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„Hol van öcséd, Ábel?"
P. VERENFRIED VAN STRAATEN VISSZATÉRT

fGen. 4, 5—13) „Az Úr letekintett Ábel ál
dozatira, Káinéra pedig nem. Mire Káint el
öntötte a forróság és tekintetét leszegte. 

Nemde, ha helyesen cselekszel, szabadon föl
tekinthetsz, ha helytelenül, ott leselkedik az 
ajtóban a bűn démona? . . . Kain erre kihívta 
Ábelt a mezőre, megragadta és agyonütötte.
Azúr erre így szólt Káinhoz: Hol van öcséd 

Ábel? - Kain azt felelte: Nem tudom. Tán ér
ője vagyok öcsémnek? - Az Úr így szólt: Mit 

tettél? öcséd vére hozzám kiált a szintóföld- 
'!■ - Úgy átkozott vagy és elűzlek a földről, 

amely beitta öcséd kezed által kiontott vérét. 
A föld, ha műveled, se hoz termést többé. 
Űzött földönfutó leszel ezután. - Kain azt fe
lelte az Úrnak: Túl nagy az én bűnöm ahhoz, 
hogy elviselhetném."

Január 14-án, szombaton este, megtelt 
a müncheni Mariendóm emberekkel. 
Hosszú idő után újra szerepelt P. Weren- 
fried van Straaten, az „Egyház ügyvéd
je", és legeredményesebb „koldusa". Az 
a hír járta már, hogy beteg és világhírű 
művét: „Kirche in Nőt", rábízta az utó
dokra. Nagy oka lehetett annak, hogy új
ra kezébe vette a vándorbotot, ebben az 
esetben két mankóját, és eljött München
be, a bajor fővárosba, „koldulni". Ö ma
ga így beszélte el: „Két súlyos operáció
ból való fölépülésem jel számomra, hogy 
az Istennek még szüksége van rám, még 
egy megnyomorodott páter Werenfriedre 
is. — Tovább kell „koldulnom" és nek
tek kellemetlenkednem. A mankók, ne 
ijesszenek meg senkit. Páter Werenfried 
megrokkant, de nem tört meg".

„Harmincöt évvel ezelőtt neveztek el 
engem ,,Speckpáter"-nek, mert 3000 há
tizsákos (menekült és éhező) német pap
nak és éhező hazájuknak szalonnáért kol
dultam ... Azóta bejártam minden orszá
got. ahol az Istenfia könnyezik. Mert min
den menekültben a könnyező Krisztust 
láttam meg és próbáltam könnyeit fölszá
rítani. — Soha nem volt az az illúzióm, 
hogy minden könnyet fölszáríthatok. Én 
csak a kereszt súlyát próbáltam lehető
leg sok vállra áthelyezni. Megpróbáltam 
a súlyát megosztani abban a háborúutá
ni, keserű, gyűlölettől teli atmoszférában. 
Emberfeletti feladatnak látszott, de neki
bátorodtam amikor láttam, hogy Hollan- 
d ában és Flandriában mennyi a segíteni 
akaró jó ember, akik csak a segítségre 
szoruló embert látták a volt ellenség
ben.

Ez bátorít föl arra, hogy ma is, a jelen
legi gazdasági krízisben, személyes nél
külözés árán is hajlandók lesztek a ke
reszt terhét megosztani.

Akkor 14 millió szülőföldjéről elűzött 
vagy menekült német állt itt Németor
szágban összezsúfolva, és várta a test
véri jobbot. Maga a szám kihívás volt 
a jóakaraté és Hsztaszívű emberekben 
arra, hogy segítsenek. Ezek a szenvedő 
emberekben valóban meglátták Krisztust 
és megindult szívük a segítségre.

Ez a helyzet ma Is, amerre csak né
zünk. Köröskörül milliók elnyomva, hon
talanul, börtönökben vagy szabadság nél

kül. A rossz: az üldözés, gyilkosság ... 
nem Istentől származik, hanem a rossz 
inkarnációjától jön, a Sátántól. Káintól 
jön, akinek a történetét az előbb hallot
tátok. — Eltekintve a Kain-jegytöl, négy 
vonást látok Káinban, amik jellemzik őt: 
1. rossz volt a lelkiismerete; 2. Istentelen 
(ateista) volt; 3. konok és kemény-szívü 
volt, Isten szava lelkét már meg sem 
érintette; 4. minden brutalitása mellett,

AZ ESZTERGOMVÁRI MADONNA

/Íz elmúlt év október 30-án ünnepélyesen helyezték el az esztergomi bazilika 
Bakócz-kápolnájában az „Esztergomvári Madonna” viszontagságos történetű, 
legutóbb restaurált kegyképét. A Mária-képet 1595-ben, amikor Esztergom át
menetileg visszakerült magyar kézre, Pozsgai János plébános helyezte oltárra. 
Időközben a kép eltűnt és csak 1700-ban találták meg. Jelnek vették: a Szűz

anya nem hagyja el Magyarországot.

gyáva volt, félt, hogy öt is agyonütik. — 
Káinnak ezt a négy jellemző tulajdonsá
gát megtaláljuk a mai ateista kommuniz
musban. A vörös zászló ott lobog a fél 
világon és a kommunizmus készül leigáz- 
ni az egész földet. Megszállta fél Euró
pát, Keletet és a Harmadik Világot, titok
ban ott van minden felforgató tevékeny
ség mögött. És a földek, amelyeket leigá- 
zott, nem hoznak termést, mindenütt nél
külözés jár a nyomában és mégis mint 
eszközét az isteni büntető igazságnak, 
tűri az Isten.

Kain tehát nem a múlté. Megrendítő 
történetét az Isten azért hagyományozta 
át az utókornak, hogy személyében és 
sorsában megláttassa azt a teológiai 
igazságot, hogy az Isten elleni bűn (ate

izmus) a végén mindig az embertestvér 
elleni bűnhöz vezet...

ÁBEL A TÖRTÉNELEMBEN
A föld beitta Ábel vérét. — Egyszer 

majd az Istenember vérét issza be, a- 
melynek nincs földszaga, hanem égi, en
gesztelő. Ebben az üdvösségvalóságban 
élünk mi ma.

Számunkra egy új Szövetség hirdető

je és hordozója Jézus. — Nemcsak Kain, 
hanem Ábel is köztünk él tovább. „Hol 
van testvéred, Ábel?" Ez nemcsak a gyil
kosnak, Káinnak szól, hanem mindany- 
nyiunknak. Hitelünket mint igaz emberek 
és keresztények veszítjük el teljesen, ha 
ebből az emberi felelősségünkből próbál
juk kibeszélni magunkat, és úgy fenn', 
mintha nem volnánk őrzői testvérünknek, 
Ábelnek. Mert a mi testvérünk minden 
ember, akiben Krisztus szenved. Hány 
embertestvérünkben ismétlődik és újul 
meg az Olajfák-hegyi agónia, a teljes el- 
hagyatottság! Pilátus kínzókamráiban 
minden országban ma is megostorozzák 
az embertestvért, ott, ahol diktátorok, 
széttaposva a jogot és szabadságot, úgy 
bánnak vele, mint az állattal... Ma is 

töv skoronát hord, amely a koncentrációs 
táborok ezer és ezer tüskésdrótjából van 
fonva. Ma is ott hever a kereszt súlya 
alatt összetörve és szemével hiába ke
resi és könyörög Veronika kendőjéért és 
Cirenei Simon segítő válláért. - Egyedül 
hagyjuk. Mert a hivatáshiányok miatt nem 
tudunk senkit adni, aki elkísérje a ke- 
resztúton, a „Via Dolorosa"-n. A kereszt
je fölemelkedik az Archipelag Gulag-ban 
éppen úgy, mint a Szahel-zónában...

A mi testvérünk, Ábel, volt Mindszenty 
József bíboros :s. Nemcsak a Vasfüg
göny-mögötti Kain, hanem a Nyugat is 
nagy igazságtalanságot követett el vele 
szemben. Itt nálunk is úgy állították be 
öt, mint egy öreg, megátalkodott „her
cegprímást", aki a maga konzervatív föl
fogásával az Egyházat kompromittálta. 
Pedig ő valójában csak a hitet védte és 
a szabad vallásoktatásért harcolt. Nem 
a latifundiumok fájtak neki, hanem az 
ifjúság elkereszténytelenedése. Az ő kon
fliktusa a kommunista rezsimmel nem ne
ki, hanem a kommunista taktikának volt 
tulajdonítható, amely m'ndenkit, aki a 
vallás szabadságáért síkra szállt, reak
ciósnak és a szocializmus ellenségének 
bélyegzett meg. Aki pedig a kommu
nista támadásokkal szemben védekezik, 
azt háborús uszítónak állítják be. - Ideje 
már, hogy Mindszenty bíborost rehabili
tálják! ...

1983 szeptemberében a belga püspö
kök egy táviratot kaptak Beirutból: „Ezer 
embert gyilkoltak meg keresztény hitü
kért. 150 plébániánk közül 64-et kifosz
tottak. Kolostoraink és intézményeink 
fölperzselve. Tíz nap alatt 500 öreget, 
asszonyt és gyermeket, mészároltak le a- 
zért, mert keresztények. 30 papunkat 
gyilkolták le, egyeseket átmetszett torok
kal találtuk. Tízezer menekülő keresz
tényt elfogtak. Fanatikus mozlemek őr
zik, akik megtagadnak minden segítsé
get."

A NYUGATI HIPOKRÍZIS

Sajnos, ezen a téren Nyugaton is sok a 
baj. És ebben nagy szerepe van a „bé
ke-mozgalmaknak". Mert régóta tudott 
dolog, hogy békemozgalmakat, fölvonu
lásokat, kommunisták rendeznek. — Azt 
is elfelejtették elmondani a béketünte- 
tök, hogy az amerikaiak kivonulása után 
Vietnámból, több mint két millió embert 
öltek meg a kommunisták, vagy tettek 
földönfutókká. Azt is elhallgatták, hogy 
a világ egy k legszegényebb államában, 
Pakisztánban, 1979 óta több mint három 
millió menekült él Afganisztánból. — Ezek 
a békemozgalmak erről nem beszélnek. 
Miért? Mert Moszkva 5. hadoszlopához 
tartoznak. — Azok, akik fegyvernélküli 
békére spekulálnak és a félelemre, azok 
a vörös ármáda fölvonulását készítik elő. 
A legtöbb szóvivőjüknek két arca van: 
míg a béke mellett tüntetnek, a gyilkos
ságot propagálják az anyaméhben. Min
den idők legnagyobb világháborúja fo
lyik ma a tehetetlen megnemszületett 
magzat ellen. — Ez a vég kezdete! Mert 
ha millió édesanya büntetlenül megöl
heti méhében a gyermekét, nincs semmi

(Folytatás a 2. oldalon)
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A terézvárosi templomban
„Ma este, Karácsony szent estéiének 

közeledtével, az elvált házaspárok lelki 
sebeire szeretnénk enyhítő balzsamot cse
pegtetni, akiknek a szívéből nem egyszer 
fakad fel a szemrehányás szava az Egy
ház felé: 'Első házasságunk pokollá vál
tozott. A másodikban harmonikusan, 
egymást becsülve éltünk, gyermekeinket 
vallásosan neveljük. Miért tilt el ben
nünket az Egyház attól, hogy a gyónás
ban kitárjuk megkínzott lelkünket? Mi
ért kell a Szentáldozás idején könnyes 
szemmel, szinte kiszaladni a templom
ból, mert nem állhatunk be az áldozok 
sorába. Miért ilyen kegyetlen az Egy
ház velünk szemben?’

Kedves megsebzett-lelkű testvéreink, 
ezekben a percekben szeretném meg
fogni a kezeteket és elmondani, mit üzen 
Nektek a Szcntséges Atya ... A Pápa 
külön foglalkozik az elvált és újra meg
házasodott hívekkel: Sürgetve buzdít
juk a le'.kipászto:okát s az egész hívő
közösséget, hogy támogassák az elválta
kat. Gondoskodásukkal és szcretetiikkel 
óvják meg őket az Egyháztól való el
szakadás érzésétől. Hiszen, m gkeresz
telt emberek ők is, részesei az Egyház 
életének és részt is kell venniük abban”.

így beszélt december 18-án este a Te
rézvárosi! templomban Lékai László bí
boros prímás árokhoz a magyar csalá
dokhoz, akik első házasságukban hajótö
rést szenvedtek.

A háttér
Tgy ifjúsági csoport vezetői ki akar

ták ragadni a fiatalokat a modern élet 
sivárságából és vigasztalanságából. Ifjú
sági szentmiséjüket a következőképpen 
kezdték meg: néhányat: a következő fel
iratokkal jelentek meg: „Rakéták”, 
„Szívátültetés”, „Elektronika”, „Tudás”, 
s az utolsó egy felkiáltójelet hordott. A 
másik oldalon más táblák jelentek meg: 
„Szeretet”, „Az élet értelme”, „Jövő”, 
„Életöröm” feliratokkal. A kis mene
tet egy óriási kérdőjel zárta le. Mind
két csoport találkozott középen, mert 
mindegyik útját elzárták a másik irány
ba haladók.

Ez a kis epizódus megvilágította azt 
a tényt, hogy az első pillantásra csodá
latosnak tűnő technikai fejlődés mögött 
a félelem, a tanácstalanság, reményte
lenség, a szeretet hiánya és az élet ér
telmének fokozódó homályba merülése 
korunk emberét mindinkább hatalmába 
keríti.

Létünk kérdőjelét egy 15 éves fiú így 
fejezte ki: „Életem értelmetlennek tű
nik. Ila kapok is helyet egy szakma el
sajátítására, dolgoznom kell egész éle
te, .ben, I.ogy élhessek, este megiszom 
egy pár üveg sört és egyszer meghalok. 
Hol itt az élet értelme?” A fejlődés el
vette az elet titkát, s egyben az értel
mét is. A — majdnem — mindent tudó

Kedvezményes áron kapható

AZ IRODALOM ViLAGA
A könyv az irodalomelmélet alap

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

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

A több mint 300 oldalas széfkiál- 
lítású, egészvászonkötésű könyv ára 
csak 15.— DM, tengerentúlra 10. S 
+ posta költség

Rendelje meg az „Életünk" elmén'

Különös hangulat borongott a zsúfo
lásig megtelt templomban. És különös 
érzés facsarta össze a szíveket. Nagyon 
sok volt a könnybelábadt szempár ezen 
az esten a Terézvárosi templomban.

Mindenki érezte a Szentatya különös 
szeretetét és együttérzését és azt is, meny
nyire szeretne segíteni rajtuk, az Egyház 
szívére ölelni őket, mint a többi háza
sokat. De az első szentségi házasság tra
gikumát ő sem tudja megnemletté tenni. 
Az érvényes keresztény házasság föl- 
bonthatatlansága nciki is megköti a kezét, 
éppen úgy, mint ahogyan megköti a há
zasokét. „Amikor a házasság szentségén 
keresztül Ti az oltár előtt első házastár
ta'.okkal kezet nyújtottatok egymásnak, 
akkor, abban a pillanatban Te, férj, 
megkaptad Krisztus vonásait a telked
ben, az őrködő szeretet vonásait.. . — 
Te fiatalasszony pedig, a Te telkeden az 
Egyház szépsége ragyogott fel és benne 
a Krisztus iránti odaadásé is . ..” Ezért 
a Szentatya is csak imádkozni tud az el
váltakért és vigasztalni: „Az Egyház 
imádkozik az elváltakért, megerősíti ő- 
ket, s mint irgalmas édesanyjuk támo
gatja őket a hitben és a reménységben”.

Lékai bíboros prímás minden részt
vevőnek kiosztotta az esztergomi vár hí
res középkori Szűzanya-képét, amit nem
régen restauráltak és helyeztek el a meg
újított Bakócz-kápolnában.

(Új Ember)

ember mindennapi élete a reménytelen 
robot sivárságába süllyedt.

Égy újságírónő így harcolt ez ellen: 
„Egy neves francia természettudós köny
vén felháborodtam, aki az emberi életet 
a véletlen képződményévé alacsonyítot- 
ta le. Felcseréltem a véletlen vigaszta
lan országot az Isten-barátság nagyobb 
összefüggést nyújtó világával. így pro
testáltam a 'véletlen’ abszurduma ellen”.

Ez a mi feladatunk, minden nehézsé
günket, félelmünket, korunk uralkodó 
vigasztalanságával, technikai fejlettsé
gével és azok következményeivel együtt 
Isten horizontjára emelni. Tovább me
nően járhatóvá tenni ezt az utat minden
ki számára, akivel kapcsolatba kerülünk. 
Szent Pál ezt így magyarázza: „Nem e 
világ és pusztulásra ítélt fejedelmeinek 
bölcsességét hirdetjük, hanem Isten ti
tokzatos, elrejtett bölcsességét, amelyet 
öröktől fogva elrendelt. .

Ha „öröktől fogva elrendelte Isten”, 
akkor ma is itt van, csupán mi tévesz
tettük szem elől számolástechnikai civi
lizációnk elektronikus zajában. Ez az Is
ten a csendben szól hozzánk, fia, Jézus 
Krisztus által. Élete, halála és feltáma
dása által.

Gyakran láthatunk középkori festmé
nyeken Jézus vagy szentek mögött a- 
ranyra festett hátteret. Pedig sem Jézus, 
sem szent,einek életkörülményei nem vol
tak bizony „aranyosak”, inkább minden 
más, ami súlyos. Mégis, ez a háttér azt 
jelenti, hogy életük hátterét Isten alkot
ta, sőt Ö töltötte be egészen. Ennek áb
rázolására nem mutatkozott alkalmasabb 
szín a királyi aranynál.

Az előtétben az emberi vonatkozáso
kat ábrázolták a művészek. Ezek, a haj 
színétől kezdve a ruháig, mind mulan- 
dók. Maradandó az Isten és az Ö „hát
terébe” ágyazott élet, melyben nem me
rülnek fel kérdőjelek.

A szentek nem vesztették sem szem 
elől, sem életükből a „hátteret”, az Is
tent, az élet értelmét és célját. És mi? —

Fejős Ottó

Hol van öcséd, Ábel?
rr

(Folytatás az első oldalról) 
akadálya az általános tömeggyilkosság
nak sem ...

Jézus Krisztus kereszthalálába bele 
van foglalva Ábel életáldozata is. És így 
Ábellel Krisztus hal meg számtalan em
berben. Ezek Krisztus megváltó művé
ben szenvedésükkel, életükkel közremű
ködnek. Millió és millió elnyomott ke
resztény van, akik a Megfeszített keser
ves kereszthalálában és így dicsőségé
ben részesednek. Azok, akik keserűség
ben és magányban élnek, akiknek disz- 
kriminálva elvették a kenyerüket, ak.ket 
megkínoztak és lelkileg tettek tönkre. Ne
künk ezekkel a láthatatlan v'lágmegvál- 
tókka', a modern vértanúkkal, igazság
ban és szeretetben szolidárisnak kell 
lennünk és viszonzásul értük nagy és 
érezhető áldozatot kell hoznunk. Ez a 
szolidaritás velük Nyugaton ma sokszor 
hiányzik a gyakorlati materializmus, az 
erkölcsi dekadencia és a vallás krízise 
miatt, amely a keresztet el akarná dis
putáim a világból.

LEGYETEK NAGYLELKÜEK!

És ezért könyörgök és „koldulok" én! 
A legtöbben már, kedves Hallgatóim, jó
tevői vagytok a mi Szeretetmüvünknek. 
De kérdezlek: eleget tettetek-e már való
ban? Sokan b'ztosan a lehetőségek vég
ső határáig mentek. De nagyon sokan 
talán többet tehetnének. A íelebaráti sze
retetnek nincsen mértéke. Mennél na
gyobb a szükség, annál többet kell le
adnunk és annál kevesebbet tarthatok 
meg magamnak ...

Meg kell hogy kérdezzelek: veszélyez
teti-e adományod az egzisztenciádat? Ha 
most nem valami kicsiséget, hanem 100, 
500, 1000 D-márkát teszel a perselybe, — 
veszélyezteti-e ez az adományod csa
ládod egzisztenciáját? Viszont, az üldö
zött, kifosztott testvérednek azonnal 
szüksége van a nagyobb segítségre, ha 
nem akarjuk, hogy alámerüljön. — Test
vérek! legyetek nagyvonalúak! A mi vilá
gunk nagy nehézségben van. Nehézség

MENEKÜLÖK KELETRŐL

Január 20-án hat keletnémet, öt férfi 
és egy nő, a keletberlin' Amerikai Követ
ségen kért menedéket, ill. levelet írtak 
Reagan elnöknek, kérve számukra a me
nedékjogot Nyugatra.

A követség a legnagyobb titokban é- 
rintkezésbe lépett a keletnémet hatósá
gokkal; Bonn is mozgósította állandó 
képviselőjét Kelet-Berlinben, Hans Bráu- 
tigam-ot. — A közös erőfeszítésnek ered
ménye lett.

A 6 keletnémet esete emlékeztet arra 
a 7 orosz állampolgárra, akik a moszk- 
va' Amerikai Követségre menekültek és 
öt évig laktak ott, mielőtt a Kreml a múlt 
nyáron megengedte nekik az USA-ba va
ló kiutazást.

Mindkét eset nem kíván kommentárt. 
Kiáltó bizonyítéka annak, hol élnek az 
emberek kényszer alatt. A hivatalos orosz 
jelentések szerint a Szovjetunióban a ki
utazási engedélyeket egyszerűsítették és 
a Hels:nki-i zárónyilatkozathoz alkalmaz
ták. Még 2 °/o-át a kiutazni akaróknak 
sem tartják vissza.

Ez a kijelentésük a „szabad világban" 
óriási csodálkozást váltott ki. Egyedül a 
Német Vörös Keresztnek megvan a listá
ja 100,000 oroszországi németről, akik 
már évek óta fáradoznak kiutazási en

ben a mi Szeretetszervezetünk! Kezdünk 
megőszülni. Nagyon sok legjobb jóte
vőnk már nagyon öreg. Évenként 9 "/»-ot 
visz el tőlünk a halál. Sokan az Egyház 
kríz'se miatt, más irányt véve, elpártoltak 
tőlünk. Egész generációk, amelyek nem 
részesültek hitoktatásban, örökre elvesz
tek az Egyház számára.

Ez az a probléma, ami Művünk továb
bi létét komolyan veszélyezteti. Van egy 
új ifjúság is, amely a mesterségesen kel
tett hisztériától, nem fertőzött. Ök a jövő 
reménye: gondolkodnak és keresnek és 
egyszer majd elindulnak a „keskeny ös
vényen" fölfelé... De ehhez idő kell 
még. És még nagyon sok ezek között a 
félrevezethető és elcsábítható. Évszáza
dunk legnagyobb igehírdetője, II. János 
Pál pápa, sajnos, nem elég követőre ta
lál, akik Krisztus tanítását ugyanolyan 
erővel és integritással tovább hirdethet
nék. Olyan kevés a valószínűsége annak, 
hogy a mi Szeretetművünk hajtóereje, a 
tevékeny felebaráti szeretet, a szívekben 
újra föllángoljon! S ezért a régi gárdá
nak, amely „meghal, de nem kap tulál". 
többet kell nyújtania ... Azért mindegyik- 
teknek meg kell erőltetnie magát és a 
környezetetekben a szeretet lángját a 
„Kirche in Nőt" iránt legalább egy ember 
szívében meg kell gyújtanotok. Az öreg 
páter Werenfried, aki holnapután 71 éves 
lesz, ezért vette föl újra a mankót, hogy 
a szeretet tünedezö lángját élesztgesse. 
Ezért kérek és várok tőletek nagyon so
kat! De szívesebben odaadnám az egész 
kollektát, ha ebben a közösségben, itt a 
Mariendómban, egy fiatal ember és egy 
fiatal lány akadna, aki életét és élete 
munkáját az Úrnak szentelné! A papság
ból tízezreket gyilkoltak meg. Tízezrek
ben még csírájában megfojtották a papi 
hivatást. A Világegyházban 50,000 pap 
eldobta papi hivatalát; százezer kedves
nővér vette vissza adott szavát! Ha most 
nem jönnek új ezrek új papokból és ked- 
vesnövérekböl, akkor Európában az Isten 
Országáért vívott harcunk elveszett! — 
Legyetek nagylelküek! Ne hagyjátok 
cserben az „Üldözött Egyházat"!

gedélyért. 1976-ban még 10,000 német 
kapott engedélyt Nyugatnémetországba 
átköltözni, a múlt évben már csak 1300. 
Még rosszabb helyzetben vannak a szov
jetben a zsidók. Egy szovjet bizottság, 
amely a zsidók kiutazását intézi, fennen 
hirdeti, hogy a szovjet zsidók al'g ismer
nek nagyobb erényt, mint a „szocialista 
hazához" való hűséges szeretetet!

Más nemzetiségek a németen és a 
zsidón kívül számításba se jöhetnek a 
kivándorlásnál. Még a házasságkötést 
egy külföldi állampolgárral sem nézik 
jó szemmel. A népinémetek rendesen 
a Vörös-téren Moszkvában tüntetnek 
transzparensek alatt: „SOS! Mi vissza 
akarunk menni a Hazánkba!" A táblá
kat a rendőrség nyomban kiragadja ke
zükből és a tüntetők azonnal eltűnnek 
a készen álló rendőrségi autóbuszok bel
sejében. Ezek közül hetet el is ítéltek 
már tavaly óta munkamegtagadás, a szov
jet állam rágalmazása és hasonló címe
ken. - Egy kazaksztáni 4-tagú család azt 
írta Litvánián keresztül: akik az európai 
Volgogradba menekültek: „Mi nem bír
tuk tovább, öt év óta minden folyamod
ványunkat elutasították, pedig szüléink, e- 
gyik bátyánk és hugunk már régen Nyu
gatnémetországban vannak".

Die Welt
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Az erdélyi püspökség 980 éves
tak meg későbben az erdélyi görögkeletiA gyulafehérvári római katolikus ma

gyar püspökség a most folyó Szentév
vel egyidöben ünnepli (hallgatólagosan) 
alapításának 980. évfordulóját.

Gyulafehérváron a római katolikus ma
gyar püspökségen kívül egy román orto
dox szakadár püspökség is működik, a- 
mely újabban létesült, s nem tévesztendő 
össze az előbbivel.

A nagy kiterjedésű (58.254 négyzetkilo
méter) ősi magyar püspökség az elmúlt 
századok folyamán sokféle nevet viselt.

Etimológiailag a neve Gyula vezértől 
ered, Szent István király anyai nagybáty
jától, akié volt a fehér színű vár, a mai 
helyén, a mai Gyulafehérvár magva, mely 
körűi kifejlődött a mai terjedelmes város. 
A románok a régi latin nevén nevezik 
hivatalosan Álba Júliának.

A most jubiláló erdélyi egyházmegye, 
mely Trianon után kapta új címét Gyula
fehérvári Egyházmegye néven az addigi 
Erdélyi Egyházmegye helyett, a történel
mi Erdély egész területére kiterjed, mely 
a Királyhágótól az Északkeleti-, Kelet'- és 
Déli-Kárpátokig elterülő országrészt fog
lalja magában. Lakosainak száma jelen
leg kb. 4 millió.

Alapítójától, Szent István királytól kezd
ve a tatárdúlásig, mely 1241—42-ben zú
dult Magyarországra, Erdély akkori la
kossága egyetemesen a gyulafehérvári 
püspökség híve volt. De a tatárdúlás kö
vetkeztében az addigi vallásegység fel
borult. A sok vérveszteség következté
ben Erdély lakossága is — éppen úgy, 
mint Magyarország többi területein — 
megtizedelődött, s a lerombolt városok 
és falvak nyomán és a hozzájuk tartozó 
nagy területeken hiányoztak a munkás
kezek. Ezért Magyarország akkori kirá
lya, IV. Béla, megnyitotta az ország ha
tárait a bevárdorlók előtt, akik munkát 
kerestek. Akkor történt, hogy a király fel
hatalmazta a gyulafehérvári káptalant, 
hogy Erdély déli szomszédságából és a 
Balkánról bekéredzkedöket, főképp vla- 
hokat (oláhokat) nagy tömegekben lete
lepítse Erdély lakatlan területein. így pl. 
az Ompoly völgyében és Nagyenyedtöl 
nyugatra mindenfelé, ahol a tatárok öl
döklése következtében hiányzott a la
kosság.

A történelmi források szerint az ily mó
don betelepített oláhok nem alkalmaz
kodtak a római katolikus valláshoz, s a 
nyugati keresztény kultúrához, hanem a 
konstantinápolyi szakadár ortodox vallás
hoz ragaszkodtak, melyben születtek. Ez
zel megkezdődött Erdélyben is a több
féle vallás. Ennek következtében alakul-

• Meszlényi Antal: 0
MAGYAR SZENTEK 

ÉS SZENTÉLETÜ MAGYAROK
Nélkülözhetetlen kézikönyv! Az Árpád

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

A gyönyörű nyomdai kiállítású, 300 ol
dalas könyv, kékszínű egész vászonkö- 
tesben, arany nyomással, rendkívül ked
vezményes áron DM 20,— vagy $ 10,— 
(+ portóköltség) befizetése ellenében 
kapható az Életünk kiadóhivatala címén. 
Rsndel|« meg! Korlátolt példány számi 

ortodox egyházmegyék, melyeknek hívei 
kizárólagosan oláhok voltak, akik a múlt 
évszázad óta nem használják az oláh 
megnevezést, hanem magukat románok
nak mondják. Az említett görögkeleti or
todox egyházmegyékből keletkeztek a 
Habsburg-uralom elmúlt századaiban az 
erdélyi görög katolikus román egyház
megyék, püspökségek, melyeket a má
sod k világháború után a bukaresti kom
munista kormány bekebelezett a román 
állami egyházba, a bukaresti román gö
rögkeleti pátriárka fennhatósága alá. Az
óta Erdélyben megszűntek a Rómához 
tartozó görög katolikus román püspöksé
gek. A jelenleg Gyulafehérváron műkö
dő román ortodox püspökség is a kom
munizmus előtti görög katolikusokból 
lett megszervezve.

A tatár és török háborúk, és hasonló 
katasztrofális események miatt sok régi 
oklevél, köztük a gyulafehérvári püspök
séget alapító királyi oklevél is elveszett. 
Mindazonáltal hazai, külföldi és vatikáni 
források szerint Szent István király 1003- 
ban alapította Gyulafehérváron a most 
jubiláló püspökséget, s ö jelölte ki a szé
kesegyház helyét is, melynek felépítését 
gazdag javadalmakkal biztosította.

Az Egyhá
TELJES USA DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET 

A VATIKÁNNÁL
Rónáid Reagan elnök 117 évi szünet 

után kinevezte William Wilsont, az USA 
nagykövetévé a Vatikánnál, — Pio Lagi 
érsek pedig, az eddigi apostoli delegátus, 
átveszi Amerikában a nunciatúra veze
tését. — Több protestáns csoportnak a 
Fehér Ház to'mácsa, Larrv Speaks k'ie- 
lentette, hogy ez a tehes diplomáciai kép
viselet felvételét jelenti a Vatikánnal és 
nem a képviselet felértékelését.

Ezzel a nyilatkozattal a protestáns Ame
rika jobboldali konzervatív csoportiai is 
teljesen egyetértenek. Ennyire változnak 
az idők! Míg az első katolikus elnök 
John F. Kennedy, még egy személyes 
megfigyelőt sem küldött a Vatikánba, 
mert belpolit'kai konfliktusokkal ke'lett 
volna számolnia, Reagannek ez a lépése 
ellenkezőleg csak emeli a tekintélyét és 
növeli választóinak a számát is. Érde
kes, hogy a dolgok ilyen fejleménye 
nemcsak egyöntetű lelkesedést váltott ki 
katolikus körökben, hanem egyes püspö
kök azon aggodalmuknak adnak kife
jezést, miszerint az új helyzet nem en
ged nekik olyan tág játszóteret sem poli
tikai, sem erkölcsi téren m'nt eddig, mert 
ezentúl nyilatkozataikban és tetteikben 
tekintettel kell lenniük Róma érdekeire is.

NYITÁS KELET FELÉ IS?
Nemcsak Nyugat felé slke-ü’t az Egy

háznak kiépítenie a pozícióit, hanem 
ci<ry: dohén Kelet felé is tekint. Glemo 
József bíboros, lengyel prímás legutóbbi 
római út.'án megerősítette a hírt, hegy a 
Lengyel Népköztársaság és a Szentszék 
között tárgyalások folynak diplomáciai 
kapcsolatok felvételére vonatkozólag. 
Sőt, a „Tiime”-című amerikai hírügy
nökség vatikáni forrásokra hivatkozva 
a Szentszék és Oroszország közötti dip
lomáciai kapcsolatok lehetőségeiről is 
beszél. A „Die Wclt” kommentátora így 
nyilatkozik erről: „Senki sem csodálkoz
nék azon, ha a Vatikán és a Szovjetunió 
között valóban hivatalos kapcsolatok 
felvételére kerülne a sor.

A Magyar Népköztársasággal a tár
gyalások már hivatalos fázisig fejlődtek, 
bár addig még semmiféle nyilatkozat 
nem történt arról, hogy milyen stádium- 

Az így alapított új püspökség, melyet 
II. Szilveszter pápa jóváhagyásával ala
pított István király, s egyike az általa ala
pított 10 magyar püspökségnek, misszió
ját nemcsak a magyarságra és saját hívei 
javára fejtette ki erkölcsi nevelés, hitok
tatás, valamint kultúrális népnevelés és 
lélekmentés által, hanem az ország hatá
rain túl élő népek boldogítására is. Be
lőle rajzottak ki a hittérítők és tudós ne
velők a Kárpátokon túlra, keletre és dél
keletre, terjesztve Krisztus Urunk üdvözí
tő tanítását és a keresztény civilizációt 
mindenfelé.

A fent említett országos katasztrófák 
több ízben lerombolták, amit a gyulafe
hérvári püspökség papjai és hívei építet
tek az elmúlt századok folyamán, és több 
ízben magát a püspökség intézményét is 
végleges megsemmisítéssel fenyegették. 
Volt olyan idő is, amikor a nagy egyház
megye árván maradt, püspök nélkül, akit 
elűzött az ellenség otthonából, Erdélyből.

Előbb a Trianonban hozott igazságta
lan döntés, amellyel az első világháború 
győztes hatalmai feldarabolták Magyar
országot, és Erdélyt az újonnan alakított 
Romániához csatolták s a második világ
háborút követően, mikor a román kom
munisták kezébe került a hatalom, a gyu-

z életéből
bán vannak a tanácskozások. Katolikus 
körök Magyarországon úgy vélekednek, 
hegy a lengyel-vatikáni tárgyalások si
kerétől sok függ a magyar tárgyalásokra 
nézve is. — A magyarokra ösztönzően 
hatott az amerikai lépés és azt sem tart
ják .kizártnak, hogy a kapcsolatok ren
dezése a Vatikán és a Szovjetunió között 
a lehetőségek közé tartozik. — A fejle
mények ilyen irányban a világbékét va
lóban nagyon előmozdítanák. (KNA)
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A Szentatyát az idén Kanadába, Ju
goszláviába, Svájcba és Dél-Koreába vár
ják. Ezek a látogatások már hivatalosak. 
Az ide: tavaszra várható a délkoreai uta
zás. Júniusban négy napra tervezik a 
svájci látogatást. Szeptemberben megy a 
Pápa Kanadába. A jugoszláviai látogatás 
közelebbi időpontja még nincs megje
lölve.

*
König bíboros hivatalában marad. — Kö

riig bécsi bíboros, aki 75 éves korában, 
már 1980-ban benyújtotta lemondását, a 
küszöbön álló Katolikus Nagygyűlésre, — 
összekötve a pápai látogatással is Ausztri
ában való tekintettel — hivatalában ma
radt, várva Róma döntését Most a pápai 
látogatás után, amikor Rómában járt, az
zal jött vissza, hogy egyelőre hivatalában 
marad. (KNA)

*
Középkori kápolna falait bontják ki a 

régészek Pécsett, az első magvar egye
tem ásatási területén. A székesegyház 
mögötti falmaradványok a nevezetes 
Aranyos Mária-kápolna részei. Korabeli 
források szerint az 1355-ben alapított 
kápolna másfélszáz éven át a pécsi püs
pökök temetkezési helye volt. Köztük az 
cgyetemalapító Vilmos püspöké és a köl
tő Janus Pannoniusé. A 20 m hosszú és 
6 m széles gótikus épülethez több mel- 
lékkápolrta csatlakozott, melyek közül 
hármat már feltártak.

A Mária-kápolna belsejében az eredeti 
padlószint alatt kifosztott sírokat talál
tak. A kiemelt törme'ékek között ren
geteg a kerámiatöredék, török edények 
maradványai. A kápolna a hódoltság el
ső időszakában pusztulhatott el, és az 
üregeket szemetes gödörnek használták 
fel.

lafehérvári ősi magyar pürpökségre me
gint borzalmas megpróbáltatások zúdul
tak, papságával és hívő seregével együtt. 
Püspökét, Márton Aront — aki azóta ha
lott — börtönbe hurcolta a Securitate ne
vű román kommunista rendőrség. Közben 
az állam lefogial'.a egyházmegyeszerte az 
összes egyházi, virágzó intézményt: isko
lákat, kórházakat, árvaházakat, beleértve 
a férfi- és női szerzetesrendek zárdáit, 
iskoláit, kórházait és egyéb intézményeit.

A régi püspöki szemináriumot is álla
mosította a bukaresti kormány, s azóta 
nincsen papképző épülete az egyházme
gyének. Szükségmegoldásként egyéb é- 
pületekben, folyosókon, emeletes tábori 
ágyakban alusznak a kispapok, akik a 
püspök kiszabadulása óta a börtönből, a 
házi fogságból, nagy számban jelentkez
tek papi pályára, s nagy lelkesedéssel ta
nulják a teológia' tanulmányokat, hogy a 
börtönökben meghalt, vagy kiöregedett 
lelkipásztorok munkáját átvehessék pap
pá szentelésük után. — Itt megjegyezzük, 
hogy egy új szemináriumra készen állt 
a külföldi pénzsegítssg, de a román állam 
előbb ugyanannyit követelt az ortodoxok 
részére is! —

Újabban a bukaresti kormány, hogy 
megakadályozza fiatal papgenerációval 
feltölteni a megüresedett, pap nélkül levő 
plébániákat, elrendelte a „numerus clau- 
sust". Ezután a püspöknek nincsen sza
bad keze a paputánpótlásban. Mindez 
történt annak ellenére, hogy az új román 
alkotmány a 48. törvénycikkben deklarálta 
a vallásszabadságot és a papképzést Ro
mániában.

A felsorolt körülmények között és na
gyon nyomott hangulatban él és emléke
zik alapításának 980. évfordulójára a gyu
lafehérvári ős' magyar római katolikus 
püspökség püspökével, segédpüspökével, 
káptalanjával, hősiesen helytálló kléru
sával s milliónyi hívő seregével együtt; 
megfosztva sajtóorgánumaitól, hírközlő 
eszköze tői s a szabad fejlődés lehetősé
geitől, de nem a szent hitétől, amit nem 
tudnak elvenni tőle; tántoríthatatlanul hisz 
és bízik a jubiláló egyházmegye égi vé- 
döszentje a csíksomlyói Szűzanya és Szt. 
Mihály arkangyal s a gondviselő Isten ol
talmában, alti irányítója az emberiség 
történelmének, s a benne bízókat nem 
hagyja magukra.

- Lg. -

Olvasói levél
„Victoriában, Mindoro szigetén, szí

vemen fekszik a pogány misszió. Mivel 
ott egy Mangyan-központot létesítettem, 
nehéz vo't tőlük elválni. Itt Sablayan 
van két primitív pogány csoport: a man- 
gyan és a batang. Mind a kettő Min
doro őslakosságához tartozik. Becslés 
szerint vagy 700 család él a hegyek kö
zött ... nekem jó kapcsolatom van ezek
kel a pogányokkal, de még nincs köz
pontom számukra. A nagy távolság teszi 
a hegyekben . .. Csak pár napja, hogy 
egy batang-csoport jött hozzám 40 km 
távolságról gyalog, elmondták nekem, 
hegy a déli csücskén laknak a mi plébá
niaterületünknek, 40 kunyhóban mint
egy 60 család. Orvossággal és más anya
gi segítséggel megnyertem a barátságu
kat és most meg-meghívnak, hogy Isten
ről beszéljek...

A betlehemi Gyermek a pogányokat is 
maga köré szeretné gyűjteni. Ezek az 
emberszívek is az ő gondja.

Hálásan köszönöm az „Életünk”-et. 
Nem is tudom, hogy kinek a jósága ál
tal kapom meg rendszeresen. Imájukat 
kérem missziós munkámra. — Szeretet
tel!”

P. Halász SVD
Fiilöp-szigetek
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Megtorlás
Ml TÖRTÉNT MAGYARORSZÁGON 

1956 UTÁN?

Az 56-os forradalom irodalma oly 
gazdag, szinte nem is lehet áttekintem. 
Gondoljunk a világlapok hasábjain az 
eseményekkel egyidőben, vagy kevéssel 
utánuk a különféle nyelveken megírt ri
portokra, élménybeszámolókra, a forra
dalom okait, előzményeit elemző tanul
mányokra s nem utolsó sorban az 56- 
ban Nyugatra került s az évek során 
maguknak rangot kivívott szellemi al
kotók: írók, miivészek, tudósok művek
be örökített tanúskodásaira. Mellettük 
minden szempontból sovány kínálat, a- 
mit a rendszer maga igazolására nyújt
hat: hivatalos párttörténészek bűvész
mutatvánnyal vetekedő teljesítményeit, 
ahogyan a forradalmat — hókuszpókusz
— ellenforradalommá „átfunkcionál
ják”.. Az elmúlt bárom évtized alatt, 
nem lévén mód kitérni többé a felnövő 
fiatalok „tudni akarjuk, mi történt 56- 
ban” követelése elől, óvatosan bár s 
okos öncenzúrával otthon is sokmindent 
elmondtak, főleg az előzményekről, a 
„személyi kultusz,,-nak becézett Rákosi 
terror bűneiről, amelyektől a kádáriz
mus igyekszik magát elhatárolni. Szó
val a forradalom eseményeinek hézag
mentes kronológiája, lefolyása, politikai 
és katonai kiértékelése, Nagy Imréék, az 
írók és munkástanácsok szerepe is meg
lehetősen tisztázva van. Ami hiányzik: 
mi történt a forradalom után, azután 
hogy a Kádár-kormány helyzete idővel 
stabilizálódott s elkezdődhetett a szá
monkérés mindmáig földerítetten idő
szaka, amelyet eleddig csak szórványo
san, inkább csak általánosságokra szo
rítkozó írások pásztáztak át. Ez okból
— jóllehet a megtorlás nagyságrendjé
ről megközelítőleg sem adhat képet
— úttörő jelentőségű és fontosságú Ró
nay Jenő „Megtorlás” c. könyve, mint
hogy először ábrázolja hitelesen az 56-ot 
követő letartóztatások, kihallgatások, a 
korábbiakhoz képest ,,enyhébb”(?) mód
szereit, a börtönélet nyomorúságait, azt 
is: hogyan festett gyakorlatban a sokat 
emlegetett „szocialista törvényesség”? 
Rónay mindezt saját sorsán tapasztalta 
meg és azt írta le, nem többet, amit ma
ga személyében élt át.

A könyvhöz a Budapesten élő, ismert
nevű közíró, Krassó György — a szer
zőnek egykori rabtársa — írt előszót. A 
sajtó alá rendezést B. Szabó Péter végez
te el, a kifejező, stílusos borítótervet 
Saáry Éva készítette.

Szamosi József

A 200 oldalas könyv megrendelhető a ki
adó címén: SMIKK Postfach 87, CI-I-8037 
Zürich, Svájc. Ara fűzve Sfr. 25— vagy 
ennek megfelelő valuta.

MAGYARORSZÁGON 
NINCS ANALFABÉTA?

A Magyar Statisztikai Évkönyv az 
1983-as évről változatlanul nem tart e- 
gyetlenegy analfabétát sem számon Ma
gyarországon. De ez nem jelent annyit, 
hogy Magyarországon mindenki komo
lyan tud olvasni. Az „Olvasó Népért” 
mozgalom 3. országos konferenciáján a 
félanalfabéta milliókról volt szó. Olyan 
panasz hangzott el, hogy az általános is
kolát végzettek egyiharmada nem tanul 
meg rendesen olvasni, nem beszélve írás
ról. Azt is szóba hozták, hogy a 12 euró
pai ország 14 éves tanulóinak olvasás
megértési versenyén, amit az UNESCO 
rendezett, az utolsóelőtti helyre szorult 
Magyarország. Az biztos, hogy a félanal
fabéta nem vesz kezébe soha könyvet. 
Az is biztos, hogy az olvasást népi síkon 
csak kisiskoláskorban lehet megalapozni.

Hazai figyelő
Ahol száz éve Babiis Mihály megszületett

Repülj, lelkem, keresd meg hazámat! 
All a régi ház még, zöld zsaluja 
Mögött halkul anyám mélabúja .. .
Itt a szoba, melyben megszülettem, 
Melyet szemem legelőször látott. 
Itt a kert, amelyben építettem 
Homokból az első palotákat.

Szekszárdi szülőházáról így emlék
szik meg Babits Mihály. Akkor Szent 
László utcának hívták; 1946 óta Babits 
Mihály utca 13. 1967-ben Illyés Gyula 
avatta a földszintet múzeummá. Szü
letése 100. évfordulójára, november 26- 
ra, múzeummá lett a ház emelete is. 
Babitsék egykori, régi Szekszárd-i há
zát, amelyet Kelemen-háznak hívtak, 
1800 körül építették. Egyemeletes, copf
stílusú épület. A ház úrnője, a költő 
nagyanyja, Cenci néni, ebben a házban 
nevelte gyermekeit, majd itt nevelőd
tek az unokák is.

Az ifjú Babits számára minden rokon 
között a legkedvesebb Kelemen Ilka 
volt, a rajongásig szeretett nagynéni. 
„Minden emberi lény között talán őt 
szerettem a legjobban. Ahogy otthon 
hívtuk, a „Nenne” szó ellenállhatatlan 
halk ezüstfények és csengések képzetét 
idézné fel, csak rágondolva is” — írta 
róla a költő. „Nenne” alakja a „Gólya
kalifa” egyik szép hősnőjében él tovább, 
a szülőiház és lakói pedig a „Halálfiai”- 
ban.

A házban minden bútor eredeti, és 
lehetőleg azon a helyen áll, ahol a költő 
életében. — A látogató a háziba lép be; 
a regényben is megörökített széles falép
csőt látja, amely az emeletre vezet. A 
földszinten a nagy fogadószoba három 
nemzedék ízlését őrzi. Itt a nevezetes 
vörös garnitúra és a könyvszekrény rit
ka értékes művekkel, még Kelemen 
nagyapa idejéből arany ,,K”-betűvel 
meg:elölve minden mű. Jobbra tőle Ba
bits édesanyjának a szobája. Itt látható 
„Nenne” és több rokon portréja. — 
Innen nyílik a költő diákszobája, ahol 
első verseit írta. Kéziratok, családi e- 
reklyék vannak benne.

A százéves születési jubileumra Szek- 
szárd városa átalakítja múzeális célra az 
udvart és az emeletet is. Az udvaron 
farkas Pál szekszárdi szobrászművész 
Babits-szobra látható: a költő bronz
alakja fáradtan ül kőből faragott ked
venc bőrfotöjében.

Az épület hátsó részében Tolnamegye 
gazdag irodalmi hagyományainak a 
gyűjteménye látható Garay Jánostól, 
Vörösmartyn, Petőfin és Illyésen át Ba
busig. Az emeleten azok a könyvek ke
rülnek kiállításra, amelyek még nem lát
tak nyilvánosságot. Továbbá Babits iro
dalmi kapcsolatainak a dokumentumai: 
mestereinek és tanítványainak művei lát
hatók.

A költő hangját lemezről hallhatják az 
idelátogató túristák és majd a restaurá
lás után ide kerül Babits híres szép bőr
garnitúrája is, amivel Szekszárd városa 
tiszteleg költőfia előtt.

(Hazai Tudósítások)

ISMÉT BUDAPESTEN VANNAK 
AZ ELLOPOTT VILÁGHÍRŰ KÉPEK
A római rendőrség újságírókkal közöl

te, hogy a hét értékes reneszánsz-fest
mény ellopása egy görög olajkereskedő, 
aki Iteában lakik, megbízásából történt. 
A 66 millió D-márkára becsült képek 
egy görögországi kolostor kertjében vol
tak elrejtve. A képlopást 3 olasz, és 3 
magyar segítőjük vitte véghez.

— Raffaelló 10 millió dollárra be
csült „Egy férfi arcképe” festményét Bu

dapest közelében, Törökbálinton egy er
dőben, földbe temetve, sértetlenül meg
találták. Már vissza is vitték a Szép
művészeti Múzeumba.

Lapzártakor vett értesülés szerint a 
többi hat festményt is már visszajuttat
ták Budapestre.

„KISZORULTAK UGYAN A 
HATALOMBÓL, DE...”

Nemrégiben Budapesten, a SzOT szék
házában, Miklós Imre, az Állami Egy
házügyi Hivatal vezetője szakszervezeti 
bizalmiaknak tartott előadást az egyház
politika időszerű kérdéseiről. Miután is
mertette az állam és egyházak közötti 
„szövetségből” adódó eredményeket, 
nyomatékosan figyelmeztetett arra, hogy 
az eredmények mellett — innen most 
szószerint idézzük — „gondjai is van
nak ennek az ésszerű kompromisszum je
gyében folytatott egyházpolitikának. 
Többek között az, hogy a szocialista tár
sadalmi rendszerben az egyházak kiszo
rultak ugyan a politikai hatalomból, de 
továbbra is jelentős az emberek tudatat, 
világnézetét formáló hatásuk. Az utóbbi 
néhány évben hazánkban megélénkült az 
egyházak tevékenysége, erősödött a val
lásosság, illetve az iránta mutatkozó ér
deklődés, de ez nőm az egyházak hi
bája (!), hanem a miénk. Ugyanis nem 
elég hirdetni a szocialista eszméket, ha
nem azoknak megfelelően kell élni, mert 
csak a személyes példamutatásnak van 
hitele” — mondotta Miklós Imre, aki 
úgy látszik, sokallja az egyházak befo
lyását a közéletre, ahogy beszédéből ki
világlik.

*

Az egyetlen magyar katolikus hetilap, 
az „Új Ember”, az új évvel két oldal ter
jedelemmel megnagyobbodva és nagyobb 
formátumban, jobb papíron és jobb nyo
mással, illusztrálva képanyaggal, jelenik 
meg. — Az „Életünk" nagy örömmel köz
li a magyar hívekkel ezt az örvendetes 
változást.

„A marxizmus mindenható”

olvassuk dr. Szolnoki András: „A Filo
zófiatörténet” című könyvének bevezető 
címében. — A tankönyvíró igyekszik 
ugyan megmagyarázni ezt a fülünket 
bántó furcsa jelzőt azzal: „a marxizmus 
mindenható, mert igaz”. Ez legalább is 
naív, mert nem minden mindenható, ami 
igaz. — Még akkor is, ha feltétlenül iga
zat állítana. Aztán ugyanebben a könyv
ben olvashatjuk azt is, hogy a „mar
xista filozófia kérlelhetetlen az idealiz
mussal szemben”. Persze, ami minden
ható, az kérlelhetetlen is.

Egyáltalán, a marxistákkal vitába 
szállni lehetetlen, mert minden állításuk 
már eleve bizonyított dogmatikus állí
tás . Itt idézzük Róbert László Falus 
Róberttól készült interjújának egy részle
tet: „A marxizmus mint világnézet 
mindmáig sem etikailag, sem más vonat
kozásban nem ad teljességet, tehát nem 
totális világkép”. —

Ezt a kritikát nem is egy nyugati lap
ban, hanem az otthoni „Új Ember”-ben 
olvassuk. — Annál meglepőbb és annál 
batoritobb az otthoni gondolkodással 
kapcsolatban.

*
A szombathelyi egyházmegye műemlé

kei. - Az egyházmegyének van 44 mű
emléknek nyilvánított temploma, 128 pe
dig müemlékjellegűnek van nyilvántartva. 
A legutolsó tíz évben 117 templomot hoz
tak külsőleg rendbe, 30 új plébániát épí
tettek vagy gyökeresen újjáalakítottak. - 

Az Országos Müemlékfelügyelöség tíz év 
alatt 6 műemlék-templomot újított kül
sőleg fel. Húsznak a rendbehozatalához 
pedig támogatást adott.

EGY MAGYAR ROCKZENÉSZ

Még a nyár folyamán a budapesti 
Kossuth Rádió riportere az egyik leg
népszerűbb rock-együttes, a Hungária 
vezetőjével, Fenyő Miklóssal beszélge
tett. Mellesleg ez az együttes az elmúlt 
három év alatt egymillió nagylemezt ké
szített. A riporter a rádióhallgatóknak 
így mutatta be a „rock-vezért”:

— Maga ezúttal is a szokásoknak meg
felelően „feldíszítve” étkezett a stúdióba. 
Ha megengedi, elmesélem. Mindenek e- 
lőtt pepita, szemüveg, kékrefestett haj
jal, tűzpiros zakóban, tűzpiros antilop
cipőben, hangjegymintás blúzban, lila 
nyakkendővel. Természetesen a szoká
sos díszítőelemek a nyakában, zakóján 
törzsgárdajelvény, Auróra-cirkáló . . .

Fenyő (tősgyökeres magyarsággal): Én 
ebben a megjelenési formában érzem ma
gam a legjobban ...

És még mondja valaki, hogy otthon 
nem tartanak lépést a nyugati „fejlődés
sel”!

HÍREK A KMEM-BÖL

A tavalyi Kismarton-i tisztújítás után 
megtörtént a fölzárkózás két irányban: 
lefelé az egyetemisták felé — ami a tel
jesen szétszórt magyar egyetemisták 
helyzetében nagyon nehéz dolog — az
tán fölfelé a lelkészkedö magyar papság 
irányában, különösen az új magyar emig
ráns püspök, dr. Irányi László felé.

Ezekután Békés Gellért atyával „men
tünk el Stuttgartba a református és evan- 
géfkus vezetőkkel való találkozásra. Itt 
öntöttük végleges formába a következő 
1984-es húsvéti találkozónkat a belgiu
mi Nassogne-ban, Liége közelében. Er
re a harmadik ökuménikus találkozóra 
mindenkit szeretettel meghívunk!"

„Az 1984 július 4-8-közötti, München
ben tartandó német katolikus nagygyűlé
sen tevékenyen részt akarunk venni.”

Múlt év október végén ülésezett a Mün
chen és Innsbruck-i Elnöki Tanács. Az 
ifjúság képviselőjeként beválasztotta 
Márton Emesét az Elnöki Tanácsba és 12 
fiatal tagot a belső munkaközösségbe.

A Nemzetközi Pax Romana Kongresz- 
szus szept. 14—21-ig volt Londonban. A 
müncheni KMEM-et Komarnicky Egon 
társelnök és András Erzsébet BMK-tag 
képviselték. 56 országból több mint 200 
delegátus jelent meg, kétharmadrész a 
Harmadik Világból. A Pax Romana ta
nácsa javaslatot tett az emigrációban mű
ködő szervezetek: Magyarország, Romá
nia, Szlovákia, Ukrajna rendes tagságá
nak megszüntetésére, és levelezötagság- 
gá való átváltoztatására. Az előterjesztés 
nem vonatkozott a menekült lengyelek
re. — A javaslatot szenvedélyes vita kö
vette. — A döntést a legközelebbi köz
gyűlésig elhalasztották.

A Pax Romana közgyűlés új vezetősé
get választott. Elnök a portugál Manuéla 
Silva lett. A Központi Tanácsba nyolc ta
got választottak; Európát ebben a Ta
nácsban egyedül Jugoszlávia küldötte 
képviseli.

Ősszel 80 résztvevővel Innsbruckban 
találkozott a KMEM „Nyelvében él a 
Nemzet” téma megvitatására. Ezen a ta
lálkozón a Magyar Gimnázium 11 tanu
lója is résztvett 3 tanár vezetésével. Az 
innsbrucki találkozó lényeges tanulsága 
az, hogy mennyire a szülőktől függ az, 
hogy idejében eldöntik gyermekeik szi
multán többnyelvű (elsősorban anyanyel
vi) tanulását. Mindenütt a kezdet a döntő.

Czupy József főtitkár
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Megtisztítják 
a Sixtusi kápolnát

Michelangelo Buonarotti, aki a Sixtusi 
kápolnában 1200 m2 fal- és boltozatfelü- 
etet halhatatlan festményeivel borított 

be. még ezekben az években is így írta 
alá a nevét: „Én, Michelangelo, római 
szobrász". — Ö, a márvány és az emberi 
domok megszállottja, a nagy reneszánsz 
tápa, II. Gyula (1503-1513) megbízásából 
csak kelletlenül fogott hozzá, mert hiszen 
ükében azzal volt elfoglalva, hogy II. 

Gyula pápának olyan síremléket emel, 
amilyet halandó ember még senkinek 
nem emelt és ezért töltötte el 1505-ben

: egész nyarat Carrará-ban, hogy óriási 
márványtömböket fejtsen ki magának, de 
. óre visszatért Rómába, a síremlékből 

nem lett semmi.
El is menekült azonnal Firenzébe, ott- 

agyva a pápát, II Gyulát. Csak egy év 
múlva sikerült a pápának a megsértett 
művészt elérnie és kibékülnie vele. De 
még 1509-ben, amikor a S’xtusi kápolna 
kifestésének terhe alatt nyögött, ezeket 
irta: ..Ez nem az én mesterségem. El
pocsékolom az időmet minden eredmény 
nélkül. Segíts meg Istenem!" De nem 
volt kiút, festenie kellett friss mészvako- 
latra, szabad kézzel, legtöbbször elő- 
rajzok nélkül, az öt kínzó víziók valami
lyen mámorában. A 20 méter magas áll
ványokon a kegyetlen boltozatok alatt, 
teste kifeszült és meghajlott, „mint egy 
sziriai íjjász íjja", míg a festék lefolyt a 
homlokán, a szemén és lecsöpögött a 
szakállán.

Ugyanekkor mellette a szomszédság
ban festette a második zseni, Raffael, a 
stanzáit a kápolnához vezető folyosókon, 
anélkül, hogy tudomást vettek volna egy
másról. És II. Gyula pápa sürgette, szo
rongatta. Irritálta Michelangelo „lassúsá
ga". „Ahogy tudok" volt a sztereotip 
válasza, úgy hogy egyszer a pápa rá is 
húzott a hátára egyet a pásztorbotjával, 
ötszáz aranydukáttal engesztelte ki. 1511- 
ben engedte meg Michelangelo, hogy a 
Sixtusi kápolnában misézhessen és 1512 
októberében lett a Sixtina hozzáférhető 
a nagyközönség számára. Négy hónapra 
rá meghalt a mecénás, II. Gyula pápa és 
Michelangelo csak 23 év múlva tért visz- 
sza, hogy a kápolnát az „Utolsó ítélet
tel befejezze.

II. János Pál pápa élménye. 1982-ben 
1,700.000 ember látogatta meg a kápol
nát. 1983-ban már 100,000 emberrel töb
ben. - Hány millió ember nézhette meg 
a Sixtusi kápolnát 1512 október 31-e óta, 
amikor II. Gyula pápa a még nem is tel
jesen kész művet bemutathatta? Milyen 
színpompa kápráztathatta el akkor a né
zőket? Mert azóta hány mázsa korom, 
füst, por, lehelet, izzadtság rakódott le a 
halhatatlan alakokra? — 1979-ben II. Já
nos Pál pápának jutott osztályrészéül az 
első próbakóstoló: egy kis részt bemu
tattak neki valahol a sarokban, megtisz
títva egy fél évezred piszkától. — És azt 
mondják, ö fölváltott: „Fantasztikus! Cso
dálatos!" — Eddig senkinek se jutott 
eszébe, hogy ezt a monumentális tisztí
tást meg merje próbálni. Csak 1979-ben 
próbálta ki Gianluigi Colalucci, a Vatikán 
főrestaurátora, egy oldószert: az AB 57- 
et, olyan képeken, amelyek Michelangelo 
freskóihoz hasonló „patinát" mutattak és 
csak azután alkalmazták magán a nagy
mester egyik képén, a legalsó boltoza
tok szélén. A hatás olyan megdöbbentő 
volt, hogy II. János Pál pápát tovább nem 
lehetett visszatartani.

És érdekes: a japánok jöttek neki se
gítségére! A japán televízió: „Nippon Te
levízión", finanszírozza a freskók tisztí
tását és restaurálását a Sixtusi kápolná
ban 3 millió dollárral és ezért biztosítja

Michelangelo szemével
Úgy látszik, a firenzei kőfaragóról 

meglehetősen hamisan vélekedtünk. 
Négy szazaidon at igaz, hogy csodáltuk 
szöbrászosan megmintázott, rajzos alak
jait, de a fogunk között mégis csak mo
rogtunk, esetleg, hogy más meg ne hall
ja: nem festő! Legyintésünknek biztos 
volt a megállapítása: nem kolorista! A 
pikáns szinköltő gúnyosan mosolygott: 
nem latja a színeket! Ismertem színvak, 
de jó mintázókat, akik remekül krokiz
tak, de ha festésbe kezdtek, csak fehér
fekete tónusok között kínlódtak. A Piéta 
alkotojarol is elterjedt a közvélemény: 
csak azért használt nyolc-tíz földfesté
ket, mert többre nem is volt szüksége, 
érzéketlen volt a retinája.

Kot eve már, hogy beállványozták a 
sixtusi kápolnát. Tisztítják róla centi
méterről centiméterre a barnító gyertya
füstöt s a fölszálló párával ráragadt por
lerakodást. Az eredmények kinevetik ed
digi nézeteinket. Sok kritikusnak fica
mot, hibásan összeforrt előítéleteit ketté 
törjük s a papírkosárba dobjuk. Átírjuk 
a lexikonokat s az ismertetőknek idevágó 
oldalait. A négy plusz két év alatt fal
ra tett freskó igenis színes, nagyon is 
ragyogó.

Hogy 'hogy a japánok? — türelmet
lenkedett az egyik sajtókonferencián 
valamelyik riporter. A szigetország TV- 
je pénzeli ugyanis a vállalkozást. A há
rom millió dolláros előirányzat a tizen
két óv alatt — ki tudná — hova a csil
lagokba fog fölemelkedni? Ellenszolgál
tatásul csak azt az előjogot kérték, hogy 
1995-ig a fényképezésben és a közvetí
tésben elsőséget bírhassanak.

Carlo Pietrangeli, a világ egyik legha
talmasabb szellemi kincshalmazának, a 
Vatikáni múzeumnak az igazgatója vá
laszában megnyugtatta az okvetetlenke- 
dőt: nem privilégiumból, se irántuk va
ló jóindulatú elfogultságból, egyáltalán 
semmiféle hátsó szándékból, mégkevésbé, 
hogy mások előtt becsuktuk volna az 
ajtót, pénzeli a Fölkelő Nap országa ezt 
a költséges, elegáns pazarlást. Csak az 
az egyszerű oka van, hogy egyedül a fer- 
deszcmííek érdeklődtek e hosszúlejáratú, 
nagyszabású lehetőség iránt. Ráadásul 
csak ez a kereskedő nép biztosította az 
összes feltételeit olyan értelmű szerző
désnek, hogy a hírközléshez a Vatikán 
előzetes kontrollját elfogadják és fo
tózás közben erre a célra készült hideg, 
ultra viola sugárzás nélküli lámpákat 
használnak, amelyek nőm forrósítják be 
a hőmérsékletet a kápolna térségében.

A legpikánsabb azonban az a szellemi 
kaland, amely ravaszul az üzleti ügylet 
mögött bújkál. Ez a távoli, számunkra 
mindig is különös fajta rámenős akara
tával nekünk szokatlan kultúrális indí
tékok miatt jelentkezett föl az állvá
nyokra. Nekik ismeretlen fogalom a lus
taság. A gyereket nem kell buzdítani az 
iskolában a szorgalomra. Olyannak szü
lettek, hogy úgy érzik: a szem a látásra, 
a fül a hallásra, a kéz a szorgoskodásra 
adatott. Természetes hát, hogy a techni
kában az első sorba küzdöttek fel ma
gukat. De fekete hajuk és sárga bőrük 
alatt érzik, hogy ez nem minden. Mi 
van még a gépek anyagi jólétén túl?

magának a kizárólagos jogot a távolba
látó- és képdokumentációkra.

Az egész 1200 m2 fal és boltozat kifes
tése annakidején kilenc évet vett igény
be. Most a tisztítók munkája, akik az AB- 
57 oldószerrel tisztítják a freskókat, 12 
évet vesz igénybe. Négy évet az ún. kis 
„lunette“-k, négy évet a mennyezet és 
négy évet a kolosszális „Utolsó ítélet".

H. F

Nem tudják mi, csak valami hiányzik 
nekik! S most az a szándék sarkalja ő- 
ket: megértsék, ml rejtőzik a nyugati 
emberben? A vallásossága? Miben áll 
az? A művész kezenyoma majd kiárul- 
kodja: remélik. A gyökerek mélyén, a 
festőben bújkáló nyugati civilizációt le
leplezni: hogy miért mozdult abba az 
irányba s miért ért oda, ahol most van.

A menyezet biblia-sorakozója egyazon 
pillanatban teljes is, részletező is. A vi
zuális mű előnye: egyszerre és minden 
elénk áll.

A Michelangelo-világnézet a szemén és 
a kezén át a falra testesült. A rendelőé 
is, II. Gyuláé. A korabeli papok prédi
kációi. Az ezerfejű mecénás, az Egyház 
hite, a fölfogás-tartalma. A mész, a mal
ter, a porfestékbe belefogant a korszel
lem. Sőt átéltebben, átütőbben, akárcsak 
a misztikus megrendülése. Hol van a 
határ az ihlet és az elragadtatás között?

Szent Ágostont ma is olvassuk, mert 
költő is. A jó tanár nemcsak emlékező
tehetséggel, de képzelőerővel is bir. Ha a 
hidrogént és oxigént szétválasztom, meg
szűnik a vízállapot. Az igaz, jó, szép ösz- 
szefonódva jelentkeznek. A művészetet 
nem illik szolgálólánnyá alázni. Vetély- 
társ az, amelyik sokszor eléje fut az 
úrnőnek. A japán érzi, hogy az élővé 
váló Ádám-arc nem szillogizmusokba 
való: megábrázolva dúsabbá vált. A Szi
billák sóvárgása, Izaiás vágyakozása, ho
gyan lélegzi be a teremtmény a minde
nütt jelenlévő Emmanuelt.

Előttük vagy beléjük keveredve, felé
jük fordulva vagy háttal állva hányszor 
ütötte meg kőbaltájával az elejtett bö
lény koponyáját a fekete varázsló és mit 
üvöltöztek ritmikus félugatással a mez
telen lándzsátok, nem tudjuk, nem je
gyezte föl senki. Nem is fontos, mert 
fönnmaradt a lényeg, a fontosabb, ami 
a tudatuk mélyén lappangott. Viszonyu
lásukat a túlvilághoz, vad félelmüket ki
olvashatjuk eltemetődött s előkerült 
maszkjaik i.rtóztatóra tetovált vonásai
ból.

Néhány ezer év múlva, amikor le- 
hámlott már a vakolat is a kápolna belső 
téglafugáiból s valaki majd érdeklődik: 
magyarázd már meg nekem, milyen is 
volt az a pontpázóan gazdag szellemi á- 
rarnlat, amelyet reneszánsznak hív a 
művelődéstörténelem, akkor majd lapoz
ni kezdik ennek a kíváncsinak, a féltve 
őrzött mappák oldalait. Valóban a six
tusi plafon-biblia nemcsak dekoráció, a- 
melyrc mi még a nyakunkat merevítjük 
s a mandulaszeműek fényképezhetik, ha
nem összefogott s kitárulkozó korkép. 
Egy egyedülálló géniusznak a szeme ál
tal kifürkészett és láthatóvá tett láto
más.

Persze nem arról beszélünk, hogy ma
ga a művész vagy a kortársai a saját 
esendőségükben hogyan élték meg azt, 
amit hittek. Az ideáljaik, a lelki tölté
sük, a vállalt igaziságuk nehezedik itt 
fölénk. A korabeli papok folyósították 
tovább az Egyházat, de az igehirdetésük 
itt maradt megábrázolva, mint az ősem
beré a barlangrajzaiban. Érti, vagy nem 
érti az alatta elvonuló túrista, egy ki
csit elvarázsolva, akarva nem akarva, a 
hangulatára valami megrendülés rátapad 
s azt magával viszi.

Félezreddel később a keleti tengerek 
fiai itt sürögnek nálunk nyugatiaknál, 
hogy megszilárdítsák omló emlékeinket 
s furfangos eszükkel elszerezzék maguk
nak is, ami a mészpáncél alól elősetten
kedik. Reméljük, hogy hozzáértik még 
azt is, hogy nem azt keresik majd: mi
vé degenerálódott az eszme bennünk, ha
nem micsoda az önmagában. Minden

ideológia előbb utóbb kihűl és meghalva 
elenyészik. Csak a kereszténység szüle
tik mindig újjá. Csak benne van a tel
jes igazság, amely az újra és újra fölfe
dezőben állandóan föltámaszkodik.

Michelangelo nem gondolhatta, hogy 
misszionáriusi hivatást is teljesít azzal, 
hogy fest. Az esetleg hátsó szándékkal 
fizető japán meg hadd vigye, amit keres 
a mi örömünkre, mert a Mesterünk azzal 
búcsúzott apostolaitól: juttassátok el az 
egész világnak a tanításomat.

Prokop Péter

GYŰJTÉS 
EMLÉKMŰRE

A SZENTKORONA-
- 1983 JÚLIUSÁTÓL:

E. S„ Wildbad 
v. Rédey Gábor 
Krassay Pál, Wien 
Kimer Margit, München 
Vitézi Rend, Michelfeld 
Perthi Magyar Hírek 
Némethy Jenő, Heidenheim 
X. Y.
X. Y.
Gergely Ferenc, Wien
Dr. med. Szeőke Kálmán, München 
Szirmai I., Garbsen
Kreisz Mihály, Ravensburg 
Dr. med. vet. Cs. István 
X. Y.
Ruzsik Vilmos, Bondues 
Ismeretlen
Jandó Gyula
Horváth Kálmán (norv. magyarok) 
Horváth Kálmán (norv. magyarok) 
X. Y.
Aparváry Mártonné 
Magas István 
Koppány Endre, Bern 
Hets Aurélián, Sao Paulo 
Dr. Dominits László, Talladega 
MHBK-Calgary
Jandó Gyula, Melbourne 
Papp Gábor, Cleveland 
X. Y.

Köln
DM

DMösszesen:
Az 1983 január—júniusi gyűjtés 
összeredménye
(Lásd „Életünk" januári és 
július—augusztusi számait.)
A gyűjtés végleges összege: DM

12.011,88

20.520,07

A SZENTKORONA-EMLÉKMŰ 
összköltségei:

Konrad Ferenc, kőfaragó, 
Máriacell öS

Baldur Kreiseder, építész, Mattsee 
alapozás és felépítés

A. Meislinger, ács, Mattsee, tetőzet 
Gerhard Grabner, műlakatos,

Mattsee vasrács munkák
Kisebb költségek
Az emlékmű összköltsége:

80.026 40

63.572,50
8.425,20

ŐS

5.484,64
500,—

158.008,74

AZ EMLÉKMŰ FELAVATÁSI KÖLTSÉGEI:
A Kastl-i Gimnázium énekkarának 

autóbuszköltségei DM
Söllner Engelbert offsetnyomda 

prospektusok és fényképek
összesen: DM

1.150,—

884,—
2 034,.—

Ünnepi ebéd 100 személynek ÖS 20.794,50 
(ennek fele a Vitézi Rendet terheli.)

Harangozó Ferenc

SZENT ISTVÁN BÁL BÉCSBEN

A bécsi magyarok nagy társadalmi ese
ménye, az évenkénti Szent István bál, 
idén február 18-án lesz az Auersperg pa
lotában (Auerspergstr. 1, Wien 8) a Szt. 
István Egylet rendezésében. A bál fővéd
nöke özv. Batthyány-Strattmann Lászlóné 
hercegnő, az Egylet díszelnöknője. Es
télyiruha kötelező. Zenéről a Vienna tánc
zenekar és Bognár Géza cigányzenekara 
gondoskodik. Belépőjegyek, asztalfogla
lás, tudakozódás a bálrendezöség címén: 
Stephansplatz 5, Stiege III, A-1010 Wien 1, 
Telefon 52 02 222 (Ung. Seelsorgeamt).
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Cserkészélet Hírek - események
ÚJESZTENDÖ - ACHENKIRCHBEN

Karácsony másnapján estefelé hatal
mas autókaravánok igyekeztek a festői 
fekvésű Achensee partján fekvő Achen- 
kirchbe... A délelőtt még csendes, öreg 
Hotel Skolasztikában estére 200 magyar 
cserkész talált tanyára.

Az európai cserkészkerület „Tátra" téli 
tábora ebben a majd 130 éves régi Ho
telben volt, ahol valamikor 1910 táján az 
öreg császár, Ferenc József is lakott...

Egy gyönyörű helyen, közvetlenül a tó 
partján áll ez a Hotel s a tó másik olda
lán a magas, havas hegyóriások adnak 
méltó keretet a szép tájnak.

A 14. téli tábor vidám napjait idén nem 
a sok hó jelezte... Mert abból nem sok 
jutott a tábor tagjainak. Azaz az elején 
meg a végén síeltek, a közepén k'rán- 
dultak, úszni jártak s este vidám, szép 
tábortüzeket tartottak... A község lakói 
szerint 50 éve nem volt ilyen enyhe tél 
ezen a vidéken ...

A népitánc gyakorlására is jutott idő! 
Bíró Feri, a népitánc neves mestere. 
Kölnből ezért jött el ide, feleségével, Ju
lival — hogy a tábor lakóit tanítsa új lé
pésekre, új táncokra. Zengett is estén
ként a ház, hisz a zenét nem kisebb e- 
gyüttes, mint a hírneves Pendely népi ze
nekar szolgáltatta. Míg a nagyteremben 
a táncot ropták, a másik teremben a fa
faragók szorgalmatoskodtak. Fíilöp Lász
ló és Müller György a fafaragás mestere' 
oktatták itt a fiatalok lelkes társaságát. 
A tábor végén rendezett kis kiállításon 
meg is bámulták az elkészült szép mun
kákat.

Volt verselés is. Az ének is ment 
ám szépen Konthur Mária regös előadó 
vezetésével. Szilveszter estéjén az achen- 
kircheni ősi plébánia templom színültig 
megtelt magyarokkal. Kétszáz cserkész s 
vagy száz cserkészszülö adott hálát a Jó
istennek az elmúlt év napjaiért. Az évvégi 
hálaadást Matyasovich és Kozma atya, 
valamint Sípos nagyt'szteletü úr vezette. 
Szólt az ének, a zene, meghatóan szép 
volt a hálaadás. Utána a tábor tagjai és 
a cserkészek szülei a Hotelben találkoz
tak újra, ahol a fiatal cserkészrendezők 
kitűnő, vidám műsort készítettek elő. Az
tán éjfél előtt elcsendesült a tábor. A ho
tel előtti kis téren állták körbe a zászló- 
rudat, melynek tetején a magyar és az 
osztrák zászló lobogott testvéri ölelke
zésben. Ahogy az óra éjfélt ütött, a hotel 
legfelső emeletéről megszólaltak a ha
rangok: Kozma atya Rómában vette fel a 
Szent Péter templom harangjait... Sző- 
nyi Judit a Szózatot szavalta el nekünk, 
majd Kis Kornél az örökség című gyö
nyörű szép verset. Aztán Gyurkabá em
lékezett meg az Ó-évről. A Himnusz el- 
éneklése után rakéták tömege szállt nagy 
tündökléssel az ég felé. így köszöntött 
ránk az Újesztendő. A háziak közben 
pompás szilveszteri lakomát készítettek 
elő. Vagy tíz méteres „Terülj asztalkám" 
várta az éhes cserkészeket...

Aztán eljött a farsangi álarcos bál is.

MEGHÍVÓ

A brüsszeli Magyar Ház és a „Le 
Noyau Színtársulat szeretettel várja ma
gyar és belga barátait Vidám - Dalos - 
Zenés estjére, március 10-én, szombaton 
19.30 órakor a Goethe Institut nagyter
mébe (58 rue Bélliard, 1040 Bruxelles). 
A műsor: Noyau varieté (franciául), ma
gyar nótacsokor, népi táncok, magyar ze
neszamok. Szünetben: magyar borok, sü
temények és tombola. Belépőjegy felnőt
teknek 180 Frs, diákoknak 100 Frs.

Előkerültek a csomagokból a maskarák, 
otthon tervezett v'dám öltözékek. Volt 
maskara verseny is, felvonult az egész 
tábor. A „Gödöllői Jamboree" szír te
véjét Gyurkabá vezette be, nagy nevetés 
közepette.

Aztán az utolsó két napra újra meg
jött a hó, s vidám befejezést adott a bol
dog tíz napnak!... Éljen a téli tábor!

Rozmár

BUDAPEST? - BUFFALO?

- ÖREG CSERKÉSZ LEVELE -

Hűvös, őszi szél rázza a sárguló fale
veleket. Az októberi nap ki-kibújik a 
bánatosansziirke esőfelhők közül, hogy 
betekintsen az ablakon. Itt benn a te
remben kezek emelkednek jelentkezésre, 
s a vita hevétől szinte izzani kezd a le
vegő. A kerek, hibátlan magyar monda
tokból a „még többet — még jobban” 
akc írása buggyan elő. Talán Budapesten 
vagyok? Kissé idegenül hangzó, lágy 
„t”-k ébresztenek révedezésemből. De 
nemcsak ezért nem lehetek Budapesten, 
vagy valahol máshol Magyarországon, 
bármilyen jó kiejtéssel, bármilyen folya
matosan gördülnek is általában a ma
gyar mondatok. De mondhatnak-e ott
honi fiataljaink bármit is ilyen felsza
badultan, csak a célt tekintve, ennyire 
félelmek és gátlások nélkül, ami a saját 
gondolatuk, amit nem rágtak előzőleg 
a szá ukba? Akarhatnak-e bármit is, a- 
mtt ok maguk akarnak, anélkül, hogy 
előzőleg megmondták volna nekik, hogy 
szabad-e azt akarniuk?

De Amerikában sem lehetek, hiszen 
itt senki sem döngeti a mellét, hogy ő 
milyen ;ó magyar, hogy ő otthon milyen 
nagy hős volt, hogy mennyit szenve
dett, s hogy nélküle idekint semmi sem 
történt volna mindezideig. És senki sem 
vágja a másik fejéhez, — egyéb érvek
ből kifogyva —, hogy ilyen vagy olyan 
„-ista” vagy ,,-iszta”.

Dehát hol is vagyok tulajdonképpen? 
Hogy jutottam az „én mindent jobban 
tudok”, a „csak én tudom a többi ma
gyarokat összefogni”, a „RAM vár a 
világ!” egész földgolyónkra kiterjedő, 
nagy magyar sivatagjából az őszinte 
összefogás, egyetakarás „RÁNK vár a 
világ!” oázisába?

Nem is kellett messze menjek, csak 
egynapi jarofölclre, ide Baj falóba, a 
Cserkésztiszti Konferenciára. Itt talál
tam ezeket a soha tréfálkozást alkalmat 
cl nem mulasztó, vidám fiatalokat, akik 
olyan komolyan, olyan hozzáértéssel 
tudnak egy-egy nevelési vagy módszer
beli probléma föle hajolni, hogy közös 
erőfeszítéssel megoldják azokat.

Örvendtem, hogy el őttem, mert jól 
ereztem magam Buffalóban. Élveztem a 
Piarista atyák és az ottani cserkészek, 
cserkészszülők vendégszeretetét, a való
di magyar ízeket és szíveket az ételek
ben és azokban, akik azt elkészítették 
es felszolgálták. Élveztem a magyar szí
vek meleget, amikor jókedvvel és vi
dámsággal telve ének, mese, móka, ne
vetés és egy kis tréfás „beolvasás” fakadt 
belőlük a „szobatábortílz” és az utána
következő tánc alkalmával. Élveztem a 
magyar szívek lázas dobogását, amikor 
gondolatokat sarjasztva kis magyarja
inkért való aggodalommal, gondoskodó 
szeretettel az „emberebb ember, magya- 
rabb magyar” eszményének közelítéséért 
viaskodtak.

Jól éreztem magam Buffalóban, mert 
valóban az igaz emberség, az igaz ma
gyarság oázisában éreztem magam.

Fr. Szabolcs OFM

25 ÉV A SVÁJCI MAGYARSÁG 
SZOLGÁLATÁBAN

A „Keresztény Munkás" 1959 januári 
száma örömmel jelentette, hogy 1958 de
cember 14-én megalakult a CNG (Christ- 
lichnationale Gewerkschaftsbund) kere
tében az önálló keresztény magyar szak
szervezet a Svájci Keresztény Magyar 
Munkásszövetség, dr. Harangozó Ferenc 
magyar menekült lelkész elnökletével, 
aki egy éve múlva elkerült Oltenböl. A 
vezetést utána Hanzély Menyhért és 
Spaits Mihály vették át, ak'knek érdeme, 
hogy a Szövetséget átsegítették a kez
deti krízisen.

A végleges megoldást a székhely Zü
richbe való áthelyezése jelentette és a 
vezetés átvétele. Ebben halhatatlan ér
demei vannak Böröcz Józsefnek, aki a 2. 
zürichi közgyűléstől kezdve a vezetést és 
a munkát Winkler József pénztárossal 
együtt átvette és a mai napig viszi.

A Szövetségben mindjárt a kezdetben 
helyi csoportjai alakultak Oltenben, Zü
richben, Luzernben, Baselben, Liestal- 
ban, St. Gallenben, valamint Her'sauban 
és 235 tagja volt — a tagok száma idén 
meghaladja a 780-at. A Szövetség pénz
ügyi forgalma az első években évi 4—5 
ezer frank volt — az elmúlt néhány év
ben megközelítette az évi 50,000 frankot.

A számok önmagukért beszélnek: a 
Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók 
Szövetsége a magyarság legjelentősebb 
szabad szervezetévé vált, mivel minden 
10. Svájcban élő magyar család bekap
csolódott a Szövetségbe. Ezt minden
képpen úgy kell értékelni, hogy a ma
gyarság a Szövetségben érdekei képvi
selőjét látja.

Ezt tények bizonyítják. A „Magyar a 
magyarért!" akció keretében több mint 
200 magyart sikerült menekülttáborokból 
Svájcba hozni és itt menekültként felve
tetni. További több m'nt 100 idős és be
teg magyar sikerült különböző akciók ke
retében Svájcba hozni és megélhetéshez 
juttatni. Szövetségünk 60 évesnél idő
sebb tagjait is felveszi a biztosítottak 
közé, eddig mintegy 300 személyt.

Szövetségünk ezen aktivitásának híre 
messze túljut az ország határain is és 
elismeréssel nyilatkoznak róla svájci és 
külföld' szervezetek. A biztosítási szerző
désektől kezdve a lakásügyekig, a peres 
eljárásoktól az állampolgársági ügyekig 
hosszú a sora azon ügyleteknek, ame
lyek elintézéséért a Szövetség áldozat
kész vezetőinek és munkatársainak kell 
eljárniok.

Ezen, a szokásos szakszervezeti fel
adatokon itt-ott túlmenő tevékenységen 
felül, a Szövetség támogatja a különböző 
újságok és könyvek kiadását, a Burg 
Kastl-ban működő magyar gimnáziumot, 
a kultúrális és politikai rendezvényeket. 
A magyarországi és erdélyi árvíz idején 
elküldött csomagok postaköltsége közel 
tízezer frank volt.

A mostani jub'leum alkalmából szólni 
kell gondjainkról is. Szövetségünkön az 
öregedés jelei mutatkoznak. Noha ez a 
természet rendje, de a magyarság ügye 
sohasem évülhet el. Kérjük ezért az idő
sebb nemzedéket, hogy Szövetségünktől 
ne szakadjanak el. Kérjük fiataljainkat, 
hogy ne zavarja őket a mi régies kül
sőnk, sem a számukra néha nehezebben 
megérthető magatartásunk. A zászlót mi 
is fiatalokként emeltük fel és mi sem ér
tettük meg akkor mindenben a nálunk 
idősebbeket.

Szeretettel hívunk minden Svájcban 
éől magyart sorainkba foglalkozásra vagy 
vallásra való tekintet nélkül. Minden itt 
élő magyarnak helye van közöttünk, ezért 
is változtattuk meg régebbi elnevezésün

ket Svájci Keresztény Magyar Munkavál
lalók Szövetségére.
Svájci Keresztény Magyar Munkavállalók 

Szövetsége — Vezetősége

KARÁCSONYI ÜNNEPÉLY ZÜRICHBEN
Családias, együttérző magyar szívvel és 

örvendetesen nagyszámú résztvevővel 
ünnepeltük Szentkarácsonyt, Jézus szü
letésének emlékét.

Dr. Harangozó Ferenc, az „Életünk" fő
szerkesztője, megnyitó- és már előzőleg 
templomi szentbeszédében :s, a magyar 
családok nemzeti hűségét és annak az 
ifjúság leikébe való plántálását hangsú
lyozta. Hazafias hévvel áthatott értékes 
levetítette előadásába nemzetiségünk, 
anyanyelvűnk és kultúránk ápolásának 
messzeható fontosságát. Régi, de igaz 
szólam, hogy nyelvében él és maradhat 
csak meg egy nemzet, melynek jövő sor
sa v szont a családokban dől el. Híven 
bíztatott, hogy ne tartson vissza bennün
ket menekült végzetünk a gyermekek ma
gyarság-öntudatának nevelésétől, jövő
jük féltése miatt. Ha egyszer a mi ré
szünkre is megvalósulhat az „Egyesült 
Európa" nagy eszméje s eltűnnek a nem- 
zetiség-szabta határok, az akkori nem
zedék majd bizonyára boldogan fűzi ösz- 
sze az elszakadozott honi szálakat s ö- 
römmel cseng össze az otthoni és távoli 
magyar szó. Ne törjünk tehát le, köves
sük Prohászka püspökünket: „Legyünk 
olyanok, mint a madár, mely alól ha ki
vágják a fát, nem esik a földre, hanem 
magasabbra repül!"

A további műsor szereplői kis- és nagy
cserkészeink voltak, akik az ünnepet 
szimbol'záló vidám betlehemes játékaik
kal s színpompás előadásaikkal a lehető 
legkellemesebb atmoszférát varázsolták 
környezetünkre.

A bülachi Magyar Menekült-táborból 
érkezett 18 felnőtt és gyermek vendéget 
Szabó Kornél nagycserkész ezen szívé
lyes szavakkal üdvözölte: „Isten hozott 
benneteket, új hazát kereső magyar test
véreink, akik először várjátok idegenben 
a Megváltó eljövetelének ünnepét. Adja 
a karácsonyi szent Kisded, hogy mielőbb 
révbe jussatok s az elkövetkező Kará
csonyokat otthoni, meghitt családi kör
ben töltsétek!" A helyszíni gyűjtésből 
pénzadományt s a megértő, kedves házi
asszonyok jóvoltából magyar kalács és 
sütemény csomagot ajándékoztunk ne- 
kik, melyet meghatódva, hálásan köszön
tek meg a szíves adakozóknak.

Végül hálás köszönet a rendezőségnek 
az ünnepély kiváló megszervezéséért és 
annak valóban örömteljes átéléséért.

Badalay-Bús Gabriella

IRODALMI-TÖRTÉNELMI PÁLYÁZAT
(Németh Zoltán pályázat)

A pályázat tárgya: „Zrínyi korának tör
ténelmi háttere" (Zrínyi élete - A török 
áfium ellen való orvosság ismertetése és 
magyarázata - Párhuzam napjaink törté
nelmével).

A pályázat legyen minimum 5—10 ol
dal, kézzel írott. — Beadandó húsvétig.

Az 1 díj középiskolás diákoknál 1,000 
dollár. A pályázó az Alapítvány elnöke 
vagy annak megbízottja előtt pályázata 
eredetiségét megvédi. A pályázatot a kö
zépiskolásoknak hirdetjük meg, de egye
temisták is pályázhatnak külön csoport
ban. Külön ösztöndíjjal jutalmazzuk.

Minden pályázathoz kérünk curriculum 
vitae-t (rövid életrajz). — Internátusbán 
lakók az otthoni címüket is adják meg.

Az első díjon kívül további jutalmakat 
is adunk az érdemnek megfelelően.

A pályázatokat: United Hungárián Fund, 
P. O. Box 11027, Cleveland, Ohio 44111, 
USA címre kell küldeni.
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AUSZTRIA
Innsbruck: Keresztelés: A keresz

ténység szentségének kegyelmeiben ré
szesült 1983 jún. 27-én Benedek-György, 
Zombori György és Salila másodszülött 
fia. - Isten áldása legyen rajtuk!

Halálozások: A volt innsbrucki magyar 
gimnázium tanári karának két értékes és 
közmegbecsülésnek örvendő tagja halt 
meg: - Major Jenő, Pécs, - görög és 
francia nyelvszakos tanár, életének 91. 
évében; - Jausz Emil, Budapest, a böl
cselet és psz'chológia tanára pedig 60 
eves korában halt meg Solbad Haliban. 
Miután kivált a magyar oktatásból, a ne
hezen nevelhető fiatalok intézetében mű
ködött nevelőként, hirtelen bekövetke
zett haláláig, ahol nagy megbecsülésnek 
örvendett kollégái és neveltjei körében. 
Mindkét tanártársunkat gyászolják egy
kori hálás diákjai is. — Páva János, Szé
kesfehérvár, technikus Innsbruckban, a 
gimnázium egykori diákja, életének 43. 
évében hirtelen meghalt; - Kalmár Tiha
mér, szül. Déiapusztán, Bácskában, 78 
éves korában. Szabadka városának or
szággyűlés' képviselője volt. Közéleti te
vékenységének tengelyében magyar nem
zeti érdekek állottak és életében betel
jesedett a Délvidék hazatérése is, mely
nek áldozatkész előkészítője volt. Dorn- 
birnban élt és ott önálló kereskedelmi 
ügynökséget alapított. Az osztrák társa
dalom megbecsült tagja volt. Hamvait 
az innsbrucki családi sírboltban nagy 
részvétnyilvánítás mellett helyezték el; - 
Plattner Ildikó szül. Szabó, Budapest, az 
innsbrucki Irgalmas Nővérek iskolájában 
működött mint tanárnő. Autóbaleset kö
vetkeztében vesztette el életét 38 éves 
korában. Fiatalon bekövetkezett halála 
nagy megdöbbenést és mély részvétet 
váltott ki. Édesanyja kívánságára ham
vait Budapesten helyezik örök nyugalom
ra. - Nyugodjanak békében a föltámadás 
keresztény reményében!

Linz: Halálozás: Szamosi János 1983 
nov. 6-án, 30 éves korában elhúnyt, — 
dec 5-én volt a beszentelése. Autóbal
eset áldozata lett. Benne Simonffy Erika 
a vejét gyászolja. A plébános írja: „A 
szerencsétlenség idején sokszor felra
gyog a lelki nemesség is. így akkor is, 
amikor a fiatal özvegy a nyitott koporsó 
mellett megragadja férje kezét és ígé
retet tesz arra, hogy az ö szenvedő szü- 
ie t soha el nem hagyja. Ök öregek, be
tegek, így Budapestről még a beszente- 
lésre sem tudtak eljönni. Menyük maradt 
egyetlen támaszuk. — Az Úr adjon erőt 
mindnyájuknak ebben a mély gyászuk
ban!"

Becs: Keresztelés: A lelki újjászületés 
szentségében részesült Pálffy Miklós, P. 
Miklós és dr. jur. Wancek Andrea első 
gyermeke, a Pázmáneumban, 1983 no
vember 26-án.

Szentségi házasságot kötöttek Sánta 
Tamás és Stockenreiter Mária Bécsben, 
1983 december 1-én.

Az Úr áldása kísérje az újszülöttet és 
az új párt!

Az örök hazába költöztek: Fritsch Sán- 
dorné Mária, 84 éves, Bécsben, 1983 dec. 
3-án; — ifj. Kurcsics Gyula, 40 éves,
Bécsben, 1983 dec. 12-én; Látogatóban 
lévén húgánál Bécsben, érte a váratlan 
behívó; — A fejérmegyei sörédi születésű 
Sörédi Ignác kapucinus segítő testvér 
1983 dec. 30-án a felsőausztriai Ried- 
ben szívszélhüdésben váratlanul meghall. 
1956-ban, mint teherautó-sofőr, saját te
herautóján jött át Ausztr aba. Több oszt
rák kapucinus kolostorban, utoljára Fjed
ben, látta el a sekrestyési teendőket. A 
Fioretti szellemében követte Szent Feren
cet s az imaéletéböl táplálkozó lelkiis
meretességét rendtársai és a hívek egy
aránt nagyra becsülték. - Adj, Uram, 
örök nyugodalmat nekik!

BELGIUM
Liége: Születés: Farkas Dávid, Uoutha- 

len; - Tóth Teréz, Genk. - Isten oltal
mazza őket!

Házasságot kötöttek: Hitre Liliane és 
Lachet Dominique, Stambert-ban; — Me- 
gyimori Piroska és Rumke Marc, Petange- 
ban. — Gratulálunk!

Elhúnytak az Úrban: Rutich Elemérné

sz. Gombás Júlia, 76 éves, Votteni; — Do- 
lozsin József, 86 éves, Dampremy; — 
Twarda Róza, 79 éves, Charleroi; - Vár- 
konyi Mihály, 79 éves, Luxemburg. — Adj 
Uram örök nyugodalmat nekik!

PÁLINKÁS ATYA ÍRJA A MISSZIÓBÓL, 
ZAIRE-BÖL:

JJiKANÉNI, — a Liégeiek Jutkanénije, 
Mindenszentek napján délután 3 órakor 
vetetett föl a megbodogultak közösségé
be. — Hős es helytállása, csodálatos ke
délye, egyenes őszinte beszéde, igazság- 
szeretete sokszor meglepett, csodálatba 
ejtett... hogy lehet ily törékeny kis te
remtésben ekkora lélek?! Sok küzdelem, 
szenvedés volt osztályrésze az idegen
ben, mégis tudott felülemelkedni ezeken 
és a nagyobb magyar család mamája
ként reményt, jókedvet, vigaszt tudott ad
ni sokaknak. Vallásossága őszinte, mély; 
mindig jelen, mindig készen. Mindig ott 
volt ahol a magyar ügy, vagy érdek meg
kívánta. Biztató véleménye, valamint kri
tikája segített az arany középúton meg
maradásra. Egész életében megmaradt 
menekült magyarnak. Juíkanéni! Szeret
tünk és el nem felejtünk! Gondolj reánk 
és törődj tovább is velünk az örök ha
zából!

*
Dobai Sándor, a Liége-i lelkész értesí

tett minket arról, hogy Ft. Sárkány Jó
zsef atya személyében Eisden-be, de fő
ként Charleroi-ba, új magyar lelkész ér
kezett, aki Charleroi-ban már a karácso
nyi ünnepi misét is tartotta.

Amíg személyéről és illetékes helyről 
mi bővebbet nem tudunk, Isten bőséges 
kegyelmét és áldását kívánjuk mi is!

*
Dobai Sándor írja megboldogult Wer- 

ner Alajosról: „Jézus egy földi élvezetről 
nem mondott le: a muzsikáról, a szép é- 
nekröl. A betlehem' puszták felől gyö
nyörű éneket hozott a szél; a kis Jézus 
bölcsödalát énekelték az angyalok: „Di
csőség mennyben az Istennek — békes
ség földön az embernek!" És 33 év 
múlva, az Utolsó Vacsora után, himnu
szokat zengvén ment ki az apostolokkal 
az Olajfák Hegyére!"

Brüsszel: Halálozás: Msgr. E. Dejardin 
(77) dec. 14-én, egy munkával betöltött 
élet után csendesen elhúnyt. — A magya
rokat, lengyeleket és a ke’eti menekül
teket különösen szívébe zárta Az ide
gen papok neki köszönhetik belgiumi stá
tusba fogadásukat. A Magyar Ház meg- 
véte’ekor ő segített hathatósan dr. Déri 
Bélának. Haláláig a Magyar Ház tulaj
don-társelnöke volt és — két eset kivéte
lével — minden egyes 1956 októberének 
ünne-i szónoka. A lelkész és néhány 
magyar jelen volt a temetésén a zsúfolá
sig megtelt Szt. Zsuzsanna templomban, 
körülvéve a három püspököt. Munkások, 
hadifoglyok, idegenek, J. O. C.-kiküldöt
tek meghatóan köszönték meg koporsója 
előtt soko'dalú segítségét és az értük 
való bátor kiállást. Magyarok! Mi is imád
kozzunk érte és vele, hogy a Magyar Ház 
további sorsa jó kézbe kerüljön. — R. I. P.

Báró Neu Györgyi (77) csendesen el
húnyt. Sok barátja vett részt a temeté
sén Krainemben. - Béke poraira!

HOLLANDIA
Den Bosch: Halálozás: Geisz Anna 

édesanya fiatalon, 51 éves korában, a 
Leeuwarden-i kórházban elhúnyt. - Adj, 
Uram, örök nyugodalmat neki s ittma
radt szeretteinek lelk'erőt és vigasztalást!

Németország
Aachen: Még soha nem jöttünk ösz- 

sze ennyien, mint 1983 karácsonyán, csa
ládi-estünkre.

A tradíció, melyre mi magyarok hajla
mosak vagyunk, meghívó nélkül is egy- 
begyűjtötte Mönchengladbach. Krefeld, 
Jülich, Köln, de a Benelux államok ma
gyarjait is. (Essenböl is voltak!)

Az Orsolyiták nagyterme - Aulája - 
utolsó helyét is betöltötte a jó hangula
tú magyar közösség. Művészeink most 
is a nívó csúcsát nyújtották.

A Konzert a vendégként megjelenő Fő
nöknő és az igazgatónő bámulatát is 

megragadta. 4 operaházi tag, a „Baxo- 
phonaria Hungarica" és a „Quatuor de 
Clarinettes de Hongrie" Aachen felsőfo
kú művész életének minőségéi elérte, ta
lán túl is haladta. — „Ilyen még Aachen
ben nem volt", hangzott el az általános 
vélemény a koncert végén.

Kérjük a történelem Urát, hogy ezidén 
is hasonló élményben legyen részünk.

Szigeti István

Cremlingen: Keresztelés: Bensőséges 
és ünnepélyes keresztelő volt az év ele
jén Braunschweig közelében. Török Fe. 
rertc és Almási Piroska fiát, Dánielt, öl
töztették úi, keresztény emberré. Szülei 
neve, szakács és hentes szaktudásukkal 
a „Harz és l-leide" között eav kedves fo- 
ga'om — Ad'on az Isten a Tö^ök-család- 
nak úi taniával sok szerencsét és bol
dogságot! Dániel 1983 nov. 18-án szüle
tett — keresztelték 1984 iannár 14-én.

München: Házass*not  kötöttek: Greff 
Imre és Magó Erzsébet 1983 dec. 26-án 
Münchenben. — Sok szerencsét és bol- 
dogsáoot!

Halálozás: Dr. Csiszér Károlv 60 éves 
korában, 1983 dec. 22-én Münchenben 
meghalt; temetése dec. 30-án volt Mün- 
chen-Waldfriedhofban; — Molnár Feren
cet 1984 jan. 7-én halva találták 69 éves 
korában; temetése 1984 ián. 12-én volt a 
müncheni Nordfriedhofban. — Nyugod
janak békében!

OLASZORSZÁG
Keresztelések: Civitanova (Macerata): 

Június 25-én megkeresztelték Alessand- 
rót, Pollastrelli Giorgio és Porkoláb And
rea harmad'k gyermekét: — Firenze: iú- 
lius 9-én Caterinát, Benti Silvano és Gá- 
tnsi Mária gyermekét; — Passirana (Mi
lano): november 8-án Christiánt, Gan- 
gemi Domenico és Nánási Anikó első 
ovennekét: — Róma: szeptember 8-án 
T'zianót. Tibttrzi Gianfranco és Németh 
Mária első gyermekét. — Isten áldása 
lenven velük!

Halálozások; Milano: Ina. Lanzmann 
Edrrond. 82 éves korában, nov. 15-én; — 
Róma- őz-'. Szász Viktorné sz. Eberhardt 
Ilona 87 éves korában, nov. 27-én. — Adj, 
Uram, örök nyugodalmat nekik!

*
Angelus atyától „loptuk" a „bon mot": 

„Régen a lányok elpirultak, ha szégyelték 
magukat. — Ma szégyellik magukat, ha 
elpirulnak!"

SVÁJC
Svá'cból kaptuk a hírt: özv. Sto’kovits 

Józsefné sz. báró Sardaqua Lenke, 87 
éves korában Münchenben elhúnyt. — 
Nyugodjék békében!

Hanzálv Menvhért. 1906—1984
Jan. 7-én hosszú, súlyos és példás ke

resztény türelemmel v'se't szenvedésből 
váltotta meg a halál 78 éves korában a 
sváici Dornach községben.

Hanzélv Menyhért, okleve’es gazda
tiszt. 1956 után menekült családiával a 
sváici Oltenbe. Nemcsak családiénak volt 
kezdettől fogva gondviselő, jó édesatyia, 
hanem a nagyobb családnak, a menekült 
magyaroknak is, m'ndig m'ndenben el- 
irányítóia és segítője. Különösen az egye
dülálló magyar fiataloknak lett a máso
dik édesapja Hány fiatalnak szerzett he
lvet, mesterséget és hány fiatalt veze
tett vissza a jó útra ha tévedett, annak 
csak a Jóisten a megmondhatója. Fi
gyelme azonban még messzebbre ter
jedt: hogy a magyar munkást — hiszen 
akkor szinte mindnyájan, nem ismervén 
a nyelvet, munkásokká lettünk — eliga
zítsa és védie, ő lett egyik megalapítója 
a Svájci Keresztény Magyar Munkásszö
vetségnek 1958-ban a Svájci Keresztény 
Szakszervezet oltalma alatt.

Betegsége korán és alattomosan jött. 
A látása gyöngült meg fokozatosan, úgy 
hogy az utolsó évtizedekben már csak 
nagyítóval látott. De soha nem panasz
kodott, türelmes és csendes maradt és 
mindig dolgozott. A baj lassan átterjedt a 
hallásra, a lába'ra, a végén le kellett 
venni térdnél a lábait is. Élete egész út
ján mellette állt jóságos felesége őrző
angyalként. A gyászjelentésen az is áll, 
hogy a Haldoklók szentségével megerő
sítve távozott el. És a mottó:

„Te nem hagytál el — 
Csak előttem mentél el!"

Legutolsó lakhelyén, Dornbach-ban, te
mették el január 11-én. Családján kívül 
gyászolják és áldják a jó Menyhértet 

mind, akik ismerték. — Have anima pia 
et fideiis!

Harangozó Ferenc

SVÉDORSZÁG
Svédországból örömmel közölhetjük 

az új svédországi magyar lelkész nevét: 
P. Péter Pál Ther. Címe: Folkungagatan 
46/C, S-11622 Stockholm. ® 08 43 90 86. 
- Bővebbet a jövő hónapi számunkban 
közlünk.

NYIKOS LAJOS
1913 — 1983

Nem volt sem menekült, sem emigráns. 
De a vérbefojtott októberi népfelkelés 
hőseivel, áldozataival, a hazátlanná vált 
magyar menekültekkel teljes szolidari
tást vállalt, bizonyítván hűségét, áldoza
tos szeretetét a dunántúli Hazához.

A Gondviselés Nyikos Lajost, a nagy
tekintélyű pedagógust, a jövőbe messze 
kitekintő iskolareformátort Pannon'a ege 
alól indította el életútjára, és vezette 
Pestalozzi hazájába, nevezetesen Basel
ba, Erasmus emlékeit és a humanista 
tradíciókat őrző rajnamenti polisz (város
állam) falai alá. Basel Nyikos Lajos szá
mára valóban „predestináció" volt (lett).

A félig magyar, félig svájci félárva 
(édesapja egy fejérmegyei kisközségben 
volt tiszteletes úr) alig volt kilenc éves, 
amikor a svájci atyafiság jóvoltából a 
cívis városba került.

A híres baseli Humanista Gimnázium
ban Nyikos Lajos nemcsak különös hang
zású nevével, hanem nemmindennapi te
hetségével is feltűnt.

„Érettségi után — mesélte el nekem 
jóízű magyarsággal — sokáig tusakod- 
tam önmagámmal, mire is adjam a fe
jemet? A ,,muzsikálásra"-e avagy a fi
lológiára?"

Végül is az antik nyelvek mellett dön
tött. De a „muzsikálásban" telt legtöbb 
öröme, és a zene, nevezetesen a magyar 
dallamok, Liszt, Bartók, Kodály lettek éle
te végén a depresszió infernójában meg
gyötört lélek vigaszai.

Az antik nyelvekből „summa cum lau- 
de" doktorált. Latinul írta meg d sszer- 
tációját.

A tanári pálya hivatás volt számára. Az 
ifjúság epochális jellegű lázadásának ne
héz éveiben biztos kézzel, higgadt böl
csességgel 'gazgatta a krízistől és prob
lémáktól nem kímélt Leánygimnáziumot.

1956 októberében motiválva a magyar 
nemzet csodálatra méltó szabadsághar
cától, elsőnek fordította le Illyés Gyula: 
Egy mondat a zsarnokságról... című 
versét. És amikor megérkeztek Baselba 
az első menekültek, szabadságoltatta 
magát és élére állt a magyarmentés ügyé
nek. Szervezett, segített, 'ntegrált, a sváj
ci rádióban beindította a nyelvkurzust, 
lektorálta e sorok írójának Német nyelv
tanát a magyar menekültek számára. Még 
azt is kiverekdte a városi nagytanács
ban, hogy a menekült magyar gimnázis- 
ták francia helyett magyar nyelvből érett
ségizhessenek. 1958 tavaszán ejtettük 
meg Baselben az első érettségit magyar 
nyelvből, amelyen Nyikos Lajos érettségi 
biztosként fungált.

Meghatott örömmel regisztrálta a ma
gyarok helytállásáról szóló svájci véle
ményeket, de mindig elszomorodott az 
arca, ha valami negatívumot kellett hal
lania valamely'k megtévedt honfitársról.

Nehezen értette meg viszont, hogy mi 
magyarok itt távol a hazától, miért mar
juk egymást. Féltette jóhírünket, becsü
letünket. Ö maga azok közé tartozott, 
akik csak öregbítették hírünket a világ
ban, mely humanitásból, gyakorlati ke
reszténységből és cselekvő hazaszeretet
ből tevődött össze, nemes egyénisége 
megtoldva a magyar nagyvonalúság, ga
valléria értéktöbbletével. — Legyen ál
dott emléke! Gy. Pethe Ferenc



1984 február

M U S IC A HUNGARICA
Rümannstr. 4 - 8000 München 10

Telefon (0 89) 30 50 4.3

TAVASZI PROGRAMUNK
Március 11-én, vasárnap 16 órakor 

Borbándi Gyula: A magyar népi mozga
lom címmel tart előadást a müncheni 
Künstlerhausban (Lenbachplatz). Ugyan
ott 12 órától estig 'könyv- és hanglemez
kiállítás

Március 31-én, szombaton 19 órakor 
Vajda Albert vidám estje: Csak rosszabb 
ne legyen (... de jobb lehet) a Penta 
Hotelben (München, Rosenheimer Str.) 

Április 7-én, 8-án, szombat-vasárnap 
nagyszabású könyv- és hanglemez-kiállí
tás Zürichben, a Hotel lnternat:onal-ban 
(Marktplatz) 10 órától 19 óráig.
Mindenkit szeretettel vár — Katkó Sándor

Újdonságaink!
István, a király, rockopera, 2 drb. DM 

hanglemez, kísérő füzettel 45,-
Duray Miklós: Kutyaszorító 35,-
Nyugati magyar irodalom története 30,- 
Matyó falinaptár, 12 üdvözlőlappal 20,-

Állampolgársági (bírósági- menekült
ügyi tanácsadás) hiteles német gyors
fordítás: August Lévai, Lehnsgrund 38, 
4300 Essen. - Telefonszo'gálat: (02 01) 
71 15 82.

AGAPE KIADVÁNYOK
Újvidéken (Jugoszlávia) AGAPE néven 

katolikus kiadó működik. Kiadványait min
denkinek szeretettel ajánlja. Az eddig 
megjelent kiadványok közül kaphatók: 
Agape folyóirat (megjelenik minden DM 
páratlan hónap végén) évi előfizetés 10,— 
Isten népének története (Biblia kép
regényben. Eddig megjelent 21füzet) 
egyes füzet ára 2,20
Antal testvér (Páduai Szent Antal 
élete képregényben, színes, 72 óid.) 4,— 
Nigg-Schneiders: Assisi Szent Ferenc 
és világa (142 óid., 72 színes képpel) 17,— 
Malinski-Bujak: II. János Pál (210 o.,
111 fekete-fehér és 42 színes képpel) 17,— 
Képes Biblia 20.—
C. B. de Gasztold: Imák a bárkából 3,10 
A keresztfához megyek (Keresztutak 
gyűjteménye) 5,—
Harmath K.: Megváltásunk szent 
éve (brosúra) 1,—
I. Loidl: A fatimai látnokok (bros.) 1,—
Ezenkívül kaphatók még természetből vett 
motívumú levelezőlapok (és fél levelezőlap
nagyságú képek) bibliai vagy más aforiz
mával; katolikus zsebnaptár és falinaptár.

Amennyiben a megrendelt kiadványok 
összsúlya megközelíti az 5 kg-t, a posta
költségeket nem számoljuk fel külön.

A kiadó címe: AGAPE, Cara Dusana 4, 
21000 Növi Sad. Jugoslavija.

Az Agape szívesen vállal mindennemű 
nyomdai előkészítést vagy nyomtatást Ju
goszláviában, a nyugatiakhoz képest igen 
méltányos áron!

TAKÁCS
Fleisch & Wurstwarenbetrieb GmbH
Dorotheenstr. 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 1 :

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-rizses 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 néikül 15,—
114 Fokhagym. vadászfelvágott 17,—
115 Lengyel sonkafelvágott 22,—
116 Tiroli felvágott 17,—
117 „Kulen" Paprikaszalámi 24,—
118 Paprikás abáltszalonna 13,—
119 Füstölt oldalas 13,—
120 Füstölt szalonna 13,—
121 Fehér szalonna (6 cm) 12.—
122 Finom sonka 21,—

helv dátum aláírás

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

HIRDETÉSEK

Magyarok legkedveltebb találkozóhelye 
a hagyományos müncheni

MAGYAR BÁL
Az edd'gi nagysikerű keretek között 

1984 február 10, péntek, 20 órai kezdettel 
a Hotel Bayerischer Hof (Promenade- 
platz 2-6, 8000 München 2) dísztermei
ben tartunk. — Felvilágosítás 1984 január 
10-től, naponta 18.00—21.00 óráig a (0 89) 
6 92 41 29 telefonszámon.

Kérjük barátainkat, hogy a magyar bál 
dátumát már most jegyezzék elő a nap
tárba!

A Diákszövetség Müncheni Csoportja 
— Bálrendezőség —

önálló férfi, 52 éves, kát., Benelux e- 
oyik országában, jóképű, 170 cm., egye
temi végzettségű, vezető állásban, jó fi
zetéssel, keres Benelux területén vagy 
Nordrheinwestfalenben 35—45 év közöt
ti melegszívű, csinos, vidám és főleg 
megbízható társat. Fényképes leveleket 
kérek „117“ jeligére. Minden levélre vá
laszolok.

Jelenleg Hollandiában élő egyedülálló 
hegedűművésznő, fiatalos ötvenes, 
172/67, keres' zeneszerető komoly férfi 
ismeretségét. „Barátság11 jeligére a ki
adóba.

KERN VERONIKA 
törvényszéki hites okiratfordító, vállal 
fordításokat magyarról németre és né
metről magyarra. - Cím: Eichenstr. 1, 
D-8028 Taufkirchen/am Wald (bei Mün
chen) Tel.: (0 89) 612 52 43 (17 órától).

A‘82-töl megváltozott új „Gépjármű
vezetői vizsga kérdései11 magyar nyelven. 
DM 45.— áron kapható: Dr. L. Deák, Jo- 
hann-Clanze-Str. 43. 8000 München 70.

Diószeghy Tibor, hites tolmács és for
dító, magyar-német és német - magyar. 
Németországban tanácsadás, állampol
gársági és menekültügyi kérdésekben, 
valamint peres ügyekben segít. Daimler- 
Str. 249. D-4040 Neuss. & 02101/54 13 17

A szállítás utánvételes.

HAZAI HENTESÁRU DM
kg Kolbász száraz 18,—
kg Kolbász füstölt 16,—
kg Véreshurka rizsával 12,—
kg Májashurka rizsával 12.-
kg Disznósajt 14,80
kg Tokaszalonna 10.80
kg Vastagszalonna 14,—
kg Tepertő 16,—
kg Borda 12,-
kg Sonka 24,-

5 kilón felüli rendelésnél portómentes.
MICHAEL TAUBEL, Metzgermeister 

Peter-Rosegger-Str. 3 
6710 Fran^nnthal/Pf Tel. (06 233) 6 26 93

„TÉTÉNY11 Ungarische Spezialitaten 
Inh.: O. Baver 

Kreitmayerstr. 26 - 8000 München 2
Telefon (0 89) 1 29 63 93 DM

Egri Bikavér 6 80
Alföldi Olaszrizling 1. 5,30
Alföldi Kékfrankos 1. 5,30
Abasári Rizling 0,7 5,95
Debrői Hárslevelű 6 30
Badacsonyi Kéknyelű 7.20
Badacsonyi Szürkebarát 7 30
Soproni Kékfrankos 6,60
Villányi Burgundi 7.30
Hajósi Cabernct 7,30
Bogiári Olaszrizling 6 —
Bogiári Kékfrankos 6,—
Bogiári Cabernet-rosé 6.—
Csopaki Rizling 6 80
Zöldszilváni 7,30
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 Üt. 32,—
Beverage Bitters 0,5 lit. 17,—Pick szalámi kg 27,—Csabai kg 25,—Gyulai kg 23 —Házi kolbász kg 19 —Kalocsai tarhonya V2 kg 3,30Nagykockatészta 1/t kg 3.50Paprika káposztával 0,7 lit 4 40Hegyes erőspaprika 4.40
Hegyes csípöspaprika 4,40Bogyoszlói paprika 4.10Disznósajt kg 12,50Véres-, májashurka kg 12 50
Kalocsai Paprika-set 7,10
Paprikakrém tubus: édes/félerős/erös L50 
Gulyáskrém tubus 1 80
Gyalult tök 0.72 2,90

— Üvegárút is szállítunk —

ÚJDONSÁG! MEGJELENT.
Tollas Tibor: 

FORGÓSZÉLBEN
válogatott versek

A költő eddigi öt kötetének legjobb verseit 
és újabb költeményeit tartalmazó 250 ol
dalas könyv ára portóval együtt DM 30, 
vagy US $ 14,—, vászon kötésben DM 38, ,

vagy US $ 17,—.
Megrendelhető a Nemzetőr címén:

Postfach 34 03 61, D-8000 München 34, BRD

Az előfizetési díjat 
vagy könyvrendelések árát kérjük 

Postacsekk-kontónkra vagy postán 
(ne bankon!) keresztül átutalni!

Rupp László hites törvényszéki fordító, 
vállal fordításokat magyarról németre és 
németről magyarra. Postfach 162. D-8000 
München 1. — (0 89) 53 02 35.

Teológiai és Sporttudományi szakfordító 
magyar-német és német-magyar, valamint 
erdélyi honfitársaim számára román-nemet 
és német-román hiteles fordításokat vállal

SINKA ADAM
törvényszéki hites okiratfordító és tolmács. 
Németországban tanácsadás állampolgári és 

menekültügyi kérdésekben.
Cím' D-7512 Rheinstetten 1, Lindenstr. 16.

Telefon: (07 21) 51 86 61 (17.00 órától.)

FIGYELEM!
Az „Életünk" új előfizetési ára 
egy évre DM 18,-, tengerentúlra 

légipostával DM 28,—.
Kérjük előfizetőinket az előfizetési
díjat lehetőleg postscheckkontónk- 
ra, tengerentúlról pedig ne bank 
útján, hanem eurócsekken utalják 
át, mert a banklevonás igen nagy.

Megjelentül

A BEFEJEZETLEN FORRADALOM - 1956
Ez a tanulmánykötet egyedülálló írásokat 

tartalmaz az 1956-os magyar forradalom 
előzményeiről, lefolyásáról, történelmi je
lentőségéről. kiegészítve eddig ismeretlen 
fényképek és dokumentumok közreadásá
val. A kötet szerzői: Csonka Emil (t), Dénes 
Tibor (t), Gosztonyi Péter, Juhász László, Kab- 
debó Tamás, Kocsis Gábor, Oltványi László, 

Révész László.
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőmű

vészeti Kör (SMIKK) kiadása, Zürich. 1982. 
A nyugati magyar művészek reprodukciói
val illusztrált 244 oldalas könyv ára fűzve 

30.-- sFr / 15.— S + portó.
Megrendehlető: SMTKK-VERSAND 

Postfach 87, CH-8037 Zürich.

Utazzék Rómába
Vadnay Zsuzsa útikalauzával 

RÓMA MESÉLŐ KÖVEI
A rajzokkal illusztrált kis kötet legendá
kon, mondákon, történelmi pletykákon 

keresztül mutatia be az Örök Várost.
Szép és olcsó ajándék! Ara DM 12,—, 
vagy US 8 5,—, vagy ennek megfelelő 
valuta. Megrendelhető a vételár + portó 
beküldésével a szerzőnél: S. Vadnay, 

13 Via Romerio, CH-6600 Locarno.

9 ÚJDONSÁG! MEGJELENT! H 
Borbándi Gyula

A MAGYAR NÉPI MOZGALOM
— A harmadik reformnemzedék — 

című könyve.
A szerző bemutatta a magyar társadalom 
és politika alakulását a 20. században, a 
szociográfiai irodalom kibontakozását, a 
népi írók irodalmi és politikai működését, 
a népi szellemű szervezetek, kiadók és 
lapok tevékenységét, a népiség szerepét 
a háború utáni és 1956-os eseményekben, 
hatását a mai Magyarország feilödésére. 
Az 538 oldalas könyv ára 20,- US dollár, 
vagy 48,- DM. Megrendelhető az Életünk 

címén is.

HIRDETTEM AZ IGÉT!
Mindszenty szellemi végrendeletének 
ez a könyv az első gyöngye, amit ki
adott a Mindszenty Alapítvány. — 
írásaiból, beszédeiből és cselekedetei
ből merített 60 oldalas „bevezetővel" 
látta el Közi Horváth József. A könyv 
tartalmazza legfontosabb körleveleit, 
Írásait és beszédeit, amiket harcban a 
megszállókkal irt vagy mondott, vala
mint felejthetetlen kőrútjain a világ
ban szétszórt magyarokhoz intézett.

Legszebb ajándék!
Ara DM 25.— vagy $ 10,---- F portó.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

Oberföhringer Str. 40. 
D-8000 München 81 

Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38
Felelős Kiadó: 

a Magyar Kát. Főlelkészség. 
Felelős szerkesztő: 

Dr. Harangozó Ferenc, 
Seelsorger.

*
Redaktion und Ilerausgcber: 
die Ungarische Oberseelsorge, 

Oberföhringer Str. 40 
8000 München 81, 

Telefon: (0 89) 98 26 37 - 38.
Rcdakteur: Dr. Harangozó Ferenc. 

Abonnement: DM 18,— pro Jahr und 
nach übersee mit Luftpost DM 28,—. 

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők kiild'k szét és ná

luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész oda a kiadóhivatal küldi 

az újságot.
Előfizetési ár egy évire DM 18,— 

vagy ennek megfelelő valuta. 
Tengerentúlra légipostával DM 28,— 

Lapzárta: a hónap 18-án. 
Hirdetéseket csak 15-ig fogadunk el. 

I’ostscheckkonto München: 
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sonderkonto 

Bankkonto: Bayer. Vereiniíbank, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

Kath. Ung. Seelsorge „Életünk".
Druck: Danubia Druckerei GmbH, 

Fcrchenbachstr. 88 - 8000 München 50

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

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBEI

Befizetéseket, átutalásokat nem bank
kontónkra, hanem Postscheckkontónkra 
kérünk: Kath. Ungarn-Seelsorge — Son
derkonto - München, Postscheckamt 
München, Konto-Nr. 606 50-803.

Kiadóhivatalunknál kapható 
könyvek

Mindszenty József: Hirdettem az Igét 
(1944- 1975). — 300 oldal, vájzon- 
kötésben DM 25,— vagy $ 12,— 

Mindszenty József: Napi jegyzetek
480 o. vász köt. DM 32,— $ 15,— 

Mindszenty József: Emlékirataim,
500 old., vász. köt. DM 40,— $ 22,— 

Kardinai Mindszenty: 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 o., egész 
vászonkötésben DM 20,— $ 10,— 

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

DM 15,— $ 10 —
Szamosi József: Máriacelli emlék

könyv, képes kalauz 48 képpel, 
ebből 32 színes DM 12,— $ 6 —

Szállításnál 4- portóköltség.
Megrendelhető: az „Életünk" 

kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40 

D-8000 München 81, W. Germany

NEMZETŐR KÖNYVEK DM
Tollas Tibor: Forgószélben

Válogatott versek, 250 old. fűzve 30,—
vászonkötésben 38,—

Szolzsenyicin: Gulag I—II. Oroszból
fordította Szenté Imre. Kötetenként 30,— 

Rozanich István: A másik partról
(versek) fűzve 12,—

Dálnoki Veress Lajos: Magyarország
honvédelme a II. világháborúban
(3 kötet) vászonkötésben 80,—

Megrendelhető a könyv árának beküldésé
vel: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88, D-8000 
München 50, BRD címen.

■ Mégkapható ■
JUHÁSZ LÁSZLÓ 

A HÉTTORONYTÓL KUFSTEINIG 
— Magyar rabok idegenben — 

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

„BURGENLAND" 
történelmi útikalauz 

második, javított kiadási.
Mindkét könyv megrendelhető /ZM? 25,— 

áron, a szerző címén: 
Bülowstr. 10, D-8000 München 80



"ÉLETÜNK"

bécsi melléklete - 1984 február

A.í egyházközségi tanácsválasztás kiértékelése

l°2 zárt borítékot a választási bizottság tagjai folyó hó 7~én 
Radnai,atya jelenlétében bontottéit fel. 5 szavazat érvénytelen s a 
97 érvényes szavazat a következő kimutatást adja:

1.) Dr.Csermöy-Schneidt Ottó 64- 2o-22.) Takács Gizella 352.) Bódi Ferenc 61 23-24.) Dr.Szabados Péter 34
3-) Hoyós István 52- 23-24.) Török Zsuzsi 34
4-5.) Aykler Zsigmondné 51 25.) Kuszter Dezsöné 33-
4-5.) Szöke-D. Róbert 51 26-27.) Géczy József 32-
6.) Bolza Ilona 5o 26-27.) Mikó Béláné 32
7.) Krassay Pálné 49 28.) Kornis Zsuzsa 31-8.) Csipkó László 4? 29.) Galambos Margit 27
9-lo.) Dr.Csernay Jenő 45 3o.) Schwarz Mátyás 26-
9-lo.) Toós Károly 45 31.) Paksánszky Szilv. 24
11.) Horváth Béla 43 32.) Szalachy István 17
12-13.) Cserkuti Dezsöné 41 33.) Kecskés Illés 14
12-13.) Retezár Mónika 41 3M Miller-A. Izabellal3
lit.) Solyoraváry Ilona 4o-- 35-42.) Bornemisszáné 1
15.) Tarnay Sándor 39 35-42.) Just István 1
16-17.) Markó Magdi 38 35-42.) Kovács Béla 1
16-17.) Onuska Gábor 38 35-42.) Maleczky András 1
18.) Hochbaum István 37 35-42.) Pingitzerné 1
19.) Szederkényi Ferenc 36 35-42.) Széchényi August 1
2o-22. ) Bálint László 35 35-42.) Szemerédiné 1
2o-22.) Kántor László 35 35-42.) Takács Izabella 1

A kapott szavazatok száma melletti minusz /-/ jel, jelenti a jelöltet 
ért törlések számát. A lista végén 1-1 szavazattal azok szerepelnek, 
akiket a választók Írtak fel kiegészítés-képpen. Előző közleménye
inkben jeleztük, hogy a választó közgyűlést e hó 25_ig tartjuk meg.
Az időközben felmerült terminusnehézségek - sajnos - bizonyos halasz
tást tesznek szükségessé: a választási közgyűlést

1984 március 9~én, pénteken d.u. 18.jo órakor tartjuk meg az Egyház

község VII.kér. Döblergasse 2/l/jo b. alatti helyiségében.

Az erre hivatalos (fent felsorolt) résztvevők még külön értesítést 
kapnak.

Köszönjük híveinknek eddigi részvételükét a választás előkészítésé
ben, köszönjük sikeres munkánkhoz küldött jókívánságaikat. Kérjük a 
közgyűlés résztvevőit, hogy olyan egyháztanácsot indítsanak utjara, 
mely méltóképpen képviseli egyházközségünket, más közösségek, szer- 
vek, egyesületek felé és eredményes belső munkát végez.

Választási bizottság



Az örök hazába költöztek:
WIEDEMANN Ferencné, szül. Máté Mária, 1984 január 19“én, Bécsben 
89. életévében. Példátadó, szelíd türelemmel viselte hosszfi. beteg
ségét.
LENKEI Géza, magyar kir. tüzérszázados, 71« életévében, 1984 február 
2-án, Bécsben.
KLÉNER József, 80. életévében, Langonzersdorfban, 1984 február ,1-én, 
két fia választotta a papi pályát, lehetőleg minden egyházközségi 
rendezvényen résztvett.
HORVÁTH Rezső, 32 éves, aki természetes szelíd jóságával mindenkinek 
megnyerte a szimpátiáját, Kaiserebersdorfban 1984 február 7~én autó
baleset áldozata lett. 3 gyermek veszítette el benne az édesapját.

Halott testvéreinknek adjon az Űr örök boldogságot.

Krónika

Dr. CSERMÖY-SCHNEIDT Ottó előadása Andrássy Gyuláról,a,Monarchia 
volt külügyminiszteréről osztatlan tetszést és elismerést aratott. 
Aílelkes közönség nyomban felkérte az előadót, hogy folytassa elő
adás sorozatát a nagy magyar államférfiakról. Alapos kutató munká
ja és választékos nyelvezete külön elismerést érdemel.

Nagyböjti lelkigyakorlataink vezetésére felkértük P.Dr.Békés Gellért 
római professzort, de nem találtunk olyan alkalmas lelkigyakorlatos 
házat, amely felkínálhatott volna olyan nagyböjti hétvéget, melyen 
Gellért atya még szabad lett volna. Ezért az idén a Pazneumban ren
dezünk lelkinapot április 1-én, vaáárnap 15 órai kezdettel. A két 
elmélkedést és a 18 órai szentmisét Dr.Tóth József, a bécsi papne- 
velőintézet rektora fogja tartani. Erre vonatkozólag a kővetkező 
számunkban fogunk beszámolni.

ÍME. Az Imádkozó Magyarok Egyesülete márciusi rózsafüzéres engesz
telő imaóráját csütörtökön, március 1-én 18.30 órakor tartja a 
Singerstrasseban. Engesztelő imánkat ajánljuk fel a veszélyeztetett 
nemzetközi béke érdekében.

Német nyelvtanfolyam a Szent István Otthonban 7.,Döblergasse 2/l/3o 
minden pénteken 17 órakor kezdődik.

A Zentralverband, azaz az Ausztriai Magyarok Csúcsszervezetének ki
adásában megjelent ''ŐRSÉG'1 cimü magyar falinaptára, magyar isten
tiszteletek alkalma.val es az irodában, Stephansplatz 5*  kapható: 
3o.- Schilling.

Szent István Otthon; 7., Dcblergasse 2/l/3o b. 
Minden vasárnap líTórától játékdélután és könyvtár.

Magyar szentmisék vasár- s ünnepnan:
I. Singerstr. 7. ~ " P.'b’rÖRadnai Tibor

IE. Pazmaneum, szombaton, Pr'J.lat Valentiny Géza 
XI. Kaiserebcrcd.nrf löt. Antal Béla
Traiskirchen, tábor P„Szollár Lajos

11 h
18.30 h

11 h
9.3o h

Magyar gyóntatás minden magyar istentisztelet előtt; továbbá 
a Kapuzinerkirchenbon (I .,Neuermarkt) 7-8 h-ig naponta és

18.3o h-ig. P.Dr.Radnai Tibor.
P.Dr.Tibor Radnai,lolo Wien, Stephanspl.5«


