Svájc lo0,—
Kabdebó Joh., Diliingen 100,—
Mosdfesy Ágota, Canada 25,—
Mme. La Roche, Genf 35,—
Balogh Adám Prof., Bad Ischl 70,—
v. Vörös Károly, Sao Paulo 116,—
Martiny M., Svájc 10,—
Toldy J., Köln 50,—
Véréin d Ungarn i. Vorariborg 134,10
Balogh Adám Prof., Bad Ischl 70,62
G. Bentinek bárónő, Svájc 1173.30
Virágh Ferenc, Belgium 111,38
Vaszlovszky, Hollandia 100,—
X. Y., Svájc 60,—
I-Ierold Magdolna, Malmö 30,—
Aparváry Mártonná, Kanada 99 50
Detre Gyula, Kanada 204,05
Dr. Papp Gábor Cleveland 720,—
Jandó Gyula, Melbourne 2.805,06

DM 8.857,88I
Postscheckkonto München 606 50-803 

Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto St. 
Korona emlékműi vagy eurocsekk útján 
szerkesztőségünknek címezve.

Harangozó Ferenc, ügyv. elnök

) KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY 
? ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK!

"x- -X. -X.-X.-X. X. •x--x- -x--x. -x- •x.-’w-x

Szépségkirálynő a szépségről: Maria 
Sela Alvarez (22 éves) a Dominikai Köz
társaságból, nyerte el az idei Világ Szép
ségkirálynője címet. A gyakorló katoli
kus leány a világsajtó képviselői előtt 
kijelentette: „A szépség belülről jön, nem 
csupán külsőség. Én még szűz vagyok 
és erre büszke. Az is maradok, amíg férj
hez nem megyek. — Nem én voltam a 
legszebb, de talán a leginkább kiteljese
dett.”

Múlt év elején jelent meg

Orbán Balázs: A SZÉKELYFÖLD LEÍRÁSA 
című felbecsülhetetlen értékű munkája, 
a magyar tudományos irodalom egyik 
nagy könyvészeti ritkasága. Az új kiadás 
gondozója, Illyés Elemér, vállalkozásával 
veszendőbe induló szellemi hagyomá
nyunkat mentette át az utánunk jövőknek. 
A három kötetbe foglalt hasonmás kiadás 
az eredeti hat köteten kívül Orbán Ba
lázs kiadatlan és részben ismeretlen 130 
oldalas kézírásos kiegészítéseit, javítá
sait is tartalmazza. A bevezető tanulmányt 
irta és jegyzetekkel ellátta a mű kiadója. 
Művészi kivitelezés, vászonkötés, csak ke
vés példányszámban. Ára postaköltséggel 
együtt DM 220,—, vagy ennek megfelelő 
US-S. Megrendelhető a vételár előzetes 
megküldésével a kiadónál: Dr. Elemér 
Illyés, Alpspitzstr. 8/a, D-8162 Schliersee
2, BRD — West Germany.
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AUSZTRIA
Becs: Keresztelés: Megkereszteltük 

Füri László és Varga Anna fiait: László 
Emilt és Levente Károlyt, 1982 akt. 28-án.

Szentségi házasságot kötött Sramec 
Antal és Palóc Ilona Traiskirchenben 1982 
dec. 7-án. — A szentségi kegyelem vezé
relje őket az élet útjain!

Az örök hazába költöztek: Barcsay La
jos, 78 éves, 1982 ■akt. 20, Bécsben; - 
Hajmásy János, 66 éves, 1982 nov. 9, 
Bécsben; - Zeiliger Aladár, 60 éves, 1982 
nov. 17, Welsben; — Bornemissza Margit, 
88 éves, 1982 nov. 25, Bécsben. — Szere
tett halottaink Isten kegyelméből része
süljenek az örök boldogságban!

Linz: Keresztelés: 1982 nov. 7-én Len- 
zingben megkereszteltük dr. Albert La
jos és Csatári Csilla fiát, Elődöt.

Házasság: A linzi Szt. Mihály plébá
niatemplomban okt. 2-án házasságot kö
töttek Jankó Erika és Koblmüller Chris- 
tian. — A fiatalasszonyt és családját a 
magyarság körében megbecsülés veszi 
körül. — Szülei komoly vallásosságban 
nevelték és ezzel a legértékesebb hozo
mánnyal kezdik házaséletüket; — Okt. 23- 
án Ebelsbergben házasságot kötöttek 
Farkas Edit és Schuster Gerhard; — Okt. 
29-én Wallseeben házasságot kötöttek 
Mérges Erika és Kiss Gábor. — Menekült
táborból jöttek, a rokonság és az otthoni 
ismerősök távol voltak, de a kis osztrák 
templomban a magyar nászmise és az 
esketés mély benyomást tett a magyar 
hívekre.

Isten áldása kísérje az új házasok to
vábbi életútját!

Halálozás: Nov. 17-én elhunyt Zeiliger 
Aladár, a Caritas egykori nagyon értékes 
munkatársa. A hazához és az Egyházhoz 
mindig hűséges volt. Meg is adta neki az 
Ür, hogy rendkívül áldozatos hite legye 
elviselhetőbbé a betegség terhét. Nov. 
22-én dr. Balogh Vince plébánossal te
mették a welsi temetőben; — Nov. 18-án 
dr. Balogh Vince plébános temette a St. 
Martin-i temetőben Viseralek Istvánt. Köz
lekedési baleset áldozata lett. Riedben 
lakott. — Az Úr adjon az elhunytaknak 
örök nyugalmat!

BELGIUM
Liége: A keresztségben részesültek: 

Chrobot Sára, Marc és Heller Lilianre le
ánya, Herstal-ban; — Riczu Veronika, Ti
bor és Sultatos Constantide leánya, Grace 
Holtogne-ban; — Dezső Hilde, István és 
Germaine Drieskens leánya, Köln-ben; — 
Bayau Florence, Michel és Heim Éva le
ánya, Verviers-ben. — Gratulálunk! Növe
kedjenek kegyelemben és egészségben!

Elhunytak az Úrban: de Rudnay Gyula, 
72 éves, Henri Chaoelle-ban; — Czukor

E RD ÉLYÉ RT!
Az erdélyi csomagakció eddig 265 cso

magot kb. DM 29,000.— értékben ered
ményezett.

Gondoljunk erdélyi magyar testvéreink
re! Használjuk ki a kedvező csomagkül
dési lehetőséget!

Egy csomag ára augusztus 1. óta 
DM 108.75.

A csomagok tartalma: 10 kg élelmiszer: 
húskonzerv, kávé, kakaó, olaj, levespor, 
liszt, rizs stb. A csomagokat átvételi elis
mervény ellenében a németországi 
Quelle-cég vámmentesen küldi szét nagy
váradi raktárából.

Csomagokat küldhet a gyulafehérvári 
szeminárium, gyermekkórházak, öregott
honok megsegítésére. De küldhet egyéni 
címre is, akinek akar, de meg kell adni 
a pontos címet és a feladót.

Az összeget befizetheti az „Életünk 
szerkesztőségének:

1. Kath. Ung. Seelsorge, Sonderkonto 
606-50-803 Postscheckamt München;

2. Kath. Ung. Seelsorge, Bayer. Ve- 
reinsbank, München, Kontű 145-857 — 
Erdély.

3. Befizethető készpénzben minden 
magyar helyi lelkésznél is.

Antalné szül. Schmiedmaver Julianna, 76 
éves, Maasmechelenben; — Egyed József, 
56 éves, Genk-ben; — Virág Ferenc, 46 
éves, Schaarbeek-ben; - Esek Ferenc, 45 
éves, Genk-ben (Waterschei). — Nyugod
janak békéDen!

NÉMETORSZÁG
Mannheim: Keresztelés: Balog Krisz

tina, Balog Ferenc és felesége szül. Ba
log Márta kislánya 1982 dec. 4-én a szent 
keresztségben Isten és az Anyaszent- 
egyház gyermeke lett. - Isten áldása és 
oltalma legyen a gyermeken és szülein, 
hogy elérkezzenek ahhoz a célhoz, amely 
felé a keresztség szentsége által elindul
tak.

Halottaink: Sturm Irén 1982 okt. 18-án 
69 éves korában rövid, súlyos szenvedés 
után Bad Kreuznachban elhunyt. - Tóth 
Lászlóné szül. Németh Éva tragikus hir
telenséggel 57 éves korában hagyta el a 
földieket és gyászoló családját a Karls- 
ruhe melletti Spöckben, 1982 nov. 6-án.
— Mint lapunk hűséges olvasóira és hívő 
közösségünk tagjaira szeretettel emléke
zünk és ajánljuk őket Urunk és Istenünk 
irgalmas jóságába.

München: Keresztelés: Waczek Anna 
Krisztina, dr. W. István és Zappe Judit 
kislánya, szül. 1982 júl. 23-án Kempten- 
ben. keresztelték 1982 okt. 3-án ugyan
ott; - Solymár Dániel, S László és Len
gyel Rita fia, szül. 1982 nov. 23-án Mün
chenben; — Kovács Benedikt Viktor, K. 
Dénes és Török Beatrix fia szül. 1982 
ápr. 30-án Münchenben.

Házasságot kötöttek: Szalay Csilla Er
zsébet és Vértesi Péter 1982 okt. 5-én 
Münchenben.

Halottaink: Dr. Aigner Olivér 57 éves 
korában, 1982 feb. 8-án elhunyt München
ben; — Dr. v. Kenézy Tibor 69 éves ko
rában 1982 szept. 27-én Münchenben 
meghalt. Temették 1982 okt. 1-én Mün
chenben; — Tóth Rozália 93 éves korá
ban 1982 okt. 15-én Gautingban meghalt. 
Temetése 1982 okt. 18-án volt Ried-ben;
— Rigler Margit 76 éves korában 1982 
nov. 19-én Münchenben meghalt. Teme
tése 1982 nov. 24-én volt; — Boda Gábor 
43 éves korában 1982 nov. 20-án Mün
chenben meghalt. Temetése 1982 nov. 25- 
én volt az Aubing-i temetőben; — Gróf 
Zichy Gábor 69 éves korában 1982 dec. 
4-én Münchenben elhunyt. Temetése dec. 
10-én az Ostfriedhofban volt; — Rössler 
Pálné sz. Herdt Hildegard 81 éves korá
ban 1982 dec. 7-én Fischbachauban meg
halt. Temetése dec. 10-én az Ostfriedhof
ban volt.

Stuttgart: Keresztelés: Riszter Árpád 
és Ildikó szül. Könye kislánya, Barbara 
Teresia, 1982 nov. 27-én a keresztség 
szenségében részesült.

Házasság: Dr. med. Ösapai László és 
Kiss Judit örök hűséget esküdtek egymás
nak nov. 13-án.

OLASZORSZÁG
Róma: Keresztelések: 1982 júl. 4-én 

megkeresztelték Lauri Giorgio és Czelik 
Márta második gyermekét, Zoltán Arturót;
— okt. 24-én a szentmise keretében meg
keresztelték három kivándorlásra váró 
család gyermekeit; Halmi József és Sza
bó Gabriella gyermekeit: Viktort, Józse
fet és Anitát; - Nyári György és Varga 
Mária gyermekeit: Erikát és Viktóriát; — 
Zelei László és Kravec Raisza gyermekét: 
Lászlót. - Tiszta szívből együtt örülünk a 
szülőkkel! - Okt. 30-án a V. V. Veneto-i 
kapucinus templomban, Ari Barna meg
fontolás és megfelelő előkészület után le
tette a kát. keresztény hitvallást; ezzel az 
Anyaszentegyház tagja lett és egész csa
ládjával a szetáldozáshoz járult. - Isten 
áldása kísérje őket majd új otthonukban, 
az USA-ban, is!

Halálozások: Szept. 4-én, 88 éves ko
rában Rómában meghalt dr. Mike József, 
orvos; - okt. 12-én, 78 éves korában meg
halt Grove István; — okt. 26-án, 44 éves 
korában, négy hónapi olaszországi tar
tózkodás után Montecai lo-ban (Lucca) 
meghalt Martinelli Guidoné sz. Pataki 
Margit. - Adj, Atyánk, örök nyugodalmat 
nekik!

MAGYAR LELKIGYAKORLAT lesz Fri- 
bourg-ban (Svájc), a Bertigny lelkigyakor- 
latosházban 1983 február 24. csütörtök 
estétől február 27. vasárnap ebéd utánig. 
A lelkigyakorlatot P. Bácsváry Róbert SJ 
tartja.

Részvételidíj teljes ellátással szemé
lyenként Fr 125,—, házaspároknak 2 sze
mélyre Fr 235,—. (Aki csak péntek estétől 
kezdve tud résztvenni, annak Fr 90,- ill. 
Fr 160,-).

Jelentkezés 1983 februá*' 15-ig.
Huba Judit, Neptunstr. 10, 8032 Zürich 

Telefon 01 / 251 55 54.

A MENEKÜLTEK SZÁMA
Az ENSZ menekültügyi főbiztosának 

jelentése szerint Európában 1981 év vé
gén a menekültek száma 590.000 volt. 
Ebből egyedül 45.000 lengyel kért politi
kai menedékjogot és további 90.000 len
gyel kérte külföldi tartózkodási engedé
lyének meghosszabítását.

Ehhez még meg kell jegyeznünk, hogy 
a lengyel menekültek száma 1982-ben 
még megkétszereződött.

M. SZERDAY 
METROPOLITAN VERLAG

Sfr
Dr. BAKTAY Ervin: A csiLhagfejtés

könyve 75 —
Dallos Sándor: Aranyecset, A nap

szerelmese I.-II. 50.—
Diimmerth Dezső: Az Árpádok nyo

mában 18.—
Hans Fallada: Mi lesz veled emberke? 13. - 
Gundel-Harmath: A vendéglátás em

lékei 24.—
Kovái Lőrinc: Bolygó láng 15.—
Krúdy Gyula: Álmoskönyv 25.
Szerb A.: A világirodalom története 26 — 
Zsigmond Gábor: Az ősi társadalom

magyar kutatói 15.--
Székely népballadák 33.—
Csontváry — Nagy album 100.—
Szinyei Merse Pál — Nagy album 100.— 
Rózsa György: A Történelmi Kép

csarnok legszebb képei 34.—
Világtörténet képekben I.-II. 134.—
Különféle szótáraik, nyelvkönyvek, éneik- 
lópédiák, hanglemezek és teljes operafel
vételek kaphatók.

A világ minden részén megjelent köny
vek állnak a kedves vásárlóink szolgála
tára, új... és antikvár könyvek szótárak, 
lexikonok, mesekönyvek, hanglemezek.

Kérje katalógusunkat!
M. SZERDAY 

METROPOLITAN VERLAG 
CH-4142 Münchanstein / Svájc.

Telefon: (061) 46-59-02

A SZABAD MAGYAR KIRÁLYSÁG VÁLTÓ- ÉS EMLÉKPÉNZEI

Szt. István (s) 1938 Honfoglalás (s) 1896 Horthy M. 1939 Pázmány P. 
(s) 1935 Magyarország Védasszonya (s) 1929—39 Liszt Ferenc (s) 1936.

Rákóczi F. (s) 1935 Parlament (al) 1945 Egy Pengő (s) 1926—39 A 
teljes sorozat megrendelhető. Ára 365.— DM.

Szekeres József, D-5800 Hagen, Eckeseyer Str. 199 A megrendelé
seket utánvéttel + portó teljesítem.

Magyarok legkedveltebb szórakozóhelye!
HAGYOMÁNYOS MAGYAR DIÁKBÁL 

1933 február 4-én, pénteken, 19.30 órai 
kezdeitel az eddigi nagysikerű keretek 
között a Hetei Rayerischer Hol (Prome- 
nadeplatz 2 8000 München 2) dísztermei
ben. A bált az eisöbálozó leányok nyitják 
meg. Jelentkezésüket 1983 január 10-től 
naponta 17.00—20.00 óráig telefonon a 
(0 89) 6 92 39 82 számon kérjük.

Felvilágosítás a (0 89) 6 92 41 29 szá
mon 10.00—12.00 és 18.00—21.00 óráig.

A tánczenét három ismert magyar ze
nekar szolgáltatja. Változatos műsorunk
kal biztosítunk kellemes szórakozást, vi
dám hangulatot! A bevétel egy részét ka
ritatív célra fordítjuk! Kérjük barátainkat, 
hogy a dátumot már most jegyezzék elő 
a naptárba.

A Diákszövetség Müncheni Csoportja 
Bálrendezőség

Magyar zarándoklat Fatimába

Első magyar kiráiyunk, ISTVÁN, 
szenttéavatásának 900. évfordulója 
ilkaimábó! az európai magyar lelké
szek 1983 okt. 10—14-re zarándok
latot Iliidéinek meg Fatimába.

Az utazás — Zürich—Lisszabon — 
repülővel lesz. Csatlakozás más 
országokból is lehetséges.

Érdeklődni és jelentkezni a kör
zeti magyar lelkésznél, vagy ahol 
nincs magyar pap, közvetlen az uta
zási irodánál 'ehet. HAVAS-VO/A- 
GES (Képessy Tibor) 4, rue du Sau- 
vage. F-8800 MULHOUSE. Magyarul 
is lehet írni

A zarándoklat programját később 
közöljük.

A NUMISMATICA HUNGARICA POLITI
KAI TÖRTÉNELMI-KÖZÉRDEKŰ ÉRMEI 

közül a második
1980 ERDÉLYI TÉNY

a) Ag 925, 925-ezíist-garas, tükörfényes 
PP proof, 38 mm 0, ca 24 g. á DM 105.—
b) bronz, 90-bronz garas, patinával zpati- 
nated, 38 mm 0, ca. 24 g, á DM 35.—

Megrendelhető:
NUMISMATICA HUNGARICA

Postfach 73-0302
D-600 Frankfurt 73. BRD.
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Teológiai és Sporttudományi szakfor
dító magyar-német és német-magyar, va
lamint erdélyi honfitársaim számára ro
mán-német és német-román hiteles for
dításokat vállal

Sinka Ádám
törvényszéki hites okiratfordító és tol
mács. — Németországban tanácsadás 
állampolgári és menekültügyi kérdések
ben. — Cím: D-7512 Rhemstetten 1, Ltn- 
denslr. 16. Telefon: 0721-518661, délután 
17-órától.

Amerikában élő 26-óves. barna, 171 
cm magas, értelmiségi foglalkozású fia
talember keresi azt az egyetemi végzett
ségű, intelligens, katolikus, kimondottan 
vallásos és -tisztaáistü, karcsú, nemdo
hányzó magyar lányt (22-28-sves korig), 
aki szereletre, melegségre, családra vá
gyik. - Lehetőleg fényképes leveleket 
„Együtt" jeligére az .Életünk" szerkesz
tőségébe kérek.

FOGORVOS
Svédországban - Stockholmban - 

valamint az NSzK-ban szerzett sokéves 
gyakorlattal, oz év december 1-től bár
mely biztosítóhoz tartozó rászoruló be
teg rendelkezésére áll. - Rendelő címe: 
Achtberger Josaf, 8000 München Őst, 
Breisacherstr. 5, I. em. Telefon (081) 
4-48-40-08.
iiiiii:iii!iii:iii:iii;iii!!ii:ii:,iinii ii: ii; íi:ji::ii"!i !‘"ii.:i"!iini::ii;.i!Jii;iiM!i'i|b 

HIRDETŐINK FIGYELMÉBE!
E Hirdetéseket csak a hirdetési díj g 
S befizetése után tudunk közölni. = 
lllllllllllllllllllllllllllllllilffl^

A ‘82-től megváltozott új „Gépjármű
vezetői vizsga kérdései" magyar nyelven, 
DM 45.— áron kapható. Dr. L. Deák, 
8000 München 70, Johann Clanze Str. 43.

Gyorsan, jól és mégis olcsón fordít 
és hitelesít a német áílam elismert tol
mácsa és fodítója: August Lévai, Lehns- 
grund 33, 4300 Essen 1. Telefon: 0201 / 
711-582.

KÉRDEZZEN — FELELEK
0 Azonnali hatállyal küldhet a nagy 
0 Quelle Katalógusból ajándékot Ma- 
S gyarországra vagy Erdélybe. A vám- 
@ mai járó adminisztrációt, valamint a 

pontos leszállítást a „QUELLE IN- 
É TERNATIONAL UNGARN SERVICE" 

garantálja. Felvilágosítást minden 
fH időben ad:
EJ TH. PAPA Verlreterin dér QUELLE 
É INTERNATÍONAL 7032 Sindeifingen, 
0 Maichinger Str. 16. Tel.: 07031 — 
El 801568.

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 oldaías vászonkötésű könyv ára 

25.- DM vagy 12.— 8.
Megrendelhető Európában: „Életünk" 
Redaktion, Oberföhringerstr. 40, D-8000 
München 81; az összes magyar 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, 44502

Takács Fleisch & Wurstwaren- 
betrieb GmbH, 7000 Stuttgart, 

Dorotheenstr. 4.
MARKTHALLE, Stand Nr. 74-76. 

Telefon: (0711) 243 104.
Magyar és jugo. különlegességek

Szállítási árak: DM
1 kg Friss kolbász 16.—
1 kg Füstölt kolbász 18.—
1 kg Száraz kolbász 20.—
1 kg Papr. szalonna 13.—
1 kg Füstölt oldalas 13.—
1 kg Disznósajt 12.—
1 kg Májas-rizses 11.—
1 kg Véres-rizses 11.—
1 kg Füstölt debreceni 17.—
1 kg Fehér szalonna 10.—
1 kg Bácskai májas 12.—
1 kg Finom sonka 20.—

Jobbízű a TAKÁCS-árú! 
Saját készítmények!

Nettóárak; a szállítási költségeket 
hozzászámítjuk. Szállítás utánvéttel.

HIRDETÉSEK
Balesetmentes, 2-es és 3-as jogosít

vánnyal rendelkező, 30 éves lakatos, jó! 
fizető munkahelyet keres, külföldre is. 
Cím: Szeílősi Lajos, Oskar-Orth 41, 6650 
Homburg / Saar.

Fiatal magyar házaspár, 4-éves gyerek
kel NAGYMAMÁT keres, magányos Hölgy 
személyében. Cím: Oskar-Orth 41, 6650
Homburg / Saar.

KERESÉS! Kik ismerték szüléimét, Vitár 
György volt kántort és családját Kisfalá
ról? Kérem jelentkezzenek! — Anna Vitár, 
Rabagliattistr. 28, 6830 Schwetzingen,
Dr. Ritter címén.

Rendkívül kedvező takarékossági prog
ramok és befektetési lehetőségek!

Tanácsadás: Magyar Sándor, telefon: 
(0 89) 2 01 28 05 este 17-18 óra között.

HELYESBÍTÉS. A müncheni MIKE TÁ
JÉKOZTATÓ legutóbbi, 1982-es kiadása 
(154. old.) sajtóhiba folytán adóügyi ta
nácsadóként tart nyilván. Ez téves.

Mint a magyar nyelv hites törvényszéki 
fordítója viszont szívesen állok bárki ren
delkezésére: Dipl.-Kfm. Wiktorin Ernő, 
Schopenhauerstr. 59, D-8000 München 40, 
Telefon 0 89/35081 10.« Ma<OTOT.I. miiuiii aMoaw^n n.ni i ■
@ HAZAI HENTESÁRU ®

DM
1 kg Grillkolbász vákuum 16.—
1 kg Kolbász 16.—
1 kg Kolbász friss füstölt 14.80
1 kg Véreshurka rizsával 12.—
1 kg Májashurka rizsával 12.—
1 kg Dizsnósajt 14.80
1 kg Tokaszalonna 10.80
1 kg Tepertő 16.—
1 kg Csülök 12.—
1 kg Borda 12.—
1 kg Sonka 24.—

A szállítás utánvételes. 5 kg felüli 
rendelésnél portómentes.

Michael Taubel, Metzgermeister
Peter-Rosegger-Str. 3. 

6710 Frankenthal/Pf.
Telefon: 06233 ! 62693

IIIIIJIIlirilllllllFlllllllllilllllllillllIM^
RUPP LÁSZLÓ hites tör vény széki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 

németről magyarra. — Postfach 162.
D-8000 München 1 - Telefon (089) 3 00 21 62

DIÓSZEGHY TIBOR, hites tolmács és 
'fordító, ma gyár-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.

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitaten
Inh.: O. BAYER

Kreitm&yerstr. 26 - D-8000 München 2
Telefon (0 89) 19 63 93 DM

Alföldi Olaszrizling 1. 5,30
Alföldi Kékfrankos 1. 5,30
Abasári Rizling 0.7 6,30
Debrői Hárslevelű 6,30
Badacsonyi Kéknyelű 6,80
Badacsonyi Szürkebarát 6,9C
Soproni Kékfrankos 6,60
Villányi Burgundi 6,90
Hajósi Cabernet 6,90
Bogiári Olaszrizling 6,30
Bogiári Kékfrankos 6.30
Bogiári Cabernet-rosé 6,30
Tokaji Aszú 4 puttonyos 14,50
Tokaji Aszú 3 puttonyos 12,50
Vilmos körtepálinka 24,50
Császárkörte 19,50
Kecskeméti barackpálinka 27, -
Cseresznye pálinka 24,50
Szilva pálinka 21,50
Kosher Szilva pálinka 0.8 32, -
Hubertus 21, -
Beverage Bitters (Unic.) 1 lit. 32, -
Beverage Bitters 0.5 lit. 17, -
Pick szalámi kg 25, -
Csabai kg 23, -
Gyulai kg 21, -
Süli debreceni kg 16, -
Süli kolbász kg 17. -
Kalocsai tarhonya !4 kg 3,30
Nagykockatészta Yz kg 3,50
Paprika káposztával 0.7 lit 4,40
Hegyes eröspaprika 4,40
Hegyes csípőspaprika 4,40
Bogyoszlói paprika 4,10
Házi kolbász kg 18,50
Disznósajt kg 12,50
Véres-, májashurka kg 12,50

— Üvegárút is szállítunk! —

FIGYELEM!
Az „Életünk" új előfizetési ára 1983. 
januárjától: Egyes szám ára egy 
évre DM 18.—, tengerentúlra légi
postával DM 28.—.
Kérjük előfizetőinket az előfizetési 
díjat lehetőleg postscheckkontónk- 
ra, tengerentúlról pedig n e bank 
utján, hanem eurócsekken utalják 
át, mert a banklevonás igen nagy.

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT
1983. ápr. 4 - 17-ig

Húsvét hétfőn 14.00-kor Zürichből re
pülünk és 17-én, vasárnap 11.00 körül 
érkezünk vissza Zürichbe.

Költség: 2.000 Sfr. Jelentkezni lehet, 
amíg a résztvevők 45-ös száma nem tel
jes, de legkésőbb február végéig.

Elszállásolás 2 ágyas szobákban, WC 
és zuhanyozóval. Egy-ágyas szobánk ke
vés van. Ezek felára a 13 éjszakára 
130.— Sfr. Részletes tájékoztatót küldünk.

Jelentkezési cím: P. Cserháti Ferenc 
Kálmán OFM. Postfach 2110, CH-3011 
Bern.

Telefon Svájcból 031 - 25 61 42. Námet- 
ohrszágból: 0041 - 25 61 42.

Csonka-honból — Nagyhazából,
Jó honfitársak, figyelem!
Welzheim-Erdö magyar kincsét 
„Pál-kolbászt" hogy adhatnám el: 
Szükség volna V(au) - W(éh)-buszra, 
Bredford-ra vagy Merci-re, 
Böblingen-nek „új" piacán
Kofanéni mindennapi kenyere!
Ajánlatot kétezerig
Alanti címre kérek én:
(TÜV legyen még használható, 
vagy nem lejáró az idén!)
E. F. H. Postfach 1422, 7030 Böblingen 

Telefon 0 70 31 / 27 68 80

Magyar-német hiteles fordításokat 
gyorsan és lelkiismeretesen elvégez — 
)zín vonalas magyarországi társasutazáso
kat - STUDIEN-REISEN — szervez 

Kérjen prospektust!
WILHELM DIVY, 

Llndenstr. 50, 7990 Friedrlchshafen 1. 
Telefon: 07541 / 71391

1958-1983

25 ÉVE MUSICA HUNGARICA 
MAGYAR KÖNYVEK ÉS HANGLEMEZEK 

SZAKÜZLETE 
RÜMANNSTR. 4 - 8000 MÜNCHEN 40
Minden jelentős magyar könyvkiadó 

képviseletünkben, mint 
BUDAPESTI KIADÓK, PÜSKI-MAY 

PUBLISHING, KATOLIKUS MAGYAROK 
VASÁRNAPJA, FABÓ LÁSZLÓ (USA), 

WELLER PUBLISHING (Kanada)
HANGLEMEZEKBEN és KAZETTÁKBAN 

VILÁGVISZONYLATBAN IS 
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK! 
Kérje díjtalan katalógusainkat!

Kiadóhivatalunknál kapható 
könyvek

Mindszenty József: Hirdettem az Igét. 
— Pásztorlevelek, szentbeszédek 
(1944—1975). — 300 oldal, vászon
köt. DM 25.— vagy S 12.—

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

Kardinál Mindszenty: Erinnerwagen
4. kiad. vász. köt DM 40.— § 22.— 

Közi Horváth József: Mindszenty 
bíboros, zsebkiad. DM 6.— JJ 4.— 

Meszlényi Antal' Magyar Szentek és 
Szentéletű Magyarok, 300 old., egász 
vászonk., DM 20,—, $ 10,— + portó 

Az Irodalom Világa. Irodalomelméleti 
alapvetés, 100-nál több versilluszt
rációval, kb. 300 old. vászon köt.

DM 15.— $ 10.— 
Szamosi József: Máriaeelli emlék

könyv, képes kalauz 46 képpel, eb
ből 32 színes. DM 12— $ 6.— 
légiszállításnál + portóköltség 
Megrendelhetők: az „Életünk" 

kiadóhivatalánál, 
Oberföhringerstr 40.

D-8000 Münehen 81, W. Germany.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

8000 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 Oberseelsor^e, 

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

Redakteur: Dr. Harangozó Ferenc. 
Abonnement: DM 18,- pro Jahr und 
Exemp'ar; nacii Ubersee DM 28,- 

ELÖFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik széf és ő 
náluk is kell előfizetni!
Tengeren túlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész, oda a Kiadóhivatal 
küldi az újságot.
Egyes szám ára egy évre 18.- DM, 
vagy ennek megfelelő valuta.
Tengeren túlra légipostával 28.- DM. 
Lapzárta: a hónap 18-án. - Hirdeté
seket csak 15-ig fogadunk el.
Postscheckkonto: Nr. 606 50-803, Kath.

Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto: 
München.

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

„Életünk"
Druck: Danubia-Druckerei, 

Ferchenbachstr. 88. - 8 München 50.

Beilagenhinweis: Eineni Teil dieser Auf- 
lage liegt bei: Rundschreiben. — A kiad
vány egy részéhez körlevél van mellé
kelve.

NEMZETŐR KÖNYVEK
DM

Gombos Gyula: Igazmondók 20.—
Szolzsenyicin: Gulag I—-II. Oroszból 

fordította Szénié Imre. Kötetenként 30.—
Fehérváry István: Börtönvilág Magyar

országon, fűzve 21.—
Közi Horváth József: Magyarország és

kereszténység 56-ban 6.—
Rozanich István: A másik partról

(versek) fűzve 12.—
Tollas Tibor: Évgyűrűk (versek)

vászonkötésben 15.—
Tollas Tibor verses magnókazettája 15.—
Dalnoki Veress: Magyarország honvédelme 

a II. világháborúban (3 kötet) vászon 90.— 
Megrendelhető a könyv árának beküldésé
vel: Nemzetőr, 8 München 50. Ferchenbach
str. 88. elmen.

Férjhez menne alacsony, kékszemü, 
szőkehajú, móléit, csinosnak mondott, 
nagyon házias magyar leány, magyarul 
beszélő, egyedülálló, gyermektelen férfi
hez, akivel közösen választanának ott
hont. Intelligens és lelkiekben gazdag le
gyen. Látogatóba én kimenni nem tudok, 
mivel állataimat nem hagyhatom gondo
zás nélkül és anyagilag sem bírnám. 
Csak olyan illető jöhet számításba aki 
Magyarországra is eljönne látogatóba. - 
Válaszokat „S. I.“-jeligére a szerkesztő- 
ségbe kérek. 

MAGYAR HENTESÁRU! 
VIKTOR PÁL 

Lerchenstr. 29 - 7063. Welzheim
Telefon: 0 71 82 / 7 13 91

DM
1 kg. Kolbász magyar módra füstölt 16.- 
1 kg. Kolbász friss magyar módra 15.— 
1 kg. Debreceni vékony bélben 16.— 
1 kg. Disznósajt, Baranyai ízek után 10.— 
1 kg. Disznósajt, füstölt, magyar m. 12.— 
1 kg. Balkán májas füstölt 12.—
1 kg. Balkán véres-májas, füstölt 10.— 
1 kg. Májas vagy véres hurka

sütni való magyar módra 12.—
1 kg. Fokhagymás vadász, m. módra 16.— 
1 kg. Fokhagymás Tokaszalonna 12.- 
1 kg. Angolszalonna. Baranyai mód. 20.— 
1 kg. Hasaszalonna, füstölt, 12.—
1 kg. Fehér hátaszalonna, 5-8 cm.

magas 12.—
1 kg. Finom magyar hátsó-sonka

füstölt, Baranyai ízű 20.—
1 kg. Császár-szalonna, füstölt 20.-
1 kg. Füstölt-oldalas, Baranyai m. 12.—
Tévedések elkerülése végett, közlöm, 

hogy minden árút Welzheimben 
sajátkezüleg gyártunk.

Szállítunk utánvéttel, bárhova — Kanada 
és az Amerikai területekre kérjük előre 

fizetni. Postscheckamt. Stuttgart 
132-944-703


