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Háború és béke
Január 17-én tárgyalások indultak meg 

Rómában az amenikali püspöki kar és 
az európai püspökök képviselői között 
a háború és béke, az atomfegyverkezés 
valamint az atomifegyveres elhárítás ill. 
elriasztás kérdéséről, egy jogtalan táma
dóval szentben. A tárgyalások a Szent
szék közvetítésére történtek, mivel az a- 
merikai püspökök közös pásztorlevélter
vezete ebben az igen fontos, a világbékét 
súlyosan ermto kerdeesben nemcsak az 
IdSA-ban, a legmagasabb kormánykö
rökben találkozott visszatetszéssel, ha
nem az európai püspököknél is, főleg a 
franciáknál, angoloknál és a németeknél 
váltott ki jogos nyugtalanságot.

Mi is volt ennek az amerikai közös 
pásztorlevéltervezetnek a lényege? Elő
ször: kétértelműség oly döntő gyakor
lati kérdésekben, mint élet vagy halál, 
leigázottság vagy emberi jogok és sza
badság; másodszor: az a kiindulási pont 
— számunkra szinte érthetetlen — hogy 
itt a két szuperhatalom, az USA és a 
Szovjetunió egyformán imeperialüsta cél
kitűzéssé! vetekszik az atomfegyveres fö
lényért. Azt sem veszi tekintetbe a terve
zet, hogy ;tt nemcsak az USA-ról és a 
Szovjetuniótól van szó, hanem a nyu
gati demokratikus szabad v.lág védeke
zéséről a NA fO keretem belül egy erő
szakon felépült és népek és nemzetek 
egész sorát leigázó, (Keleteurópa, Közép
éi Keletázsia stb.) gátlás nélkül fegyver
kező totaiiráris hatalommal szemben. 
Sőt a pásztorlevéltervezetben az US-A-t 
saját püspökei szovjetetlenességgel, viiág- 
uralmi törekvésekkel vádolják. —F.z pl. 
Bernardin, az új chicagói bíboros ersek 
véleménye is.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha 
a Nyugat egyoldalúan leszerel, a Szov
jetunió pedig nem, az un. „Béketeoló
giát” vetik ellen, mely szerint nem lehet
séges a mai atomfegyverek mellett igaz
ságos háború viselés, tehát önvédelem 
sem, és utalnak egyesek az őskeresztény 
vértanúságra is.

Mi eiubrópaialk, akik Európa, sőt a vi
lág, erőszakos szétszakítottságával világ
nézeti, emberjogi és politikai szempont
ból nemcsak nap mint nap ikonfrontalo- 
duiik, de szenvedő alanyai is vagyunk 
(menekültek) érthetetlenül állunk az 
ilyen megnyilatkozások előtt. Maga a 
mérsékelt New York Times is úgy sejti, 
hogy a püspökök „a saját szövegezésük
ben gyönyörködnek”. Hiszen az egész 
kérdés már történelmi perspektíva hijja-n 
is, nekik nem vág a husiikba.

A súlyos kérdésnek ez a könnyed — 
mondhatnám könnyelmű — kezelese 
mozgósította az európai püspöki karo
kat. A franciák szerint ebben a kérdés
ben egészen más a perspektíva, ha az 
ember nem amerikai, hanem európai. „Mi 
vagyunk a közvetlenül fenyegetettek. 
Ezért mi egy olyan egyoldalú leszerelés 

ellen vagyunk, ami Európát végveszély
be sodorná. Mi állunk a Pápa álláspont
ján, aki csőik egy kétoldalú és ellenőrzött 
leszerelést tud elképzelni a mai helyzet
ben. Az amerikai álláspont „neoizolacio- 
niizmus”-ihoz vezet, amely Európára, de 
az egész nyugati humanizmusra a jelen 
helyzetben végzetes lehet”.

A német püspöki kanban teljes az össz
hang francia kollégáikkal. Ezt már 1982 
júniusában közös nyilatkozatban fektet
ték le, amelyben ez áll: „Olyan hango-

Jézus lecsendesíti
Mikor pedig esteledett
s a homály árnyék nélkülivé tette az 

embereket,
Jézus azon igyekezett tanítványaival 

együtt,
hogy az éj leszállta előtt még 
átkeljen a tavon.

Fülöp ekkor odament hozzája:
— Hírt kaptam, Uram, hogy meghalt 

az atyám.
S ha már nehéz napjaiban nem tudtam 

vele lenni,
engedd, hogy eltemetni legalább 

hazamenjek.

Jézus részvéttel tette Fü'.öp vállára kezét: 
—• Ne kérd el magadat, Fülöp.
A temetés ne legyen gondod. 
Hagyd a holtakra a holtat.
A te dolgod követni engem, 
hogy az élet magja szívedben 

kicsírázzon.

A parton maradt sokaságból is kiáltott 
valaki:
— Uram, én követlek téged, 
bárhová mégy is!

Jézus szavai ezüstön csengtek a 
hullámokon:

— A rókának odúja vagyon, 
a madaraknak puha fészke, 
az Emberfiának azonban a része, 
hogy nincs hely, ahová fejét lehajtsa.

— Én is veled tartanék, Uram, 
szívesen,

csak annyi időt adj,

kát hallani ma, amelyek egyoldalú le
szerelést is elviselnek, már csak a jo pcl- 
daadás kedvéént. Mi azon ia véleményen, 
vagyunk, hogy egy ilyen magatartás a vi
lágbékére, a nemzetek függetlenségére és 
a népdk -szabadságára roppant veszélyes. 
De teljesen egyetértünk abban, hogy 
mindent meg kell tegyünk azért, hogy a 
mn. rendelkezésre álló borzalmas fegyve
rek bevetését elkerüljük”.

Höffner -kölni bíboros, a -német püspö
ki kar elnöke, -padiig január 14-én Lyon
ban kijelentette: „Keresztényeket, akik 
ma az egyoldalú leszerelést mint a béke 
egyetlen biztosítékát ajanljak, mi nem 
támogatunk”.

Ebben a feszült légkörben szinte rob
banásszerűen hatott a keletnémet püspö
kök újévi pásztorlevele, amely a legéle
sebben kikelt a keletnémet rendszer ma
kacs és következetes egyoldalú katonai 
nevelése ellen, az alsó és középfokú is
kolákban. Ez a pásztorlevél, amelyet a 
szószékekről csak beszédben lehetett a 
hívekkel közölni, a legtöbb embert nem 
érte el közvetlenül, legfeljebb hangsza
lagról. A katolikus főpásztorok a legha
tározottabban szót emelnek az ifjúság

ii háborgó tengert
hogy elbúcsúzzak az otthoniaktól — 

szólt odakiáltva valaki:

—Aki az ekére téve kezét még 
hátratekintget,

a mennyek országába az el sosem ér — 
felelte Jézus ennek . . .

Már mélyen benn a tavon eveztek, 
mikor a szélnek szárnya kibnmlntf 

•’vs széttörve a tónak csendsíkú tükrét, 
hányta, vetette és elmerüléssel fenyegette 
a kis ladikot.

Jézus csendben aludt a csónak fenekén.
A szél zúgott felette, s a hullámok 

tornyai közt
a halál rettenete elfogta az embereket.
Hozzá mentek hát könyörögve:

— Kelj fel, Uram, kezeink már 
kimerültek

és elveszünk itt valahányan, 
ha hatalmad nem segít.

Jézus rájuk tekintett:

— Mit féltek, kicsinyhituek?
Ezután fölkelt,
és intett a szélnek és a víz haragjának:

— Vond be a szárnyad szél
és víz pihenj meg!

És megállt a szél azonnal
és nyomban elsimult a tónak a tükre.

S. Z.

nak az iskolákban való megrontása el
len: gyűlöletre, sőt testvérgyűlöletre és 
erőszakra nevelik őket mindazokkal 
szemben, akik -más véleményen vannak. 
— Az osztályfőnöknek pl. az első órá
tól kezdve jegyeznie kell a tanuló ka
tonai képességeit is. Tíz éves gyerekek
kel gyakorolnak kézigránátdobást. Ta
nulókkal tartanak hadgyakorlatokat. 
Sőt, iskolán kívül is a sport és techni
kai önképzőegyesül-etek-ben katonai alap
kiképzésben részesítik az iflóságot.

A Párt és Kormány embere: csak öt 
nap múlva tudtak szóhoz jutni: a pász- 
torlevéllel kapcsolatban, árulást emleget
nek és Róma kezét látják benne. A TI. 

János Pál pápa elleni kirohanás egyéb
ként egyezik a Tass szovjet hírügynök
ség vádjával, amely szerint a pápa inspi
rálja a lengyel papságot reakciós, szocia- 
iistaellenes magatartásra

Az amerikai és európai püspökök kö
zötti többnapos eszmecserénél, a háború- 
béke-Jeszerelés, jogos és jogtalan elhárí
tás, .atomifegyveres elriasztás kérdésében 
az alapvető felfogás és a veszélyfel
értékelés különbözősége -miatt, nem jö
hetett létre teljes megegyezés. Abban a- 
zoniban egyetértettek, hogy az emberisé
get jelenleg fenyegető két legnagyobb ve
szély: az atomháború és -a totalitáris 
rendszerek (Szovjetunió) részéről fenye
gető veszély. Abban is egyetértettek a 
Vatikán képviselőivel együtt, hogy az 
atomfegyverekkel való elriasztás hosz- 
szabb időre nem lehet optimális megol
dás, de jelenleg sajnos egyetlen lehetőség
nek látszik a két előbb említett veszély 
elhárítására.

Különböző volt a vélemény abban is, 
hogy csak az atomfegyveres elhárításra 
vonatkozólag áll-e ez, vagy abban az. 
esetben is érvényes-e, ha az elhárítás 
konvencionális fegyverekkel történnék. 
A többségi vélemény az volt, hogy a je- 
lonlogi modern konvencionális fegyverek 
bevetése esetén az emberi élet ellen irá
nyuló veszély csak fokozatban különbö
zik az -atomfegyverekétől.

Abban a vitás kérdésben, hogy magát 
az atomfegyverek előállítását és birtok
lását kell-e már kárhoztatni, mert önma
gukban -erkölcstelenek, az a vélemény 
alakult ki, hogy nem magi a birtoklás, 
hanem a szándék, hogy hogyan és mire 
fordítják azt lehet rossz.

A püspökök megállapították továbbá, 
hogy az Egyház teljes súllyal kell hogy 
viselje az erköcsi felelősséget a háború 
és béke kérdéseiben. A résztvevők ezért 
elhatározták, hogy a párbeszédet foly
tatják majd azzal a céllal, hogy az em
berek lelkiismeretét az erőszak és agresz- 
sziió kérdésében érzékenyebbé tegyék.

Az egyházakon belüli vita a -háború
béke és elriasztás kérdésében azt mutat
ja, hogy a katolikus Egyház éppen úgy 
mint a többi hitfelekezetek, -még mindig 
körösi azt -a teológiai álláspontot, ame
lyet a népgyilkosság és népöngyilkosság 
veszélyének égető kérdésében egy atom
háború esetén el kell foglalnia.

Jellemző II. János Pál pápára, hogy 
most ebben a vitában tartózkodott min
den nyilatkozattól. Ez ma sokkal nehe
zebb -is volnia, mint bármikor azelőtt a 
történelem folyamán. A 20. század tech
nikai vívmányai a háború jellegét telje
sen megváltoztatták. Hiszen, az új fegy
verektől diktált és ki-kényszerített had
vezetés igazságos és igazságtalan háború 
esetén is állandósítja a szörnyű követ
kezményeket: az emberiség tömegeinek 
és egész országok területi elpusztítását.

*
„Th-eologi -disputám” — vitatkoznak 

a teológusok. — De mit szóljunk mi ma
gyar menekültek és mit szóljanak a vi
lág menekültjei, akik mind az erőszak 

(Folytatás a 2. oldalon)
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PROF. DR. MEHRLE TAMÁS OP:

A nemi élet perszonális felértékelése
A nem. aktus nti'i-.len kétséget kizá

róan a gyermoknemzejre irányul A f rfi 
és nő biológiai adottságai, melyek erre 
az aktusra képesítik, eleve kizárnak min
den erre vonatkozó kétséget. Barátságot 
egynemű egyének is fenntarthatnak, de 
az egy-tcstté való válás, természeténél 
fogva a faj fenntartására irányul ember
nél, állatnál egyaránt. Amint azért van 
az embernek szeme, hogy lásson, azért 
van füle, hogy halljon, úgy azért van
nak kétnemű szexuális orgánumai, hogy 
gyermeket tudjon nemzeni. Mivel a nem
zés végső eredménye egy ember, világos, 
hogy a nemi kapcsoltatnak oly adottsá
gok, oly keretek között kell történnie, 
hogy a gyermeknek egész emberré való 
fejlődése biztosítva legyen. Ez a keret a 
családi élet, a házasságban élők életszö
vetsége.

A GYÖNYÖR SZEREPE
A nemi aktus, mint általában minden 

testi képesség természetes működése, bi
zonyos gyönyörrel jár. A gyönyör soha
sem öncélú. Ha öncélú lenne, a termé
szet —mi inkább azt mondjuk a Terem
tő — nem olyan aktivitáshoz kötötte 
vona, mely másra vezet. Ez nem annyit 
jelent, hogy e gyönyört nem szabad ke
resni, hanem azt, hogy annak a termé
szetes célkitűzésnek a szolgálatában kell 
keresni, melyhez kötve van. A gyönyör
nek a vágya és keresése már csak azért 
is szükséges, mert az állatok nem tud
ják felfogni testi cselekedeteik célját, ösz- 
tönszerűen keresik a gyönyört és ezáltal 
akaratlanul — hisz nincs értelmük és a- 
karatuk —• a természet célját szolgálják. 
Az állat nem .azért eszik, hogy életben 
maradjon, nem azért párosul, hogy fa
ját fenntartsa, hanem mert ösztöne dik
tálja. Az ember értelmével fel tudja fog
ni biológiai cselekedetei természetes cél
jait. Ebből nem következik, hogy agyö- 
nyört el kell fojtania vagy nem venni 
róla tudomást. Keresheti is, feltéve, hogy 
biológiai cselekedete természetes célját 
tiszteletben tartja. Ezért e téren két túl
zást kell kerülnünk. Nem szabad a nem,! 
életet mintegy emberhez méltatlannak, 
vagy szégyenletesnek feltüntetni. Ez a 
túlzó spiritualizmus hibája. De nem sza
bad a gyönyört csak önmagáiban keres
ni, mintegy teljesen elvonatkoztatva a;t-

HÁBORÚ ÉS BÉKE

(Folytatás az első oldalról) 
áldozatai lettünk? Akik nemcsak anyagi 
egzisztenciát vesztettünk el, hanem Ha
zat is és mindazt, amit ez a fogalom ma
gúban foglal. Bennünk egy egész világ 
omlott össze akkor, amikor az orosz tan
kok legázoltak minket. Tulajdon eleven 
életünkön gázoltak keresztül és így tet
tek földönfutókká. — Szívet cseréljen, 
ki hazat cserél. — Ezt imí érezzük és ér
zik különösen a szülők, akik azt vesztet
ték el a hazájukkal, amit gyermekeiknek 
es unokáiknak már vissza sem szerezhet
nek: a szülőföldet, annak a nyelvét, kul
túráját, annak a temperamentumát és ér- 
zesvilagát, mindazt, ami egy embert az
zá teszi, aki és ami.

, Mi ennek a kínos vitának a szemléle
ten, amit boldog amerikaiak, franciák, 
nemetek es oroszok, akik hazájukat nem 
vesztettek el, folytatnak egymással, csak 
keserűen hallgatni tudunk ... És ügyün
ket a jó Isten irgalmába ajánlani, aki 
nemcsak a történelem Ura, hanem min
den nép és nemzet igazságos Atyja is.

H. I.

tói a céltól, melyhez a természet kötötte. 
Ez a hedonizmus hibája.

A NEMI AKTUS KETTŐS CÉLJA

Az előző cikkünkben említett felérté
kelés abban áll, hogy a nemi aktust nem
csak önmagában, mint biológiai adottsá
got ítéljük meg, hanem a két egyenrangú 
félnek szeretetlen és kölcsönös öinátadás- 
ban történő egységébe integráljuk. Rc- 
gente megvolt a veszély, hogy a férfi fe
leségét csak „használta”, mert utódot a- 
kart. Manapság jobban annak a tudatá
ra ébredünk, hogy a nemi aktusnak nem
csak a nemzés a rendeltetése, hanem az 
is a feladata, hogy a két fél perszonális 
ökéletesedcsét, testi-lelki harmóniáját, 

pszichológiai egyensúlyát is eredményez
ze. Mondanunk sem .kell, hogy a házas
feleknek e jellegű egysége és összhangja 
a gyermek javát is szolgálja.

Már azelőtt is megkülönböztettük a 
teológiában a házasság elsődleges célját, 
a nemzést, és másodlagos célját, a kölcsö
nös szerctot-cgységnek az ápolását és 
fenntartását. Ezért az Egyház mindig 
felhívta a házasfeleket, hogy egyikük a 
másiknak beleegyezése nélküli ne tagadja 
meg az egybekelést, mert ez a másiknak 
súlyos lelki kárt okozhat, vagy alkalmat 
adhat neki házasságtörésre. A zsinat 
szintén elismeri a házasság kettős cél
ját. Azonban az a kifejezés, hogy „má
sodlagos cél” két dolgot jelenthet. Azt 
jelentheti hogy a nemi aktusnak a nem
zésen kívül ugyan más célja is van, de 
erre csak az elsődleges céltól függő mó
don szabad törekednie. Vagy jelentheti, 
hoay n nemi aktus elsődleges célja ugyan 
a gyermek, de van égy másik eredménye 
is, melyre akkor is szabad törekedni, a- 
mikor az elsődleges cél el som érhető. A 
zsinat az utóbbi értelemben veszi a ket
tős célt és ezért minden félreértés elke
rülése végett, nem is használja e kifeje
zéseket, hogy „elsődleges” és „másodla
gos” cél. Ez különben sem egészen új gon
dolat. Már a klasszikus teológia is el’c- 
merte, hogy az idős házasfelek is élhet
nek egymással, sőt hogy a nemi kapcso
lat akkor is megvan engedve, amiko>- a 
nőnek nincsenek is a megfelelő orgánu
mai, amikor tehát a nemzés eleve lehetet
len. Tehát a.z, amit azelőtt másodlagos 
célnak neveztek, akkor is jogosulttá te
szi a nemi kapcsolatot, amikor az un. el
sődleges cél nem is érhető el. De az Egy
ház még tovább ment, Megengedi, hogy 
a szidok a felelős csa’ádtervezés érdeké
ben, kapcsolataikat az un. magtalan pe
riódusokra korlátozzák. Ez viszont azt 
mutatja, hogy a másodlagos cél bizonyos 
esetekben akkor is jogosulttá tesz' a né
ni kaDcsolatot, amikor a nemzes csak 
azért nem következhetik be, mert a szii- 
lők készakarva a magtalan időt választ
ják azzal a célzattal, hogy a nemzés ne 
következzék be.

MESTERSÉGES FOGAMZÁSGÁTLÁS

A teológusok manapság arról vitatkoz
nak, hogy lehet-e ennél még tovább men
ni? Szabad-e mesterségesen — akár óvó
szerrel, akár orvossággal — a nemi ak
tust úgy végezni, hogy a fogamzás ne kö
vetkezzek be? VI. Pál >a „Humianae 
Vitae” kezdetű enoikliikájában (1968) a 
Szentszék addigi nézetét védi, hogy a há
zasfelek csak az un. természetes, azaz 
időszámításos módszert használhatják és 
ezt is csak akkor, ha a gyermekkorláto
zás komoly okból szükséges. Ám VI. Pál 
életrajzából kivehető, hogy a pápa arra 

számított, hogy a püspökök piaisiztorális 
érdekből bizonyos kivételes eseteikben a 
szigorú elvi döntést enyhíteni fogják. S 
valóban sok nemzeti püspöki kar úgy 
találta, hogy a házasfelek koiilfliktusos 
szituációkban, amikor több gyermeket 
vállalni nem tudnak, a házasságuk vi
szont nemi kapcsolat nélkül komoly vál
ságba jutna — vagy azért, mert az idő
számításos módszer náluk nem válik be, 
vagy azért, miért az egyik fél súlyos pszi
chikai kár nélkül nem tudja kivárni a egy-ikét kiegészítő megjegyzést fűzünk.

Magaviselet: Elégtelen
A nemzedékváltás ritkán megy végbe 

símán, zökkenők nélkül. A két nemzedék, 
az egyik, mely átadja, a másik, amely át
veszi az élet kormánykerekét, sokszor bi
zalmatlanul nézi egymást. A fiatalok, mert 
elégedetlenek azzal, amit az öregek fel
építettek, az öregek pedig, mert úgy ér
zik, hogy méltatlan, sőt egyenesen rossz 
kezekbe helyezik életművük folytatását. 
Ez a helyzet most is. Főleg a fiatalok vi
selkedése (a nyilvánosság előtti fellépése) 
az, ami kétségbeejti az idősebb nemze
déket. Fegyelmezetlenseg és kíméletlen
ség. az udvariasság és előzékenység tel
jes hiánya jellemzi őket, ahol csak meg
jelennek, az utcán, a villamosban, a sport
pályán, stb. Nem nagyon ugranak a fia
talok, hogy a villamosra, vagy buszba fel
szálló idős embereknek, várandós anyák
nak helyet adjanak. Inkább kinéznek az 
ablakon, hogy ne is lássák őket. A gya
logjárót teljes egészében maguknak fog
lalják le. Nem ritkán fellökik a szemben 
juv-jKtil, HllíllSUlii livyy fúlic húzódva hc~ 
lyet adnának nekik. Ha azután összeüt
közésre kerül a sor, akkor még nekik áll 
feljebb. „Miért nem vigyázol jobban, ta
tám?!"

„Régen ilyesmi nem Fordulhatott elő' 
Mi is voltunk csintalanok, udvariatlanok, 
meg szemtelenek, de úgy, ahogy a mai 
fiatalok viselkednek, mi soha nem mer
tünk volna." S e megállapítás után a vég
ső következtetés: „A fiatalok ma sokkal 
rosszabbak, mint mi voltunk."

Még mielőtt igazat adnánk e megálla
pításnak, fontoljunk meg néhány szem
pontot. A mai fiatalság hajlamaiban és 
a maga egészében nem rosszabb, mint az 
előző volt. Sokan talán nem is tudják, 
hogy hány fiatal vállal - önként és in
gyenesen - vasárnapi szolgálatot kórhá
zakban, öregotthonokban. Vagy hogy 
hány fiatal végez komoly, tudományos 
munkát.

A mai fiatalok tehát nem rosszabbak, 
mint a régiek voltak. Rosszabb, főleg er
kölcsi problémákkal terheltebb lett viszont 
az idő, amelyben felnőnek. Régen például 
nem kellett szembenézniök egy jóléti 
társadalom kísértéseivel. Régen nem vol
tak szuper-áruházak, (ahol langyos zené 
vei vásárlásra, birtoklásra (vagy lopásra) 
puhították őket.) Régen nem árultak ká
bítószereket (ami ellen védekezniök kel
lett volna), és az italfogyasztás is sokkal 
mértékletesebb volt, mint manapság.

Egy valamiben azonban volt különbség, 
mégpedig lényeges különbség s erről fel
tétlenül beszélnünk kell Régen voltak 
szülők és nevelők, akik nem sajnáltak 
időt és fáradságot, hogy megmagyaráz
zák a rájuk bízottaknak, hogy mi a kü
lönbség a jó és rossz, helyes és helyte
len magaviselet között. S éppen e szem
pontból terheli napjainkban sok mulasz
tás az illetékeseket. Itt van például a ki

magtalan periódust —, eljárhatnak leg
jobb belátásuk szerint és Isten előtt még
sem kell magukat bűnösnek tartaniok. A 
Szentszék ezeket a püspöki nyilatkoza
tokat tudomásul vette és nem tiltakozott 
ellenük. Úgy gondoljuk, hogy nem vak
merő feltételezni, hogy az Egyház eb
ben a kérdésben még nem mondta ki az 
utolsó szót. A lelkipásztorok azonban he
lyesen cselekednek, ha nem nyugtalanít
ják azokat a híveket, akik konfliktusos 
szituációba jutva és más kiutat nem ta
lálva, a püspöki karok felfogását magu
kévá teszik. A következő és utolsó cik
künkben az eddig mondottakhoz még

csínyek oktatása. Egy anya bevásárolni 
megy. Gyermeke vidáman kerékpározik, 
vagy rollerezik előtte a járdán. — Láttá
tok-e már valaha, hogy egy ilyen anya rá
szólt volna gyermekére, hogy vigyázzon, 
óvatosan hajtson, mert sok a járókelő? 
Ha igen, — akkor ez egészen ritka kivé
tel. A legtöbb ugyanis rá nem szólna, 
mert hát minek a figyeimeztetés. A fel
nőttek elég okosak és elővigyázatosak, 
hogy kitérjenek neki.

Vagy egy másik példa- Család sétál a 
parkban. Apa, anya, egy vagy két gyerek 
együtt, egyvonalban mennek az úton. 
Gondoljátok, hogy előzékenyen megbon
tanák a sort, hogy kitérjenek a szembe
jövőknek? A legtöbben nem, hanem elvár
ják, hogy mások álljanak félre, vagy tér
jenek ki nekik.

A kérdés ezek után az, hogy hol tanul
janak a gyerekek udvariasságot, helyes 
viselkedést másokkal szemben, ha a szü
lőktől ennek pont az ellenkezőjét látják? 
Hol és hogyan tanulják meg, hogy udva
rias viselkedés, segítökészség, figyelmes
ség az emberi együttélés elengedhetet
len feltételei? Azok a fiatalok, akik ilyes
mit szüleik részéről nem látlak (és így nem 
is tanulhatták meg, egyedül vagy ketten, 
vagy csoportban) éppen -olyan kíméletle
nül bánnak majd másokkal, mint kedves 
szüleik: nem hajolnak le érte, ha egy idős 
ember kezéből kiesik a bot, vagy a kulcs
csomó, nem sietnek előre, hogy ajtót 
nyissanak egy csomagokat cipelönek, 
stb. Ezeknek lesz jelszavuk az életben: 
„Én vagyok a minden, rajtam kívül nincs 
senki!"

Ez a gondolkodás és viselkedés mindig 
helytelen, sőt egyenesen rossz, mert meg
nyilatkozása egy féktelenül önző életfel
fogásnak és hamis önértékelésnek. Sok 
boldogtalan és örömtelen életnek, csaló
dásokkal teli házaséletnek alapjait az em
ber akkor rakja le, amikor nem tanulja 
meg — már gyermekkorában, hogy udva
rias, barátságos bánásmód, szerénység 
és segítökészség nélkül nincs emberies 
élet. És hogy mennyire igaza van az Úr 
Jézusnak, amikor az emberi együttélés 
nagy és mindent magába foglaló törvé
nyét így fogalmazta meg: „Amit szeretnél, 
hogy az emberek neked cselekedjenek, 
cselekedd te is másoknak!"

Erre megtanítani az embereket már e- 
gészen fiatalon, tehát a családon belül 
kell. Különben igaz marad az a régi és 
nagyon bölcs német közmondás, mely új
ra és újra beigazolódik minden nemze
dékváltás során: „Wie die Altén sungen, 
- so zwitschern die Jungen!" (Ahogyan 
az öregek énekeltek, úgy csiripelnek a 
fiatalok.)

Megyesi András
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Öt éve halt meg Adám György
1977 december 28-án Ádám György 

főlelkész az Iskolabizottság üléséről be
tegen ment haza lakására. Egy óra múlva 
hívott fel telefonon: „Itthon vagyok, de 
azt hittem, hogy az útnak soha sem lesz 
vége”. — És három hét múlva az útnak 
vége lett: Ádám főleilkész 1978 január 
18-án itthagyott: bennünket. Koporsóját 
Tetves püspök úr szentelte be a Szt. Gáb- 
riel-zárda templomában, onnét Becsbe 
vitték, ahol január 25-én szülei mellé te
mették.

Ádám Györgyöt főpásztora, Mind- 
szenty József 1945 októberében küldte ki 
Becsbe a Pázmáncumba 40 kispap veze
tőjének. öt év múlva, 1950 novemberé
ben Zágon József apostoli vizi.tátor kérte 
fel a Németországban maradt 50.000 ma
gyar hívő lelki gondozására. Mindezt a 
feladatot olyan világban kellett vállal
nia, amikor az amerikai katonai kor
mányzat megszűnt, a német állami és 
egyházi kormányzat még áléit volt. A 
menekült papok a Vatikánból kapták ki
nevezésüket és joghatásukat. Ádám fő
lelkész azonnal végiglátogatta a püs
pököket és papjait beillesztette a német 
egyházmegyékbe. — Évról-évre két kon
ferencián gyűjtötte össze papjait az or
szág különböző helyein, ahol világosan 
lefektette előttük a papi és hazafiúi i- 
rányelvűket. 1968-ban vatikáni dclegá- 
tusi megbízatást kapott a szabad világ
ban élő összes menekült magyar lelkészek 
vezetésére.

Temérdek gondot okozott neki az itt
maradt beteg és öreg magyarok sorsa. 
Ezért 1951-ben átvette a magyar Kari- 
tász Szolgálat vezetését. Az amerikai ka
tolikus karitásztó! anyagi segélyt szer
zett, majd gyermek-akciókat szervezett 
Belgiumba és Hollandiába öt éven át 
évente kétszer helyezett el 500 gyengén 
táplált magyar és népi német gyermeket 
holland és belga családoknál üdülésre.

1953-ban megindítja a Pannónia Sac- 
ra nevű magyar katolikus lapot és 20.000 
példányszámban küldi szét Németország
ban, később egész Európában

A háború után, de különösen az 1956- 
os forradalom után, sok középiskolás 
magyar diák került Nyugatra,. Hogy 
ezek el ne kallódjanak, először Linden- 
bergben létesített iskolaotthont, amit ké
sőbb Bauschlottba tett át; a magyar sza
badságharc után pedig megalapítja 
Kastl-ban a Magyar Gimnáziumot fiú- 
és leányinternátussal, ahol kezdetben 150 
tanuló, a 70-es évektől már évente átlag 
300—340 tanuló kapott iskolaotthont. 
Az internátusokat adományokból, szoci
ális- és államsegélyből építtette, az isko
la fönntartására pedig a Német Szövet
ségi illetve a Bajor kormánytól, a 70-es 
évek felé már több mint félmilliós segélyt 
szerzett.

Az 1956-os szabadságharc után a 
Nyugatra sodródott egyetemistáknak az 
„Ostpriesterhilfe”, a Szövetségi és a Ba- 
joi kormány támogatásával Münchenben 
90 férőhelyes diákotthont, a Plaulinu- 
met építtette, ahol 20—30 magyar egye
temista is évekre otthont talált. — 1968- 
ban az ő kezdeményezésére jött létre a 
„Haus dér Begegnung”, melyben haláláig 
a Kuratórium elnöke volt. — A Magyar 
Egyházszociológiai Intézetet 1971-ben 
alapította ugyancsak Münchenben.

Érdemei elismeréséül XXIII. János pa
pa 1960-ban pápai kamarássá, 1977-ben 
VI. Pál pápa pápai prelátussá nevezte ki. 
Ugyancsak 1977-ben tüntettek ki a Ne
met Szövetségi Kormány éndemkereszt- 
iével és a legmagasabb bajor érdemrend
del.

Hemerle Klaus, aacheni püspök írta 
h ?7/ánk üldött rész.vériét elében: „A 
helyzet, amelyben vannak, a búcsúvé
telt megnehezí ti, de a tekintetet annál in
kább a fontiekre irányú;.!, oda, ahol a 
maratandó és soha el nem veszíthető ha
za van. Oda, ahová megél kezett Ádám 
prelátus és ahonnan áldón vigyáz Önök
re, amint ezt a földön oly szeretettel 
tette”.

Dr. Eperjes Ernő

Az Egyház életéből
A pápa elleni merénylet háttere 

egyre bonyolódik
Luigi Sricciolo baloldali szakszervazeti 

titkár vallomása, aki a Vörös Brigád ter
rorszervezet és a bolgár titkos szolgálat 
részére dolgozott, egyre élesebb fényt vet 
a KGB (szovjet titkos szolgálat) szerepére 
a Balkán és Itália felé, amelynek Bulgá
ria a kinyújtott csápja. Stefan Svredlev 
ezredes, a Nyugatra lelépett bolgár titkos 
rendőrfőnök kijelentései a párizsi sajtó 
előtt csak megerősítik ezt a föltevést. A 
bulgár légitársaság római vezetőjét, An 
tonov-ot, akit Bulgária szívesen kicserélt 
volna Bekir Celenk-kel, közben az ola
szok letartóztatták, mert Ali Agcá-val köz
vetlen kapcsolatban állt Rómában és öt 
a merénylet helyére is elkísérte. Bekir Ce- 
lenk volt az, aki Agcá-t a török börtönök
ből kiszabadította és neki a merénylet 
sikere esetén 3 millió D-márkát ajánlott 
fel. Török hírforrásból azonban kiderült, 
hogy Bekir Celenk még mindig szabadlá
bon van és egy előkelő szófiai hotelből 
tovább bonyolítja le „üzleteit". Legújab
ban Bulgária romai követét, Venelin Kö
zevet, aki már régóta kémkedés gyanújá
ban áll, ,,jelentéstétel“-re hazahívták, és 
onnan még nem tért vissza. — Amerika 
titkos szolgálata ébren figyeli a fejlemé
nyeket. — Schultz amerikai külügyminisz
ter pápai látogatását is kapcsolatba hoz
zák a merénylettel.

Tizennyolc új bíborost nevezett ki a Pápa 
minden világrészből

Az érdekesebb kinevezések: Anioine 
Pierre Khoreiche, Antiochia-Beirut pátri
árkája; Franjo Kuharics, zágrábi érsek; 
Jean Marié Lustiger, Párizs érseke; Josef 
Glemp, varsói érsek; Julians Vaivods, Ri
ga apostoli kormányzója; Joachim Meis- 
ner, Berlin püspöke.

Nagyon fontos a világnézeti harc szélső 
peremén élő négy új bíboros szemelye a 
keleti blokkból: a berlini, zágrábi, varsói 
és rigai bíborosoké. Joachim Meisner, e- 
gész Berlin püspöke, bár Kelet-Berlinben 
székel, minden évben legalább 30 napot 
Nyugat-Berlinben tölt, hogy ezzel is do
kumentálja Berlin egységét. Nagyon kö
zeli viszonyban állt II. János Pál pápával 
még krakkói érsek korában. Honecker 
keletnémet államfő, valahányszor Róma 
beavatkozásáról tesz említést, Meisner 
berlini érseket érti. - Glemp, Wyszynski 
utóda a varsói székben, szerepe ma Len
gyelországban nagyon is ismeretes. — 
Kuharics zágrábi érsek viszont a horvát 
katolikus ellenállás lelke, Belgrád szerb
nemzeti kommunista diktatúrájával szem
ben. - A rigai apostoli kormányzó kineve
zése pedig Róma jelenlétének a Baltikum
ban akar nagyobb hangsúlyt adni.

Újítás a Hittani Kongregációnál

Ratzinger bíboros, a Kongregáció ve
zetője, lényeges újítást jelentett be az 
ügyvitelben. - Az új eljárási rend (Ver- 
fahrensordnung) pld. egy teológussal

II. János Pál pápa ausztriai 
látogatása

BÉCS FELSZABADÍTÁSÁNAK 300. ÉVES JUBILEUMA ALKALMÁVAL

Ezt a jubileumot az osztrák katolikusok 
nagygyűlés keretében ünnepük meg. En
nek a nagygyűlésnek különös jelentősé
ge a Szentatya látogatása és a világtör
ténelmi jelentőségű évforduló: 1683 szep
tember 12.

Az ünnepségek rendje:
szept. 10, szombat: 17—19.00 óráig a 

szemben a jövőben a következő: kimerítő 
beszélgetés (dialóg) a kérdéses ügyben, 
amihez az illető az általa megjelölt szak
értővel jelenik meg. Betekintés az ügyét 
érintő összes aktákba, továbbá az illeté
kes püspöknek az ügy állásáról való foly
tonos informálása.

Az új eljárási rend azonban nem vonja 
maga után, hogy egy érvényesen lezárt 
ügyet most újra tárgyaljanak. — Küng 
professzornak arra a reflexiójára, hogy 
ha ezt az eljárási rendet alkalmazták vol
na vele szemben, akkor a római inter
venció az ö ügyében nem lett volna le
hetséges, Ratzinger bíboros válasza az, 
hogy az ügy újrafelvételéhez Küng részé
ről kell megtörténnie a megfelelő gesz
tusnak.

Az újítás VI. Pál pápára megy vissza, 
aki a Zsinat bezárása előtti napon a Szent 
Officiumot, amely lényegében egyházi íts- 
löszék — Tribunal, a kollegiálisabb irány
zatú Hittani Kongregáció névvel jelölte 
meg. A jövőben tehát nemcsak olyan ü- 
avekkel fonlalkrivik amalwakor már dór'.- 
tésre hoznak eléje, hanem már megelő
zően az ügyet a helyszínen kezeli dialó
gus formájában. A Kongregáció feladata 
így még jobban a lelkipásztori szolgálatot, 
a testvéri segítséget helyezi előtérbe.

A laicizálás (laikus státusba való helye
zés) és a papi cölibátus alóli felmentés 
iránti kérvények száma Ratzinger bíboros 
szerint a normák szigorítása miatt erősen 
csökken. Az általános feloldás gyakorla
ta ellenben az érvényes egyházjog és a 
fülgyónás rovására annyira elterjedt, hogy 
megint a „helyes útra" kell terelni.

Varsó le akar csapni a lengyel egyházra

A politikai rendőrség az egész ország
ban gyűjti az „adatokat", olyan lelkészek 
ellen, akik „ellenállók". Ezeket erköcsi- 
leg próbálják lehetetlenné tenni rágalmak
kal: sikkasztás, iszákosság, nözés, stb. A 
cél, megosztani a papságot és egy részét 
elválasztani a néptől. Külön listába szedik 
azok nevét, akik adott esetben kollabo
rálnának.

LITVÁN KÁT. KRÓNIKA

Grigas, vilnai egyetemista diákot, a 
szovjet hatóságok, mint azt rendszeresen 
szokták, Janikurgánba (Kazahsztán) vo
nultatták be katonának, ahol megtagadta 
az esküt a Szovjetunióra azzal, hogy el
lenkezik a lelkiismeretével. — Börtönbe 
vetették orosz bílntényesek közé. Megfe
nyegették, hogy ha nem áll el szándéká
tól, akkor uránbányába vagy ideggyogy- 
intézetbe kerül. Végül is munkazászló
aljba került egy ázsiai téglagyárban, a- 
honnét eltűnt egy tifuszkórházban. Sor
sa bizonytalan.

KURKÓ ALAJOS KITÜNTETÉSE

Az újévi posta hozta az örömhírt, 
hogy székely pap testvérül! két magas egy
házi kitüntetés érte. — Kuckó Alajos, 

Heldenplatz-on (Hösök-tere) az „Europa- 
veranstaltung". — A nemzetek üdvözlik a 
Szentatyát. II. János Pál pápa válaszol. — 
21.00 órakor az ifjúság ünnepe a Stadion
ban.

szept. 11, vasárnap: 11.00 órakor a Do- 
naupark-ban ünnepi nagy istentisztelet 
Ausztria népe és a vendégnemzetek rész
vételével. — 20.30 órakor az államelnök 
fogadóestje II. János Pál pápa tisztele
tére.

szept. 13, kedd: A Szentatya Máriacell- 
ben. Találkozása a papsággal és a szer
zetesekkel. — Ezzel a zarándoklattal zá
rul be a Szentatya hivatalos látogatása. 
Az ünnepi jubileumi nagygyűlés mottója: 
„Reményből élni és reményt adni".

Az ausztriai magyarok ezekben a tör
ténelmi jelentőségű eseményekben nem
csak hogy résztvesznek, hanem azokra 
fel is készülnek. Sorozatos történelmi elő
adásokat tartanak Bécs felszabadításá
nak a jelentőségéről a török iga alól. A 
nagyböjtben pedig lelkigyakorlattal ké
szülnek a bécsiek, amelynek mottója: „A 
keresztény remény". A lelkigyakorlatokat 
P. Németh József SJ. tartja.

Minket magyarokat különösképpen é- 
rint ez a jubileum és a Szentatya látoga
tása a szomszéd Ausztriában, főleg Ma- 
riacellben:

1. Magyarország felszabadítása Becs 
felszabadításával az ostrom alól, kezdő
dött. — Bécset követte a Párkány-i győ
zelem a Dunánál, majd Esztergom és 
1686-ban Buda fölszabadítása. Budát kö- 
vctic tovább a Duna vonalán a Zenta-i 
győzelem, majd a felszabadító háború el
ső döntő szakaszának a befejezése Nán
dorfehérvár (Belgrád) visszafoglalásával. 
Ezzel lényegében Magyarország felsza
badult a 150 éves török iga alól. Ennek a 
ténynek a történelmi jelentősége kihat 
napjainkig és reménységgel tölt el nem
zetünk jövőjét illetőleg is.

2. A Szentatya Máriacellbe zarándo
kol, meglátogatja boldogemlékü Mind- 
szenty József bíborosunk sírját is. — A 
Mindszenty-Alapítvány megkérte a Szent
atyát arra, hogy nagy nemzeti halottunk 
sírjánál szóljon minden magyarhoz, oda
haza és idekint. A kérésre pozitív válasz 
jött. Tőlünk függ most és az osztrák ren
dezőbizottság nagylelkűségétől, hogy kis 
időt és kis teret kapjunk ehhez a kétség
telenül történelmi jelentőségű találkozás
hoz a mai tragikus magyar jelenben.

Az „Életünk" rendszeresen értesít az 
előkészületekről és azok eredményeiről.
- Részletes és hivatalos útbaigazítás jön 
a magyar lelkészeken keresztül.

Csikszentdomokos szülöttje, késői papi 
hivatás. Neki is, mint sok székely honfi
társának, a mostoha erdélyi magyar sors 
nyomott vándorbotot a k.czebe, nng vég
re az észak itáliai Bobbio-4 egyházmegye 
szentelte pappá 1964 június 28-an, a gyu
lafehérvári egyházmegye részére, ahová 
már vissza nem mehetett. Azóta ennek 
az egyházmegyének szentelte eletet, mel
lette azonban sosem felejtkezett meg Er
délyről. Segítette és segíti otthoni egy
házmegyéjét ahogy csak teheti. I.clki- 
pásztori tevékenysége mellett a génuai 
egyházmegyénél mint egy házi ogi taná
csos és szentszék! ügyvéd is működik.

A szentszék ezt a fontos kettős munká
ját, idekiinit és hazafelé, ismerte el most 
azzal, hogy kinevezte őt őszentsége káp
lánjának, amivel a Monsignore cím jár.
— Az „Életünk”, amelynek munkatársa 
Kuirkó Alajos, együtt ölül vele!
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VAKAR TIBOR (Budapest):

Az érem másik oldala
Cikkünk szerzője erdélyi származású, Budapesten élő oki. építészmérnök 

és grafikus. Illusztrációs és grafikai munkái mellett elsősorban városrende
zési és műemlék-helyreállítási problémákkal foglalkozik s ahogy a magyar 
Művészeti Lexikon (1968) írja: „számos műemlék restaurálásában vett részt 
(budai, diósgyőri, nagyvázsonyi, pécsváradi vár, Veszprém-i épületek, pász
tói templom, szombathelyi templomok, lseum, stb.)”. — Hozzánk küldött 
cikkét még a magyar kápolna felszentelése utáni hetekben írta, minthogy 
azonban nem akart ünneprontó lenni, azért csak most kérte annak közlé
sét. Ügy érezzük, Vákár Tibor cikkét a feltétlen ügyszeretet s az ebből há
ramló kötelesség diktálta, hogy mint szakember mondjon a minden műal
kotásnak kijáró szabad véleményt.

A római magyar kápolna az egész ma
gyarság keresztény szimbóluma a nagy 
világ előtt. így tehát mindannyiunknak 
köze van annak jó vagy ro-ssz, annak 
szép vagy sikerületlen megjelenéséhez 
Úgy érzem, 'ha nem szólnék, ha nem 
mondanám el építőművész! véleménye
met, akkor én is azonosítom magam 
mindazzal, ami ott történt, megjelent, s 
egyetértek annak művészi színvonalával, 
amelyet 1980-ban alkottak. Meg kell 
mondanom; alig tudom elfogadni mind 
az építészi, mind a művészi kialakítást 
— bírálat, helyreigazítás nélkül.

*
A Szent Péter Bazilikának, a világ 

legnagyobb templomának kriptáiról van 
szó. Nézzünk körül itt, ahol az előterek
nek, a pápák temetkezési fülkéinek egé
sze es annak minden részleté egyszerű, 
nemesen monumentális; a Szent Péter 
t...m.plomhoz illő. Síma falai aat repre
zentálják, amit egy hatalmas felépít
mény, a reneszánsz nagykupolájú óriás 
templomának alsó szerkezete megkíván. 
Lent az erők játéka mindeneik fölött do
mináns tényező.

Hol van a magyar kápolna elhelyez
ve? — Ha szőrűbe állunk a Szent Péter 
templom főbejáratával, annak helye a 
jobb oldalra esik, más szóval a kereszt
hajó északi szárnya alatt van. VI. Pál 
sírjának szomszédságában, a monumen
tális sír fejéhez csatlakozik a kápolna 
szentélye. Három Irányból lehet megkö
zelíteni a magyar kápolnát: a Piazza de! 
protomartio-térről, a Sixtusi-ikápolna fe
löl és a főhajó Bernini-oltára terében lé
vő lépcsők lejáratától. Bárhonnan is me
gyünk, mindenütt végtelen nyugodt, tö
retlen sima donga-boltozatok zárják a 
mennyezetet, a padló is egyszerű kő-fe
lület, fényezés nélkül és a fülkékben har
monikusan sorakoznak a pápák szarko
fágjai s ezek közül korban VI. Pál sírja 
mint legutolsó, önmagában a mai időket 
képviseli a minden díszítésit nélkülöző, 
a feltűnően egyszerű, s ezáltal monumen
tálisán nemes formájával. Ugyancsak sze
rény a többi nemzet kápolnája, a litván, 
a lengyel belsőtér kialakítása is.

A ceremónia nélküli grottákból meg
közelíthetjük kápolnánkat, amelynek két 
bejárata van, egyik a szentélybe, másik 
a kápolna hajóba nyílik. Belépve, egy 
igen fényes, szinte kihívóan hangsúlyo
zott belső térkapcsoláabia zuhanunk, a- 
mely az alázat, a nemes egyszerűség, a 
Szent István századának középkori han
gulatát, egyszerűségét nélkülözi. Díszes 
csillogás, zsúfolt kőfaragás fogad, úgy, 
mintha egy kiállításra érkeznénk, ahol a 
kicsi térbe mindent begyömöszöltek. A 
kápolna — amely végre is a Szent Péter 
altemplom tereinek egyike —, illetlenül 
kel versenyre a felső templomterekkel. 
Sem részleteiben, sem egészében nem he
lyes a feltűnés, mely egy új-gazdagnak a 
tulajdonságát tükrözi. Ezeréves mailt 
után nem a hivalkodás képezi Szent Ist
ván szellemét, nemzetépítő akaratát!

Az Árpádok gondolatvilágát a Kár

pátmedencében a magyarsággal együtt 
élő népek összefogása hatotta át. Ezzel 
szemben itt, a leszűkített országunkból 
néhány ember privilégiuma érvényesül, 
holott a világban összesen 15 millió ma
gyart számlálhatunk. Az itthoni 10 mil
lióból a többit miért zárták ki, miiért nem 
vonták be az alkotás egészébe előrelátóan, 
körültekintően, egy világ-pályázatnak a 
szellemében és annak egységes átfogó c- 
rodményével? Hiszen ez a világra szó
ló esemény, ez a valóban nagyvonalú, 
ezer évben egyszer adódó lehetőség nem 
sajátítható ki néhány ember által, akik

Arany János (1817 — 1882)

Itthon

Mint a madár a fészkére, 
Szomjú vándor hűvös érre, 
Mint a gyermek anyaölbe: 
Vágyom én e nyájas körbe.

Itt, envelgő kis családom 
Közt, van az én jó világom; 
Künn borong bár a magasban: 
Itt örökké csillagos van.

Csillogó szem, mosolygó ajk:
Ez az amit szívem óhajt, 
S küszöbömet átallépve, 
Ez derül itt én elémbe.

Szívem if júi, gyermekké lesz:
Kis örömet nagynak érez, 
Körülem is ártatlan kedv 
Játszi pillangója repked.

És felejtem egyelőre 
Gondjaimat a jövőre’
Mi nehéz súly függ e vállon, 
Nehogy kedvük búra váljon.

Gyermekszívvel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban: 
Hogy övéit el nem hagyja, 
JG mindnyájunk édesatyja.

*) Mostanában emlékeztünk meg Arany Já
nos halálának 100. évfordulójáról. Ünnep 
utóján közöljük itt egyik legszebb költe
ményét: a keresztény családi élet, a meg
hitt családi tűzhely gyönyörű költői felma- 
gasztalását.

nem képviselhetik a világban szétszórt, 
Ívelünk közös Ielkiségű magyarságot.

A kérdések sorát tehetnénk fel: meny
nyiben magyar és katolikus, miennyiben 
keresztény és árpádiházi, mennyiben váll 
minidannyiunk számára feleiméi övé ez az 
alkotás? Mennyiben képvisel miniket ma
gyarokat, miennyiben Szent Isüván-i szel
lemű, mennyiben reprezentálja a határo
kon kívül élő 5 millió magyart? Hol itt 
a központi művészsizeliliem, hol itt az egy
séges mesteri kéz? Mindezek megválaszo
latlanul maradnak, s úgy néz ki a vég
eredmény, mintha különböző, készen ka

pott anyagot felsőbb parancsra egymás 
mellé erőltetnek!

*
A kiváló Szent István-i szoiboralkotás- 

sail szemben, miiért közönyös a Kún-ma- 
donn.ii, az elforduló férfi-fejű Jézuaká- 
jával? Miért a reliefek különböző volta 
léptékben, embenmératben, kidolgozás
ban, naivitás és markáns megijelonítésak- 
bon, a.z összhangot biztosító karmesteri 
intés nélkül? Valaki elvette a dirigens ke
zéből a pálcát!? A zenemű szétesett 
hangszereire, mindegyik a maiga külön 
szólamát játsza. S bár önmagukban mind
egyik lehet kőbie-faragoüt, bronzba ön
tött művészet, de együttes összhang, nél
kül. Mielőtt sorra vennénk az egyes da
rabokat, nézzük meg a nagy egészet s 
aból ikiinidulva térjünk rá az egyes da
rabok bírálatára.

Úgy tűnik, hogy a kápolna egészének 
nincs művészi gazdája. Lehet mecénása, 
aki adta a gondolatot, a pénzt ás a meg
valósítás akaratát, de hiányzik az archi- 
toktus, az a.z építész, kínok ereje van ah
hoz, hogy magas .művészete egységbe 
foglalja azt, amire őt megbízatása kö
telezi. Ha mégis volt építésze a kápolná
nak, úgy nem állott hivatása magasla
tán, vagy nem hagyták akaratát érvé
nyesíteni. Hozzáállása bátortalan, mert 
engedte a kápolnát egy vízszintes vonal
lal, a világító felületek elmetsző kő-sáv- 
jával ketté szakítani. Egy ilyen donga
boltozat támaszvonalán.ak oldalfalba si
muló csatlakozásának megszüntetése az. 
építészeti múlt megcsúfolása. Az építész 
megfeledkezett arról, hogy a kápolna fő
iem levő Hatalmas srau’iKal erőjátékot, az 
esztétikai teher továbbvitelét is megmu
tassa és el ne vágja.

Az építész sajnos befolyásolni hagyta 
magát, s ezzel maga is részt vett egy esz
tétikai „raktar eukeszitesébsn. Ha már 
a mecenas, vagy a mecénások mindent 
bele akartak adni ami jó és drága, ami 
csillogó, és mindent an-i a sok-millióból 
futja, — hogy ok is benne szerepelhesse
nek — neki kellett volna gátat szabnia, 
hogy az egységes harmónia színvonalát 
biztosítsa.

Az egymás mellé sorakoztatott szen
tek ismert, vagy kevésbé ismert nagysá
gok. Az összefogásra, a fény által bizto
sítható harmóniára annál inkább szük
ség van ebben a heterogén kiállításban, 
mert több minit harminc elem, művészeti 
és épületszorkezeti darab került egymás 
mellé. Az alkotások sokasága mellett a.z 
anyagok is indokolatlanul sokfélék. Fé
rnek, kő-féleségek, fa- és mozaik szerke
zetek váltják egymást. A szentélyben 
lévő bronz-alkotások és az arany-felü
letű homlokfal, valamint a kápolna hátsó 
bronz plakettje, és a címereikkel díszített 
felülete szétesik. A tucatnyi művészi.1- 
kotás mindegyike külön-külön helyet 
kér. így ezek mérete, színe, anyaga szab
ja meg öncélú helyet. Egyetlen helyes 
komponálás az építészét egységébe illesz
kedő szobrászát, a harmonikusan meg
valósuló művészi kápolna.

Lehetetlennek és szükségtelennek tart
juk a szerfölött sok gondolat ibezsúfo- 
lását. A lehiggadt, átgondolt, megérlek 
kompozíciónak hiányát kifogásol juik. 
Azt az alazatot, amely méltó lehetne a 
Szent Péter Biazliiliika all templomáb a, n el
helyezett magyar kápolnához. Helyes vi
szont az a gondolat, hogy az építész 
négy lépcsővel megy le a kápolna-szintre, 
s ezzel nagyabb belmagasságot biztosít 
az egész térnek.

(Folytatás a következő számban)

Egy nemes lélek 
végrendelete

Azt hiszem ez a tegmegíeleiöbh cím 
ehhez a kis bejelentéshez. Kilenc évvel 
ezelőtt a Gondviselés különös utasításá
ra Németh Zoltán telefonált, hogy most 
ment nyugdíjba a vasúttól és lesz ideje a 
magyar iskolával kapcsolatos munkában 
segíteni. Azonkívül kért, hogy vállaljam 
végrendeletének végrehajtását.

Németh Zoltán egy évig súlyos rákbe
tegséggel küzdve többszöri operáció után 
1982 július 17-én meghalt. Végrendeleté
hez csatolt kiegészítő levélben a követ
kezőket találtam:

„Kérlek, hegy magánszemélynek, még
ha rokon is volna az illető, anyagi körül
ményeimről semmiféle felvilágosítási ne 
adj. A hagyaték célját azonban nyilvános
ságra hozhatod nemcsak elszámolás, ha
nem talán példaadás érdekében is. 
Amikor örökösül a clevelandi Magyar Is
kolamozgalmat, vagy az általad ajánlott 
Németh Zoltán Alapítványi jelöltem meg, 
nem az volt a célom, hogy valamelyik e- 
gyesület adminisztrációját segítsem, ha
nem az, hogy a magyar utánpótlás minő
ségi kiválasztásához és neveléséhez az 
anyagi alapot szerény hozzájárulásom
mal növeljem. Az utánpótlás nevelése e- 
gyetemes nemzeti feladat. Különösen a 
magyar iskolák tantervének tökéletesíté
sében és az iskolai diák önképzés meg
szervezésében az általad vezetett már lé
tező iskola és egyesületi kapcsolataid 
vállaljanak átfogó közvetítő szerepei".

Eddig a pozsonyi születésű Németh 
Zoltán testamentumához csatolt levél. To
vábbiakban kért, hogy magyar középis
kolásoknak a magyar öntudat ébrentartá
sa céljából „Zrínyi" irodalmi pályázatot 
hirdessek. Címe legyen: „A török áfium 
ellen való orvosság — ha Zrínyi ma élne".

Tanulmányoztam kiterjedt levelezését, 
a sok rendelkezésemre bocsájtott feljegy
zést fökép háborús élményeiről, Pozsony 
elhagyásakor írott hosszabb elbeszélését, 
terjedelmes politikai tanulmányait. Nemes 
lélek távozott közülünk, aki távoltartotia 
magát az egyleti kispolitikától. Ezért ke
vesen ismerték őt.

Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy 
véka alá rejtsék, hanem a gyertyatartó
ba, hogy világítson mindazoknak, akik a 
házban vannak. (Mt, 5,15) Németh Zoltán 
egész életében keményen dolgozott és 
szerényen, lemondással, áldozattal ké
szült erre a világító feladatra. Jó
tékony célokat, a magyar ifjúság érdekét 
tartva szem előtt, gyűjtött és gazdálkodott. 
„A külföldre szakadt törzsnek, hogy kul- 
túrmunkát végezhessen, eröslelkű ke
reszthordozókra és anyagi erőre van 
szüksége" - mondotta.

A gyertyaláng, amit Németh Zoltán 
meggyújtott, soká ég majd azoknak a ma
gyar ifjaknak szívében, lelkében, akik 
örökségének áldásában részesülni fog
nak.

A közép'skolások máris írjanak páiyá- 
zati feltételekért a következő címre: Egye
sült Magyar Alap, Németh Zoltán Alapít
vány, Papp Gábor; P.O.B. 11027 Cleve- 
land, Ohio 44111, USA.

*
E bejelentéshez dr. Papp Gábor kísérő

leveléből még a következőket:

„Németh Zoltán nem nősült meg. Egy 
unokaöccsén kívül, aki Magyarországon 
él, nincs senkije. Lelkiismeretes, csendes 
munkásember volt, aki kerülte a nyilvá
nosságot. - A fél tüdejét már kivették. 
Meggyónt és megáldozott. Iván László, 
a volt Kastl-i hittanár, készítette elő a 
nagy útra ..
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A sorok között...
Szép p.ircs kötésű könyv jelent meg 

Budapesten a Szénit István Társulat gon
dozásában: „Esztergomi Sematizmus
1982 — vagyis az esztergomi főcigyház- 
megye ‘hivatalos évkönyve, amely nem
csak az egyházmegye és a főváros, ha
nem, minit az előszóiban olvassuk, „az 
egész katci'ikius magyar egyház szerveze
tét és főbb intéziméinyciit leírja”. Az utol
só ilyen évkönyv 1970-ben látott napvi
lágot.

A szép nyomdatechnikával készült 
könyvben szinoptikus táblázatokon az 
egyházmegye, a világegyház és a magyar 
történelem fontosabb eseményei párhu
zamosan, Szent Istvántól napjainkig, át
tekinthetők, a térképmellékletek pedig 
mutatják az osperességek és plébániák ki
terjedését a főegyházmegye vidéki terü
letén és Budapesten.

Az arcképcsarnokban a teljes magyar 
püspöki kar és egy-két kivételtől elte
kintve, ABC sorrendben mind a 435 fő- 
egyházmtgyés pap arcképe látható. Bár
ki felismerheti plébánosát, káplánját, az 
idősebbek esetleg még volt ihittanáruk 
fényképét is.

A sematizmus szerint az esztorgcimi fő- 
egyházmogye 892.677 ka.tokk.us hívőjét 
435 pap gondozza. A papok tciblb miint

Hol van a nemzet?
Szitnyai Zoltán postumus könyve

A kiváló írónak tavaly előtt „Osztály
idegen” c. postumus regénye után most 
a második postumus könyve látott nap
világot. „Hol van a nemzet?” címmel, 
250 oldalon, Szitnyai Zoltán, a harcos 
publicista utolsó öt esztendejéből való 
írásait olvashatjuk olyan problémákról, 
melyek ma is fájón aktuálisak és nyilván 
még sokáig azok maradnak. (Különben 
is, az. igazán jó írások nem avulnak el 
soha.) Miről szólnak? Elsősorban is az 
emigrác ó értelmét, csalódásait, reményéit 
elemzik a tények kendőzetlen számbavé
telével, illúziók nélkül, írójuk nemes es 
szenvedélytől fütött stílusában. De fel
idéződnek ezekben az írásokban egyéb 
témák is: börtönélmények, emlékek, köz
életi emberekkel, politikusokkal, írókkal 
való találkoz.'so'-; máskor álta'ános nem_ 
zeti, népi létkérdéseket tárgyaló törté
nelmi távlatú kisebb tanulmányok — 
vagy ha célszerűnek látszik, riport-fris- 
sességü cikkek formájában szolnak az ol
vasóhoz. Szitnyai Zoltán mostani pos
tumus publicisztikai gyűjteménye — a- 
hogy Szathmáry Lajos okos, szép Beve- 
zető-jében írja — „méltóképpen zarja le 
az életében megjelent mintegy ötven kö
tetre terjedő monumentális életművet”.

Sz. J.

A könyv ára kötve US $ 14,—, fűzve 
12,-. Megrendelhető a kiadónál: Fabó 
László, 22 Hancock Str., San Francisco, 
Calif. 94114, USA. - Európában: Gitta 
Szitnyai, Ferd.-Raimund-Str. 18, A-5026 
Salzburg, österreich.

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 

egy negyede (119) hatvan évnél idősebb 
— ez az arány .azonban önmagában véve 
nem rendkívüli, hiszen ha a mai magyar
országi „korlát” s különösen a budapesti 
lakosság öregedési mutatóját tekintjük, 
akkor azt mondhatjuk, hogy a hívek egy 
negyede ,is túl van már a 60. életévén. 
Más kérdés természetesen a fiatal papok 
aránya a fiatal hívőkhöz viszonyítva, — 
de erre most nem térünk ki.

Igazán a sorok között abban a fejezet
ben kezdtünk el olvasni, ameiyndk címe: 
„A roegyházmcgye papságának névmu
tatója eietrajzu aaacatv.al", Ltzek az ada
tok a születési, szentelési, kápiánii stb. 
éveket említik — melyek fé>l>b állomá
sai a plébániák, intézmények, esetleg 
püspöki irodák vagy akár az egyetemi 
tanszék. A mai magyarországi normális 
papi pályafutások adatai között szere
pelnek azonban olyanok is, amelyek a 
világ más tájain, más egyházmegyékben 
csalt rendkívüli esetben vagy egyáltalán 
nem fordulnak elő.

Az esztergomi főegyházmegyés papok 
tíz százaléka tünteti tel életrajzában, 
hogy papi munkájában hosszabb-rövi- 
debb ideig akadályoztatva volt, vagy 
még ma is akadályoztatva van. Ezt a so
rok között olvashatjuk, mert az időleges 
vagy végleges akadályoztatás nincs iga
zi nevén nevezve. Igazi neve adminisz
tratív egyházüldözés lenne.

Hat fajta elnevezést olvashatunk ki az 
életrajzokból. Az első kettő világos mint 
a nap. A politikai fogolyként börtönvi- 
selt papok tartoznak ide. 11 pap volt 
egyszer „szabadságvesztésre” ítélve — 
kétszeri szabadságvesztést 5 pap szenve- 
clciL el. (A hiuiiiz.ív betűs bz,iiVxiKa.t 
rint vesszük a sematizmusból.) — A kö
vetkező négy csoport elnevezése az egy
házüldözés burkolt, rafinált, adminisz
tratív formáit jelenti. „Rendelkezési ál
lományban” volt 5 pap. „Egyházi be
osztás nélkül” ihletve „szolgálaton kívül” 
található jelenleg, 1982-ben is, 16 pap. 
„Szabadságon” van 1 pap, „betegszabad
ságon” 5. Végül a hatodik csoportba tar
toznak a nyugdíjasok. Hivatalosan 53 
nyugdíjast számol az egyházmegye, öt 
pap esetében azonban a nyugdíjazás té
nye („állami nyugdíjasok”) gyaníts, hi
szen ezek a papok általában 50 évnél fi
atalabbak.

összegen tdhát 43 pap életrajzi adatá
ban találjuk a ’forró’ (politikai összees- 
küvési perek) vagy a 'hideg’ ( adminisz
tratív: rendelkezési állomány, beosz
tás nélküliség, kényszernyugdíjazás, be
tegszabadság, stb.) cgyhazüldözes nyo
mait.

A szép piros kötésű könyv beszédes 
lapjai iaz életrajzok, beszédesebbek a 
nagyszerű térképeknél is. Együttérzéssel 
gondolunk a szabadságvesztéses, rendel
kezési álloimányos, beosztás nélküli, sza
badságolt és. fiatalon nyugdíjazott esz
tergomi papokra, ide még nagyobb aggó
dással az óriási paphiánnyal küzködő 
magyar egyházra, mert tudjuk, hogy 
minden egyházmegyében ugyanez a hely
zet.

♦

Ezt a sorok közt olvasó írást magyar 
szociológus írta szigorúan hivatalos, 
nyomtatott szövegről, azzal a szándék
kal, hogy a Nyugaton elő magyarok: ‘hí
vok és papok, azon egy kicsit elgondol
kozzanak . . .

Saját szavai szerint, tartózkodott min
den mélyreható politikai kiértékeléstől, 
csak a „jéghegy csúcsát érintette, ne
hogy otthon valakinek „ártson vele.

Borbándi Gyula:

Emlékezés liilirniiiiiii Ernőre
Legkiválóbb papjaink egyike volt. Sok 

esztendős betegség után hívta magához az 
Úr, jóval túl a nyolcvanon. Fuhrmann 
Ernő ahhoz a papi nemzedékhez tartozott, 
amely a harmincas és a negyvenes évek
ben a katolikus ifjúság nevelésében ma
radandó érdemeket szerzett és nagyrészt 
neki is köszönhető, hogy oly sok hitvalló 
fia lett az egyháznak az üldöztetés és 
száműzetés megpróbáltatásos korában.

Először a Magyar Nemzetben, majd 
az Új Emberben olvastam a kisbetűs ha- ■ 
lálozási hírt arról, hogy Fuhrmann Ernő 
hittanár január 4-én meghalt és január , 
12-én temették el a pesti Új Köztemető
ben. Régóta tudtam, hogy beteg. A leg
utolsó hírem arról szólt, hogy a korral 
dacolva, mégis megjelenik olykor a buda
pesti Szent Család Egyházközség Szondy 
utcai templomában, misét mondva és hí
veivel elbeszélgetve. Sokan ismerték és 
sokan szerették, nemcsak hajdani tanít
ványai, de azok is, akik lelkipásztori 
munkája alapján tanulták meg becsülni 
és értékelni csendes, halk, szerény, dol
gos egyéniségét, kivételes tudását és fá
radhatatlan tennivágyását.

Én 1930 szeptemberében lettem tanít
ványa a budapesti Kölcsey Ferenc gim
náziumban. Ó vitt el a Regnum Maria- 
num cserkészcsapatba és kongregációba. 
Azóta sem felejtettem el, mily sokat kö
szönhetek és köszönhetünk neki, aki pá
ratlan tehetséggel rendelkezett az if;u- 
ságnevelésben. Nem a vak hitre és fel
tétlen tekintélytiszteletre nevelt, hanem 
a valóban keresztény életre és csak olyan 
tekintélyek tiszteletére, amelyek nem hi
vatalra, hanem tudásra, tehetségre, ké
pességekre épülnek. Ö ültette el bennünk 
a munka szeretetét és a teljesítmény meg
becsülését. Mint hittanár, mint kongre
gáció vezető és mint cserkészparancsnok 
szívósan munkálkodott azon, hogy ta
nítványai megállják helyüket az életben 
és ha olvasom, hogy évfolyamtársaim a 
maguk hivatási pályájukon milyen ered
ményeket érnek el, akkor lehetetlen nem 
gondolnom Fuhrmann atyára, akinek a 
vetése beérni látszik. Neve ott ragyog 
a többi regnumista pap neve mellett, Jan- 
dik József, Witz Béla, Kosztolányi Ist
ván, Jaszenák Győző, Bárdos István, 
Hell Imre és a többiek társaságában, kik
nek elévülhetetlen érdemeit bizonyára 
méltányolni fogja egy majdani katolikus 
egyháztörténelem.

Azóta, hogy 1949 elején elhagytam 
Magyarországot, csak ritkán hallottam 
róla. Feloszlatták a Regnum Marianu- 
mot, elárvult a Damjanich utcai kongre- 
gációs és cserkészotthon. /I papok szét
szóródtak, az összeköttetés tanítványaik
kal és neveltjeikkel megszakadt. Fuhr
mann Ernő a hittanári tevékenység után 
egy ideig a budapesti érseki helynökségen 
dolgozott, majd a már említett Szent 
Család Egyházközségben lelkész lett. Az
tán nyugdíjba vonult és élete utolsó ré
szében a rászakadt betegséggel küszkö
dött. Évekkel ezelőtt eljuttatta hozzám 
egy híve látomásainak naplószerű leírá
sát, amiben — sajnos — több volt az 
őszinte és mélységes hit megnyilatkozá
sa, mint a gondolatok és érzések megfo
galmazásának képessége. Ezért nem tel
jesíthettem azt a kérését, hogy megfelelő 
helyen publikáljam vagy a kinyomtatá
sát elintézzem. Csak azt tehettem, hogy 
eljuttattam oda, ahol ilyen ügyekkel szak
szerűen foglalkozni tudnak. Fuhrmann 
Ernő ezt megértette és nem neheztelt, 
ami abból is kiderült, hogy olykor-oly

kor tanújelét adta munkám iránti meg
tisztelő érdeklődésének.

Távozása nagy vesztesége egyházunk
nak, a katolikus papi kai szegényebb 
lett egy kiváló egyéniséggel, aki nem a 
látványos és tündöklő szereplésben, az 
evilági hiúságokban, hanem a szívós, tü
relmes, kitartó aprómunkában és abban 
a nemes lélekmentő tevékenységben lát
ta feladatát és szerepét, amely egyetlen 
biztosítéka a sikeres hitéletnek és a val
lási közöny terjedése lefékezésének.

ERDÉLYÉRT!

Az erdélyi csomag-akció eddig több 
mint ezer csomagot eredményezett. Eb
ből csak az „Életünk" útján több mint 400 
csomag lett küldve. — Egy csomag tar
talma: 1 lit. olaj, kg rizs, 1 kg cukor, 
Vt kg dara; 6 tasak leves'főzelék; 6 dob. 
húskonzerv (kisebb nagyobb); Vi kg téli
szalámi, 2 tábla csokoládé, 1 doboz tej
por, 2 doboz zabpeheiy, kz kg pörkölt
kávé (darálva), 40 dkg. kakaó, 20 drb. tab
letta (narancs üdítőnek — tubusban).

Egy csomag ára: DM 108,75.

A csomagokat átvételi elismervény el
lenében a németországi Quelle-cég vám
mentesen küldi szét nagyváradi raktárá
ból.

Csomagokat küldhet a gyulafehérvári 
szeminárium, gyermekkórházak, öregoti- 
honok megsegítésére. De küldhet egyéni 
címre is, akinek akar; ez esetben fontos 
megadni a pontos címet irányítószámmal 
és a feladót.

Az összeget befizetheti az „Életünk” 
szerkesztőségének:
1. „Erdély" — Kat'n. Ung. Seelsorge, Son- 

derkonto 605 50-303, Postscheckamt 
München;

2. Kath. Ung. Seeisorge, Baver. Vereins- 
bank, München, Konto-Nr. 145 357 - 
Erdély.

3. Befizethető készpénzben minden ma
gyar helyi lelkésznél is. - FIGYELEM! 
A MET-ben a Posíscheckkonto száma 
téves!

(•
i KÉRJÜK OLVASÓINKAT. HOGY
* ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK!

GÁBOR ÁRON

1982 december 28-án, 71 éves korában 
Saarbrückenben meghalt Gábor Áron 
író, újságíró. Pályáját Budapesten a „8 
órai ujság“-nál kezdte, a 2. világháború
ban haditudósítóként vett részt és élmé
nyeit „Túl a Sztalin-vonalon" c. könyvé
ben örökítette meg. A háború után elítélt
ként 15 évet töltött Szibériában. Hazake
rülve ismét újságíróként dolgozott Buda
pesten, de 1965-ben Nyugatra emigrált. 
Szibériai trilógiájában (Az embertől ke
letre, Szögletes szabadság, Évszázados 
emberek) a háború után Szibériába hur
colt emberek tragédiáját írta meg; — az 
átélt szenvedések leplezetlen őszíntesé- 
gű ecsetelése megdöbbentő erővel hat az 
olvasóra. Utolsó könyve, az ugyancsak 
nagy sikert aratott „Túlélés", életrajzi fo- 
gantatású regény, vagy inkább korrajz, az 
otthoni milliók túlélésre berendezkedett 
életének, küzdelmes sorsának szépírói 
eszközökkel való bemutatása.

Gábor Áront Münchenben temették el 
január 5-én. A temetési szertartást Fejős 
Ottó végezte.
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Hazai figyelő CSerkészélet
ÚJ HANG HAZULRÓL

Egyre több komoly szó, sőt követelés 
esik otthon a család megbecsüléséről, a 
család döntő szerepéről az emberneve
lésben és arról, hogy a család, ,a társada
lom ezen alapsejtje, lett beteg ... És ezt 
most már nemcsak az Egyház emlegeti, 
hanem az „illetékesek” is otthon. — Per
sze csak most, amikor már késő. De, jobb 
későn, mint soha belátni a tévedést.

A Szovjetunióban az 1920-as években 
tombolt a családellemesség. Meg is lett 
az eredménye: .megteltek az állami gyer
mekotthonok, miajd csakhamar a fiatal
kornak börtönei gyermekgonosiztevokkiel. 
A szovjetorosz keserves tapasztalatok 
ellenére, nálunk egy emberöltő kellett 
ahhoz, hogy megértsék az „illetékesek” 
azt, hogy a gyetmekneveles természetes 
helye a családi szentély, a legjobb és leg
illetékesebb nevelők a szülők, a nagyszü
lőik meg a testvérkék. A nevelésiben se
gítségükre van a keresztény hit és er
kölcs alapján álló iskola és a templom.

A magyar TV-ben is új hangok hall
hatók néha. Egy ilyen egészen új hang 
volt nálunk Kulcsár Kálmán előadása 
január 2-án a türelemről, Kari Raimund 
Popper osztrák filozófus nyomán, aki a 
2. világháború borzalmai közt döbbent 
rá arra, hogy hová vezetnek az ideoló
giák, a szélsőséges, emberi önkényen ala
puló társadalomszemléletek! Ezért elve
tett minden totalitáris társadalomszemlé
letet, újra érvényt követe! a nyitott tár
sadalomnak, amelynek alapja a megér
tés, a türelem, a szeretet minden embet 
'•ránt... A türelemmel összekapcsolja a 
szabadság kérdését is, mert szerinte tü
relem csak szabad társadalomban lehet
séges. A mai helyzetért világviszonylat
ban az értelmiséget teszi felelőssé. Neki* 
kellene tisztán látniuk és civilkurazzsai 
rendelkezniük, hogy a megismert igaz 
ügyért síkra szállhassanak.

ÁRPÁDHÁZI SZENT MARGIT 
HALÁLÁRÓL

A Nyulak-szigetén — ma Margitsziget 
— a Duna fölött 1271-ben különösen 
■zord téli szelek fújtak. A nővérek sokat 
szenvedtek a hidegtől, sok volt a beteg. 
Köztük Margit is, IV. Béla király leanya. 
Magas láz gyötörte szegényt. Lázálma- 
ban nemrég elhunyt édesapjával beszél
getett, meg István bátyját szolitgatta, 
aki akkor éppen a Nyugati Végeken har
colt az ellenséggel . . .

Életrajz írója, Ráskai Lea nővér, így 
írja le később a véget: „Temessetek el a 
kórus közepén a Szentkereszt oltára e- 
lőtt,” — suttogta el még haldokolva. ,.S 
akkor legottan az Szentséges Szűznek or
cája csodálatos fényességgel megfényese- 
dett és vala szemének alatta oly igen szép 
világosság, mintha megaranyzták volna 
az ö orcáját a szeme alatt. .' — Margit 
ekkor 28 éves volt.

1271 február 17-én temette el Fülöp 
esztergomi érsek a Kereszt oltára elé, 
ahogyan Margit soror végrendelkezett.

Margit, az Árpádház egyik utolsó leg
kedvesebb virága, a tatárjárás évében, 
1242-ben született. IV. Béla és felesége 
Maria váltságdíjul szánták az Úristen
nek az újraépülő országért. Sírja a Nyu- 
lak szigeten az élet elesettjeinek, betegei
nek és nyomorékainak lett a gyógyhe
lye . . . Ennek ellenére majdnem 900 évig 
kellett várnunk, míg XII. Pius pápa 
1943 július 23-an (a Don-kanyar éve) a 
szentek sorába iktatta.

A GYŐRI KÁRMEL JUBILÁL
d Világegyház tavaly a nagy karmeli

ta szent és egyházdoktor, Avilai Szent 
Teréz halálának 400 éves évfordulóját 
ünnepelte. II. János Pál pápa emlékeze
tes tavalyi spanyol útja elsősorban en
nek a jubileumnak szólt

A magyar kármeliták központi kolos
tora, a győri Kármel is jubilál. A XIV. 
század derekán Nagy Lajos királyunk 
épített számukra a budai Várhegyen egy 
kolostort Innét Pécsett és Eperjesen is 
letelepedtek. A török időkben a kolos
torok kipusztultak. A fölszabadító há
borúk után 1697-ben három kármelita 
jött Bécsből és telepedett le Győrben az 
un. „Perger”-házban. A ház hamarosan 
kicsiny lett, ezért Atanáz kármelita test
vér nagyszerű terve alapján felépítették 
a mai barokk templom-kolostor-egyiit- 
test, Győr egyik legszebb épületét. Kü
lönösen a Rába-híd és a székesegyláz 
tornyából szép a győri Kármel. Atanáz 
testvér, világi nevén Witwer Márton, ti- 
roli kőműves halálának 250. évforduló
ját most iinneplik. A Duna mentén sok 
barokk templomot épített, de legkedve
sebb életműve mindvégig a győri Kár
mel maradt. A homlokzata különösen 
szép és finom. Középpontjában két fül
kében a kármeliták két nagy alapítója, 
Avilai Teréz és Keresztes János szobra 
latszik, felettük a magasban egy félgöm
bön a Madonna légies, könnyed alahjt

A Kármel templomában a Szerecsen 
Madonna előtt szelíd gyertyafényben 
minden nap munkából megtért, fáradt 
emberek térdelnek vagy ülnek, belső 
nyugalmat keresvén a mélységes csend
ben ...

i 
oniEHT exr*neeeT

Ennek a legendáshírű expressznek a ré
gi előkelő jellege a II. világháború óta 
megszűnt, de érdekessége és jelentősége 
talán nem csökkent. Ma már nem diplo
maták, arisztokraták, pénzes nagykeres
kedők luxusvonata ez, hanem Kelet, a 
Balkán és a volt Osztrák-Magyar Mo
narchia területének gyiijtő-vonata, tar
kítva amerikai, távolkeleti és angol-fran
cia hátizsákos diáktúrústákkal. Európa 
leghosszabb, legzsúfoltabb és legtarkább 
vonata, ahol a kupékban és ,a folyosókon 
bábeli hangzavar uralkodik. Érdekes ma 
is utazni ezen a vonaton. Sok rajta a ma
gyar, a népi német és a jugoszláv rokon
látogató Párizs felé, meg vissza Buda
pest felé is.

Közvetlen Brezsnyev halála után na
gyon érdekes beszámolónak voltam fül
tanúja az egyik kupéban. Egy középkorú, 
nagyon intelligens, teljesen elmiagyaroso- 
dott budai német családból származó 
hölgy, aki évtizedük múlva járt megint 
Budán és Pesten, számolt be élményeiről: 
— Minden házon fekete zászló. A Kele
tin igazoltatás. Nőket is igazoltatnak. 
Talán, mert maghalt Brezsnyev? — Bu
dapest nagyon föl van túrva a földalatti 
miatt. Nagyon piszkos. A Vár egyedül 
van rendiben, németországi szemmel is 
nézve. A régi békés Óbudára már nem 
lehet ráismerni. A polgári háziak, kertek 
eltűntek. Óriási háztömbök tornyosul
nak. Kívülről-bülülről szürkék és nagyon 
silányak. Silány a lift, a fűtőberendezés 
és a vízvezeték. A folyosók szűkök, a 
válaszfalak szinte áttetszők. A lakók pa
naszkodnak, hogy most emelték 100 
kai a lakbéreket. Pesten is sóik a cigány, 
de kevés a lakás. Házkiutalásoknál a Ta
nácsok sokszor cigányokkal keverik a 
magyar lakókat.

Ezért nehéz tisztán tartani a folyosókat 
és a lépcsőket. Éjjel is sok a veszekedés, 
zenebona és egyéb lárma. Egy ilyen nagy

EGY EZÜSTLAKODALOM MARGÓJÁRA
így szól a krónika: „1982 dec. 18-án 

a Linz-i Szt. Antal plébániatemplomban 
Kiss Margit és Kiss Mihály — cserkész
nyelven: „Mackóba” és „Másikaiba”, — 
cserkészvezetők ritkaságszámba menő ke
retek közt ünnepelték 25-éves házassági 
évfordulójukat. A szentmisét dr. Balogh 
Vince plébános és dr. Kerny Géza püs
pöki tanácsos, miagyar lelkész, konceleb- 
rálták Msgr. Valentíny Géza pápai pre- 
látus, a Miagyar Cserkészszövetség Köz
ponti Nangytanácsának tagja és az Euró
pai Kerület Társelnöke részvételével. — 
Az orgonánál Lukács Margit ült, és köz
reműködött az „Árpád”-csenkészcsapat 
„Sólyomőrsébe” tartozó Lukács-kvintett 
(egy család öt zenészcserkésze!). — Az 
egyházi szertartást családi ünnepély kö
vette a plébánia kultúrtermében, ahol 
Prof. Balogh Ádám tolmácsolta az „Éle
tünk” jókívánságait is”.

A krónikást csak az érti meg, aki tud
ja, hogy Kiss Mihály és felesége, Kiss 
Margit, a Li.nz.-ii. 80. sz. Árpád cserkész
csapat megailapítói, egy évtized óta nem
csak vezetői, hanem áldozatos, hozzáér
tő nevelői is, úgy hogy az egész csapat 
egy nagy család. De nemcsak cserkész
ködnek, szép táborokat rendeznek, ha
nem a linzi magyar hétvégi iskolának is 
ők a szíve-lellke. — Jó munkájukat áldja 
meg a jó Isten!

OBERAU - TÉLITÁBOR 1982-83
Nagy cserkésztalálkozó volt! — nagy 

bán, Oberauban aiz új télitábor helyén. 
Festői vidék, Ausztria egyik legszebb he
lye: Wildschönau. Itt találtunk új helyet 
a tábornak. A környék gyönyörű volt, 
m, hó luiiicK, a. síliifuuK iKjitőiiöcK.

blokkban a gyerekek eltetvesednek. Az 
utcán a külső perifériákon sok a rosszul 
vagy nagyon olcsón öltözött ember. Sok 
a kedvetlenarcú ember. Valamikor mi
lyen vidám volt ez a város! A villamo
sok, buszok zsúfoltak. Sok a hangos, csú
nya és durva beszéd, még a nőknél is. 
„Állati, baromi jó” — aztán trágár vagy 
káromló szavak, még fiatal lányoknál is. 
Feltűnően sok fiatal lány szájában ott 
fityeg a „cigi”. Sok a civilruhás orosz nő. 
Az ember csak akkor veszíi észre, ha kér
dez tőlük valamit, hogy nem magyarok. 
— A templomok, különösen a régi, is
mertebb templomok, vasár- és ünnepna
pokon tele vannak. Feltűnően sok a fia
tal. Ezekben a templomokban szép éne
kes és zenés misék vannak. Latin misék 
is szép greorián énekkel. Ezek a temp
lomok kívül-belüi gondozottak és ápol
tak. De nagyon sok vidéki és kültelki 
templom siralmasan néz ki. Mintha még 
a háború óta sem tatarozták volna. A 
régi „Szent vagy, Uram”-népénekkultúra 
lezüllött. Nagyon hiányoznak a régi is
kolás énekes misék.

Az áruházak tele vannak; különösen 
élelmiszeriben, zöldségben nagy a bőség. 
Csak a nemes gyümölcsben van hiány, 
azt mondják, a javát külföldre szállít
ják. Hiánycikk töbször a mosópor, téli
szalámi, divatos ruhaanyag, nyugati szö
vetek, finomabb műszerek és gépek. De 
azt mondják, a Váci utcában minden 
kapható idegen valutáért.

A vámosak udvariasait, csak aklto: vá
molnak, ha a behozott árú a megenge
dettnél sakkal több. Például 1.5CC Ft. 
többletnél 600,— Ft. 7.000 -nél 2,800,— 
Ft. volt a vám. — Egy asszonynál né
metnyelvű írás volt a Fatima-i titokról. 
A vámos megnézte és kissé gunyorosan 
ráhibázott: „Tudjuk, Máriacellből jön, 
ott írnak ilyeneket!”

Az új penziót, a „Pension Angerhof”- 
ot meg kelieitt szoknunk. Magunk vol
tunk, szép szobákkal, ebédlőkkel. Saj
nos, nem fértünk cl benne, a 170 hely ke
vésnek bizonyult, így egy pót-penziót is 
kellett szereznünk, az „Arany bikát"’, a- 
hol Henrik atya vezetésével a legna
gyobb róverek (23—27 évesek) tanyáz
tak. Igen, mert idén 263-an vei műnk a ve
zetőkkel együtt. Ez volt a 12. — egyben 
az eddigi legnagyobb európai téli tábor. 
Pedig még arról nem is írtunk, hogy 172 
magyar cserkészbarátunk, köztük 86 ma
gyar cserkészszülő is megtalálta a maga 
3 penzióját, rendezték a saját sítúráikat, 
esti programjaikat.

Cserkeszeink ismét tíz országból jöttek 
és tengerentúlról: Ausztráliából, Argentí
nából, Venezuelából és természetesen 
Amerikából és Kanadából. Örömteli volt 
a találkozás ezen a szép helyen. Fiatal 
vezetőink egész gárdája segített abban, 
hegy a síelés után — tíz kitűnő magyar 
síoktató vezetésével —, változatos esti 
cserkészprogram gazdagítsa a tábor nap
jait. Konthur Marika énekgyakorla.tai, a 
vidám tábortüzek, mind kedves emléke
ink maradtak ... És a Szilveszteri mű
sor? Ragyogó volt: Kecskési Csilla és vi
dám „kultúr-gárdája” gondoskodott ki
tűnő hangulatról!

A szilveszteri, éjféli hálaadáson a szép 
falusi nagytemplomiban több mint négy
százan voltunk együtt! Henrik atya, Sí
pos Tibor nagytiszteletű úr és Gyurkabá 
álltak az oltárnál. Szilveszter estére az
tán megérkezett Rámából Kozma Gyur
ika atya is a róverek örömére. Aztán far
sangi bál is volt, kitűnő, otthon készült 
jelmezekkel. Volt vidámság éjfélig.

Vidám, szép volt a „Gyimesi havasolt” 
— téli tábor!

A Magyar Cserkészszövetség Európai 
Kerülete örömmel hirdeti meg hagyomá
nyos húsvéti Regöstáborát 1983 március 
26-tól április 4-ig, Felsöörött, Burgenland- 
ban. — Az érdeklődőknek szívesen ad 
felvilágosítást az Európai Cserkész Szö
vetség Központja; Oberföhringer Sír. 40, 
D-8000 München 81, Tel.: 98 26 37-38

Esseni cserkész-karácsony
Cserkészeink, a 86. sz. Zrínyi Miklós csa

pat, Essen, a „Karácsony este a Mennyor
szágban" c. darabbal kedveskedtek hozzá
tartozóiknak 1982 karácsonyán. A szép mű
sor jelentőségét fokozta, hogy a csapat ap
raja nagyja kivétel nélkül szerepelt, min
denegyes elhangzott magyar mondattal egy- 
egy karácsonyi gyertyát gyújtva a szülök 
szívében. Különösen nagy fénnyel ragyog
tak azok a gyertyák, amelyeket az eddig 
„néma leventékének hitt cserkészeink lob- 
bantottak lángra.

Egy mühlheimi cserkészszülö

Meszlényi Antal: 
MAGYAR SZENTEK 

ÉS SZENTÉLETÜ MAGYAROK
Nélkülözhetetlen kézikönyv! Az Árpád

ház szentjei mellett először foglalkozik 
a nemkanonizált, de szentéletü 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, kékszínü egész vászonkö
tésben, arany nyomással, rendkívül ked
vezményes áron DM 20,- vagy S 10,- 
(+ portóköltség) befizetése ellenében 
kapható az Életünk kiadóhivatala címén. 
Rendelje meg! Korlátolt példányszám!
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AUSZTRIA
Linz: Halálozás: Dubniczky József Linz

ben elhunyt.

BELGIUM
Brüsszel: A magyar lelkész írja: „Va

lahogy hozzám került Brialmoní-ból egy 
kedves levél, a trappista szerzetesnök ko
lostorából, hol több magyar szerzetesnő 
él: „Az idén mi is gyarapodtunk egy új 
magyar nővérrel. December 18-án volt a 
beöltözése, de nem olyan pompával, mint 
régen.

Magyar újoncunk a szép Margit (árpád
házi) nevet kérte és kapta. - Harmincegy 
éves. Két éve fejezte be a;: egyetemi ta
nulmányait Leuvenberi. Protestáns volt. 
Két éve lett katolikussá. Karácsony előtt 
itt a kápolnában bérmálta meg a püspök 
úr és a nagyböjt elején lépett be. A nagy
héten volt felvéve jelöltnek, öröme tető
fokán van. Neki minden új. Különösen a

Poiitikaibalesetek 
Erdélyben

A Frankfurter Alllgemeine Zdiiouing kö
zölte 1983 jan. 12-én: Hadházi Iván, 35 
éves, a besztercei unitárius egyház archí
vumának az erdélyi családok történeté
vel foglalkozó szakértője, 1982 novem
ber 17-én autóbaleset áldozata lett. — 
1 lőtte heteken keresztül hallgatta ki a 
Securitate, a román politikai rendőrség. 
Hadházi Iván a kutatásainak eredménye
it budapesti történész barátaival szokta 
közölni. Utolsó ilyen közlés november 
22-én érkezett Budapestre. Erdélyi és 
magyarországi barátait megdöbbentette 
ez a váratlan „autóbaleset”, annál is in
kább, mert Erdélyben, ahol pedig kevés 
az autó, feltűnően olyanok esnek áldo
zatul balesetnek, akik erdélyi magyar 
ügyekben exponálták magukat. — így 
emlegetik a Zsilvölgy-i banyaszsztrajk 
egyik magyar szervezőjét 1977-ben, to
vábbá Király Károly újságírót, a román 
kommunista párt központi bizottságának 
magyar tagját, aki feltűnő leleplező le
velezésével Ceausescuval és a madridi 
emberi jogok konferenciájával tűnt fel, 
és nemrégiben szintén autóbaleset áldo
zata lett.

Ez a „gyakorlat” nem román talál
mány. A szovjet, Kárpátalja bekebelezése 
után 1949-ben hasonló módon tette el 
láb alól a neki kellemetlen Romzsa ung
vári gör. kát. püspököt. A koronatanúk 
közül már kevesen élnek, a többi Szi
bériában pusztult el. Romzsa püspök ko
csiját bérmaútján, annak ellenére, hogy 
kitért, elgázolta egy orosz katonai teher
autó. Súlyos sebesüléséből az ungvári 
kórházban már gyógyul óban volt, ami
kor eltávolították az ápolószemélyzetet 
és „újat” adtak melléje. A püspök pár 
napra rá halott volt. Az eset nagy meg
döbbenést keltett; mindenki „megmérge- 
zésről” beszélt. A temetés ideje alatt 9- 
től 11 óráig Ungvár és egész környékén 
megállították az egész közúti, sőt a vas
úti személyforgalmat is. —

Es itt van II. János Pál pápa esete: 
a merénylő, Ali Agca, a római börtön
ben fölfedte vallomásában a merénylet 
egész hátterét, amely először a bolgár 
légitársaság római központjához, onnét a 
bulgár követséghez, majd Szófiába ve
zetett. Kommunista ágensek ragadták ki 
erőszakkal Agcát a konstantinápolyi ha
lálcellából, aztán mindennel fölszerelve, 
kiképezve, 3 millió D-marka jutalom 
ígéretével indították el azon a neveze
tes május 13-án a Szent Péter térré. 
Tudjuk, hogy ezek mind-mind csak ké
sőbbi epizódjai a szovjet politikai ter
ror-stratégiának. ® 

liturgia és az imaélet vonzza ... /a kegye
lem az egyetemen adott neki találkozót. 
Minden kegyelemre 'Jelen'-nel felelt. ‘ Ad 
Multos Annos! Legyen mindig boldog, 
Krisztus jegyeseként, és miként Szent 
Margit, imádkozzon a magyarságért és az 
Egyházért!

Keresztelő: az Egyház gyermeke lett: 
Christel Judith Dominique Lefebvre, Fá
bián Ilona kislánya, dec. 18-án. - Isten 
áldása kísérje életútját!

Házasság: Dec. 18-án a Szent Család 
templomban esküdtek örök hűséget Kubik 
Dóri és Hubermont Dániel. - Őszinte jó
kívánságaink az ifjú párnak!

Halálozás: Dr. Bezsilla István 83 éves, 
Margit néni testvére, Budapesten dec. 3- 
án hirtelen elhúnyt; - Virágh Ferenc 46 
éves, hosszú betegeskedés után nov.-ben 
távozott. Nagylelkű, jó keresztény és cser
készvezető volt. Sokan voltak az érte be
mutatott szentmisén; - Meus Rita 84 é- 
ves, hosszú betegség után dec. 18-án An- 
versben meghalt. Temetése dec. 23-án 
Schilde-ben volt; — Hajas Marica nénit 
86 éves, dec. 22-én temették Bruxelles- 
ben. 1928-ban vette át a magyar lányok 
szociális szolgálatát. Minden erejét és tu
dását a magyar lányoknak szentelte; - 
Rácz Lajos 36 éves, nagyszerű zongoris
ta, bőrrákban, gyorsan elment közülünk. 
Dec. 29-én temették el. — Nyugodjanak 
békében!

FRANCIAORSZÁG
Párizsi születések és Keresztelések: 

1982 május 16-án: Boros Aline Marié, B. 
András és Majer Mária kisleánya; — jun. 
13-án: Császár László, Cs. László és Cseh 
Erzsébet kisfia; — jul. 16-án: Császár Er
zsébet szül. Cseh Erzsébet; — szept. 15- 
én: Farkas Christian, F. György és Tóth 
Mária kisfia; — nov. 27-én: Csala Ge- 
neviéve, Cs. János és de Sena Mária Fati
ma kisiánva: - dec 5-én- deCrnnv-Chanel 
Mariella-Stephanie-Elisabeth, de C-C Im
re és d'Avout d'Auerstaedt Heléne kis
leánya; — dec. 25-én: Léh Anne-Céline 
Marié, L. Tibor és Barthel Catherine kis
leánya. — Isten áldása kísérje életútjukat!

Házasságot kötöttek: 1982 május 20: 
Jelena Ferenc és Hutter Mária; — júl. 18: 
Császár László és Cseh Erzsébet; — dec. 
26: Katona László és Harrnadás Mária. — 
Az Úr áldja meg családi életüket!

Halálozás: 1981 dec. 16: Heberger 
Jules, özv., 79 éves korában; — 1982 jan. 
14: Párizsban Szente Lajos, 60 éves ko
rában; - jan. 22: St. Claud-ban Zeisler 
Géza, 81 éves korában; — febr.8: Chelles- 
ben Kármán Gábriel, 86 éves korában; — 
febr. 25: Montagris-ben Rusak Henry, 84 
éves korában; — máj. 15: Párizsban Gon- 
da Giséle, 81 éves korában; - máj 16: 
Párizsban Német Rudolphe, 2 hetes ko
rában; - jun. 2: Grignyben Sehn János- 
né, 8G éves korában; — jun. 1: Nemestóthy 
Dénes, 72 éves korában; - máj. 28: Pá
rizsban Gyalay-Telegdy Ilona; - mái. 28: 
Párizsban Sándor Ágnes; - szept. 26: Pá
rizsban Virágvölgyi Ferenc, 62 éves ko
rában; - dec. 12: Bicetreben Bálind Ist
ván, 48 éves korában. — Adj Uram örök 
nyugodalmat nekik!

Keresztelések 1982 II félévben: Kiss 
Letícia, Árpád és Sylvie Mange kisleánya, 
Ruy; - Szegedi Dávid, István és Sályi Sil- 
vie fia, Ste Foy-les-Lyon.

Elsöáldozás és ünnepélyes hitvallás a 
misszióban: Bieliczky Margit július 4-én, 
Ste Foy-les-Lyonban; - Perrin Maximé és 
Fischnaller Rodolphe szeptember 5-én, 
Lyonban; - Kövesdi Cárié szeptember 12- 
én, La Saletteben járultak először az Úr 
asztalához.

Perrin Sandra szeptember 5-én Lyon
ban tett ünnepélyes hitvallást.

Esküvők: Molnár Ildikó és Francia Del- 
acre, Ste Foy-les-Lyon; — Kiss Magdolna 
és Scandolin René, Ruy, — Balaska Er
zsébet és Didier Lascombe, Bédarides; 
— Bánhegyi Jean-Luc és Catherine 
Belleard, Lyon; - Kiss László és Renée 
Florentz, Ruy; - Farkas Edith és Fran
cisco Rosales, Grenoble.

Az örök hazába költöztek: Ruiz And- 
rásné szül. Szendrői Ilona, 58 éves, Vé- 
nissieux; - Bánfi Jánosné szül. Faragó 
Éva, 87 éves. Lyon; - Németh János, 71 

éves, Echirolles; — Tömör Nándor, 59 
éves, Le Luc; — Juranics József, 44 éves, 
Lyon; — Seifert Ágostonná szül. Boros 
Márta (Lichner nagymama), 84 éves, 
Centes; — Barát Hildegundis, 83 éves, 
sioni nővér, Bayonne; — Posch Cypriana, 
86 éves, sioni nővér, Bayonne; — ítoíf- 
mann Paula, 89 éves, sioni nővér, Ba
yonne; — Kécska Bertalan, 92 éves, sioni 
nővér, Callian; — Balogi László, 46 éves, 
Lyon.

HOLLANDIA
rvereszieiés: Heerienben 1982 július 11- 

én részesült a keresztseg szerusegeoen 
Jean Bussers es T uüa Margit Kisianya, 
Janme íviaoa Katalin. — Isten éltesse a 
boioog kis csaladot!

Halottaink: Krajnc Márton a mindenki 
által szeretett és tisztelt Marci bácsi, bt 
éves korában a szentségekkel megerősít
ve 1982 dec. 15-én elhunyt. Jézus Szivé
nek nagy tisztelője volt. Temetése Maas- 
trichtban volt december 18-án. — Csányi 
Györgyöt 73 éves korában szólította ma
gához a jó Isten. Szenvedéseit türelme
sen viselve december 17-én húnyt el. 
Heerhugowaardban temettük dec. 22-én.

Halottainknak legyen örök béke s itt
maradt szeretteiknek pedig lelki erő és 
vígasztalás.

NÉMETORSZÁG
München: Haiaiozas: Veres Iréné 1982- 

ben PfarrKircnenoen megnait; — Szeredas 
István 83 eves korában Hosenheimoen el
hunyt; — Vajda Peter 41 eves korában 
1982 dec. 9-én Muncnenben meghalt. Te
mettek dec. 15-én a Neuer Süafriednof- 
ban; — Gróf Haller Istvánná szül, báró 
Scheli Mária-Louise 83 éves korában dec.
10- én Münchenben meghalt. Beszerelé
se 1982 dec. 17-én, urna elhelyezése 1983 
jan. 17-én a Nordfriedhofban volt. Gyá
szolják leánya, Harmath Ferencné sz. Hal
ler Ilona Erdélyben és fia, Haller Géza 
Magyaroiszágon; — Dr. Dörei Ferenc 81 
éves korában 1986 dec. 26-án München
ben meghalt. Temetése 1982 dec. 30-án 
a Nordfriedhofban volt; — Schroff Emil 59 
éves korában jan. 5-én Münchenben meg
halt. Temetése jan. 11-én a Gráfelfing-i 
temetőben volt: — Mátravölavi Laiosné 
szül. Farkas Julianna 58 éves korában jan.
11- én Münchenben meghalt. Temetése 
jan. 14-én a Nordfriedhotban volt. — Nyu
godjanak békébenl

♦
München: Szilléry György szkv. ezredes 

R-osenheimben 1983 január 16-án magyar 
szentmise keretében friss erőben ünne
pelte születésének 90. évfordulóját. Hosz- 
szú éveken át karácsony és húsvét előtt 
megszerezte a templomot és a gyülekezés 
helyét a hívek számára. Két éve nagyon 
meggyöngült szemevilága és hallása és a 
helybeli karitász-otthonba kérte be magát. 
Jó kedélyében és friss életerőben sokáig 
éltesse a jó Isten!

OLASZORSZÁG
Keresztelések: Torinó: szeptember 5-én 

megkeresztelték Davide-t, Audagnotto Re- 
nato és Huszár Zsuzsanna első gyerme
két; — november 28-án megkeresztelték 
Marcellót, Prof. Menga Giuseppe és Há- 
berl Hedvig második kisfiát; — Róma: no
vember 11-én a Szent Péter bazilikában 
meg keresztelték Richárd Bélát és Krisz
tián Endrét, Lantos Béla és Pomázi Mária 
gyermekeit. — A jó Isten áldása legyen 
mind a szülőkön, mind a gyermekeken!

Halálozás: Milánó: özv. Giubertoni 
Raoulné szül. Suhanek Bella, november 
6-án 72 éves korában meghalt. — Nyu
godjék békében!

Születésnapok: 1982-ben Rómában özv. 
Dobos Istvánná szül. Kúria Mária betöl
tötte 95. évét; — Milánóban özv. Fillencz 
Istvánná szül. Földiák Elvira lett 90 éves. 
- Ad multos annos! Isten adjon nekik 
erőt egészséget!

MAGYAR LELKIGYAKORLAT lesz Fri- 
bourg-ban (Svájc), a Bertiony 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 február 15-ig.
Huba Judit, Neptunstr. 10, 8032 Zürich 

Telefon 01 / 251 55 54.

M. SZERDAY
METROPOLITAN VERLAG

Sfr
Dr. BAKTAY Ervin: A csillagfejtés

könyve 75.—
Dallos Sándor: Arany ecset, A nap

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

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

lékei 24.—
Kóvai 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 szótárak, nyelvkönyvek, encik- 
lópédíák, 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 MQnchensteln / Svájc.

Telefon: (081) 48-59-02

Magyarországon élő édesanyámat, — 
sportot, zenét kedvelő, modern gondol
kodású, szereti otthonát - férjhez adnám 
komoly gondolkodású, szintén zenét ked
velő, vidám kedélyű 55—65 éves férfihez. 
— Lehetőleg fényképes leveleket „Mű
veltség" jeligére a kiadóba kérek.

Budapesten, I. kér. Toldi Ferenc utcá
ban, 34 m2 teljesen berendezett lakás két 
személy részére hosszabb időre kiadó. — 
Ugyancsak kiadó: 1983 jún. 1-től szept. 
15-ig Balatonberényben, nagy játszókert
ben egyszobás összkomfortos ház. - Ér
deklődni lehet márc. 15-ig: Maria Hűmmel, 
Klosterallee 3, 7300 Esslingen-Weil.

Bécsben élő, otthonát, családját (2 le
ánygyermek 8—10 éves) szerető, csinos
nak mondott, házias szabad hölgy komoly 
gondolkodású élettársat keres. — Vála
szokat: „Életkedv" jeligére a szerkesztő
ségbe kérek.

í
Jó megjelenésű, kellemes egyéniségű, 

rendezett körülmények között élő 54 éves 
független nő, megismerkedne hasonló
adottságú, intelligens, komoly, 55—65 év 
közötti nőtlen vagy özvegy férfival házas
ság céljából. Olyan férfival, aki szeretetre, 
harmonikus életre vágyik és megtudta 
őrizni érdeklődését minden iránt, ami az 
életben szép, jó és igaz. Fényképes vá
laszt „Diszkréció" jeligére a kiadóba.

Értelmiségi, irodalmat, zenét, művésze
teket kedvelő, jó megjelenésű 50 éves, 
173 cm magas nő megismerkedne hason
ló érdeklődésű, értelmiségi, komoly gon
dolkodású, harmonikus életre vágyó, el
vált vagy özvegy férfivel 50-60 éves korig, 
kizárólag házasság céljából. Lehetőleg 
fényképes leveleket kérek. „1983" jeligére 
a kiadóba.

Magyar zarándoklat Fatimába

Első magyar királyunk, ISTVÁN, 
szenttéavatásának 900. évfordulója 
Ilkáiméból az európai magyar lelké
szek 1983 okt. 10-14-re zarándok
latot hirdetnek 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 lehet. HAVAS-VOYA- 
GES (Képessy Tibor) 4, rue du Sau- 
vage, F-6800 MULHOUSE. Magyarul 
is lehet írni.

A zarándoklat programját később 
közöljük.



8 ÉLETÜNK 1983 február

OTTHON-HÁZ

Magyar vagy magyarszármazású 
nyugdíjasok vagy nyugdíj előtt állók 
részére öröklakásokat (ált. 1 szob. 
konyha nélkül) tervezünk, finanszí
rozunk és építünk Budapesten. Or
vosi felügyelet és kiszolgáló sze
mélyzet biztosítva. — Érdeklődés: 
ASG, Frauentorgraben 3, 8500 Nürn- 
berg, Telefon (0911) 22 34 55.

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 Rheinstelten 1, Lin- 
denstr. 16. Telefon: 0721-518661, délután 
17-órától.

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 állam elismert tol
mácsa és fodítója: August Lévai, Lehns- 
grund 38, 4300 Essen 1. Telefon: 0201 / 
711-582.

Aktív, dinamikus magyar közgazdász 
keres alkalmazást, együttműködést; gaz
dasági tanácsot ad magyar üzleti vállal
kozásban magán személynek is bárhol 
Európában: Svájc, Ausztria, Németország 
államban. — Válaszokat: „Üzletét fellen
dítem" jeligére a kiadóba kérek.

Megjelent! Megjelent!
Mlndszenty József: 

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

25.— DM vagy 12.— S.
Megrendelhető Európában: „Életünk" 
Redaktlon, 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. 44509

TAKÁCS
Fleisch * Wurstwarenbetrieb GmbH
Doro’heenstr. 4 — 7000 Stuttgart 1

MARKTHALLE, Stand - Nr. 74-76
Telefon (07 11) 24 31 04

Ezennel rendelek ízletes csemegeárút 
T a k á c s t ó I :

Cikk-
szám Az árú megnevezése DM/kg
101 Friss kolbász 16 -
102 Füstölt kolbász 18,—
103 Disznósajt, paprikás 11,—
104 Disznósajt, borsos 11, -
105 Hurka, májas-i'izses 10,—
106 Hurka, véres-rizses 10,- -
107 Véreshurka zsemlével 10,—
108 Füstölt véreshurka 12,—
109 Bácskai májashurka, papr. 12,—
110 papr. nélkül 12,--
111 Debreceni, friss 16, -
112 Paprikás krakkói 15,...
113 Krakkói paprika nélkül 15,—
114 Fokhagym. vadászfelvágott 17,—
115 Lengyel sonkafelvágott 22,—
116 Tiiroli felvágott 17,—
117 „Kulen" Paprikaszalámi 24,—
118 Paprikás abálitszalonna 13,—
119 Füstölt oldalas 13,—
120 Füstölt szalonna 13,—
121 Fehér szalonna (6 cm) 12 —
122 Finom sonka 21,—

hely dátum aláírás

Jobbízü a TAKÁCS-árú — Saját készít
mények! — Nettóárak! A szállítási költsé
geket hozzászámítjuk. Szállítás utánvéttel.

HIRDETÉSEK

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 nyeiv hites törvényszéki 
fordítója viszont szívesen állok bárki ren
delkezésére: Dipl.-Kfm. Wiktorin Ernő, 
Schopenhauerstr. 59, D-8000 München 40, 
Telefon 0 89/35081 10.

SS Mégkapható ■
JUHÁSZ LÁSZLÓ

A HÉTTORONYTÓL KUFSTEINIG
— Magyar rabok idegenben — 

című, 200 oldali terjedelmű, új könyve, 
korabeli dokumentációkkal, valamint a

„BURGENLAND" 
történelmi útikalauz 

második, javított kiadása.
Mindkét könyv megrendelhető/ZW 25,— 

áron, a szerző címén:
Bülówstr. 10, D-8000 Mündhen 80

® 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 utánvételei 5 kg felüli 
rendelésnél portómentes.

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

6710 Frankenthal/Pf.
Telefon: 06233 / 62693 

wiiiiiriii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiim  ̂
nurr íjAonLó
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, magyar-német és német-magyar, 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. — Daimler- 
str. 249. D-4040 Neuss. Tel.: (021 01) 54 13 17.

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten 
Inh.: O. BAYER

Kreitmayerstr. 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 6,90
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 Vz kg 3,30
Nagykockatészta / kg 3,50
Paprika káposztával 0.7 lit 4,40
Hegyes eröspaprika 4,40
Hegyes csípőspaprika 4,40
Bogyoszlói paprika 4,10
Házikolbász kg 18,50
Disznósajt kg 12,50
Véres-, májashurka kg 12,50

— Üvegárút is szállítunk! —

A müncheni Szabad Európa Szabadság 
Rádió Magyar Osztálya alkalmi kisegítő 
gépírónőt keres. Feltételek: gyakorlott 
gépírás (villanyírógépen), tökéletes ma
gyar helyesírás. Csak érvényes nyugati 
útlevéllel rendelkező jelentkezőket vehe

tünk figyelembe.
Cím: RFE/RL Inc. Ungarische 

Administratton, Oettingenstr. 67 
D-8000 München 22.

KERESÉS
Törökbálintiak, Budaörsiek, figyelem! - 
Kik ismerték, vagy ismerik szüléimét, 
Kovács Sándor kereskedői és családját? 
Törökbálinton ma is üzlete van. — Kérem 
jelentkezzenek! — Cím- Kovács Sándor, 
Dr. Ritter Márton címén. Rabagliatti Str. 
28, D-6830 Schwetzingen.

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. Német
országból: 0041 - 25 61 42.

Csonka-honból — Nagyhazából,
Jó honfitársak, figyelem!
Welzheim-Erdö magyar kincsét 
,,Pá!-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 — 
k rínvonailas magyarországi társasutazáso
dat — STUDIEN-REISEN — szervez 

Kérjen prospektust!
WILHELM DIVY, 

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

Kiadóhivatalunknál kapható 
könyvek

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

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

Kardinai Mindszenti/.- Erinnerungen
4. kiad. vász. köt DM 40.— $ 22.— 

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

Meszlényi Antal: Magyar Szentek és
Szentéletű Magyarok, 300 old., sgész 
vástzonik., DM 20,—, $ 10,— + portó 

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

DM 15.— 3 10.— 
Szamosi József: Máriacelli emlék

könyv, képes kalauz 46 képpel, eb
ből 32 színes. DM 12.— $ 6._
Légiszállításnál 4- portóköltség. 
Megrendelhetik: az „Életünk" 

kiadóhivatalánál,
Oberföhringerstr. 40, 

D-S000 Münehen 81, W. Germany.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

8C00 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^a, 

8000 München 81. Oberföhringer
str. 40. Telefon: (089) 98 26 38,

Redakteur: Dr. Harangozó Ferenc. 
Abonnement: DM 18,- pro Jahr und 
Exemplar; nacli Ubersee DM 28,- 

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik szét és ő 
náluk is kell előfizetni!
Tenderen 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
sekei csak 15-ig fogadunk el.
Posíscheckkonto: 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: Einem Teil dieser Auf- 
lage liegt bei: Rundschreiben. — f\ kiad
vány egy részéhez körlevél van mellé
kelve.

Szamosi József:
Írások - vallomások

Válogatott tanulmányok, bírálatok, 
alkalmi írások, versmagyarázatok. 
A 236 oldalas könyv ára DM 24.— 
vagy J 12.—. Megrendelhető az ár 
egyidejű beküldésével a kiadónál:

AURORA, Oertlinweg 4 
D-8000 München 90

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
I ® HIRDETŐINK FIGYELMÉBE! • | 
| Hirdetéseket csak a hirdetési díj = 
= befizetése után tudunk közölni. 1

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 kötőt) vászon 90.— 
Megrendelhető a könyv árának beküldésé
vel: Nemzetőr, 8 München 50. Ferchenbach
str. 88. elmen.

MAGYAR HENTESÁRU! 
VIKTOR PÁL 

Lerchenstr. 29 - 7063. Welzheim
Telefon: 0 71 82/713 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


