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KISS BARNABÁS OH:

A keresztfához megyek...
Emberi életünk nagyon szorongó ér

zése a félelem. Erről írt nagy költőnk, 
Babits Mihály is Intelem vezeklésre cí
mű versében:

„Mivel a földön jónak lenni oly nehéz, 
erényeid elhagynak, mint az ifjúság, 
de bűneid utánad jönnek, mint a hű 

kutyák
s ha netán elfáradva az úton leülsz, 
mind köribéd telepszik és arcodba néz 
nyugodtan, mintha mondanák: „Nem 

menekülsz!”

Kisgyermekkorunkra, későbbi helyze
teinkre gondolunk — rá kell döbben
nünk, hogy milyen gyengék vagyunk. 
Elfog bennünket ez a szorongó érzés, 
és különösen akkor erős, ha egyedül va
gyunk. Ilyenkor kapaszkodni akar az 
ember. Életünk során többször, de éle
tünk végén újra jelentkezik ez az érzés, 
ez a félelem. Sok ember talán azért hal 
meg, mert fél!

Kapaszkodni akar, érezni akarja, 
hogy van valaki mellette, érezni húsár
ja, hogy nincs egyedül.

A természeti katasztrófák, a balese
tek, a sok keserű és szomorú sorsok ta
núsága indítja el bennünk a félelmet. 
Félünk, hogy egyedül maradunk . . . „Mi 
lesz, ha te meghalsz?” — házastársak, 
szülők, gyermekek és barátok kérdése. 
Ez talán önzés, de mégis félelmet vált 
ki az emberekben. Ha pedig belegon
dolunk, hogy a gonosz lélek is beleszól 
a világ, az élet rohanásába . . . Tehát 
nemcsak a testi, hanem a lelki életünk 
is veszélyben van. Az örök sorsunk, az 
örök boldogságunk. Nincs nagyobb sze
rencsétlenség, nagyobb félelem, mint 
hogy „nem talál haza az ember”. Ván
dorolni örökre . . .

Mert mi az örök boldogság? — hogy 
„haza találtam”.

És mi a kárhozat? — hogy soha nem 
fogok „haza találni”.

Az életben sokszor letérünk arról az 
útról, amely az Istenhez vezet, de min
dig van mód visszamenni. A halál után 
már erre nincs lehetőség. Az életben 
mindig tudunk újra kezdeni, (vö. A té
kozló fiú — Lk 15, 11—32)

Krisztus azért jött, hogy üdvösséget 
szerezzen, nem pedig, hogy elítéljen, 
azért, hogy szolgáljon, nem pedig, hogy 
neki szolgáljanak. Hogy ez a boldog és 
biztató érzés meg lehet bennünk, azt a 
Megváltó Jézusnak köszönhetjük. „Az 
egyház kötelessége, hogy szüntelenül 
vizsgálja és az evangélium fényénél ér
telmezze az idők jeleit, anélkül ugyan
is nem adhatja meg mindenegyes nem
zedéknek a korszerű választ az örök 
emberi kérdésekre az evilági és a túl- 
világi élet értelméről és a kettőnek egy
mással való összefüggéséről. Ismernie és 
értenie kell tehát azt a világot, amely
ben élünk: várakozásait, törekvéseit és 
sokféle formában megmutatkozó drá
maiságát. (Gaudium et Spes 4. pont)

Emberi történelmünkben 1983 már
cius 25-től a megváltásnak az 1950. ju
bileumát ünnepeljük. Jézus Krisztus 
meghalt értünk a kereszten és föltá
madásával bizonyította, hogy halála 
megváltó halál volt. Ezért mondhatjuk 
Szent Ágostonnal még ma is: Forog a 
világ, de áll a Kereszt!

így gondoljunk tehát a megváltásra, 
amelyet Jézus halála és föltámadása ál
tal nekünk ajándékozott, hogy most 
már ne félelemben és szorongásban él
jünk, hanem abban a tudatban, hogy 
Isten gyermekei vagyunk.

Talán nagyon könnyű leírni, megfo
galmazni mindezt. De hogy mindnyá
jan így gondolkodjunk, tekintsünk visz- 
sza a kezdetre. A Teremtéstörténet 2-3. 
fejezete elmondja, hogy az Isten az em
bert egy csodálatos kertbe helyezte és 
annak minden gyönyörűségét neki ad
ta. Az egész történet lényege: Isten sze- 
retetből mindent az embernek adott a 
teremtéskor. De valami kivételt mégis 
tett: az élet és tudás fájáról nem ehet
tek. A teljes tudást és az örök életet nem 
adta át az Isten.

Miért? — A kígyó, a csábító szerint, 
irigységből. De akkor miért is terem-

PETÖFI SÁNDOR (1823-1849):

A hazáról*
Lement a nap. De csillagok
Nem jöttének. Sötét az ég.
Közel s távolban semmi fény nincs, 
Csak mécsvilágom s honszerelmem ég.

Szép csillag a honszeretet, 
Gyönyörűségesen ragyog.
Szegény hazám, szegény hazám te, 
Neked kevés van ilyen csillagod.

Mécsemnek lángja mint lobog!
Mitől lobog? mi lengeti?
Éjfélt ütött. Ti lengtek itten
Mécsem körül, ti népem ősei!

Mintha nap volna mindenik,
Oly tündöklők e szellemek, 
Tündöklők, mert hisz a dicsőség 
Sugármezébe öltözködtenek.

Ne nézz ősidre, oh magyar,
Ki most sötétségben vagy itt,
Ne nézz ősidre, e napokra ...
Szemeid gyöngék... a napfény megvakít.

Hazám dicső nagy ősei,
Ti földetrázó viharok!
Ti egykoron a porba omlott 
Európa homlokán tomboltatok. 

* Március Idusára, a magyar szabadság és hazaszeretet kokárdás ünnepére szántuk ezt 
a valamikor kötelező iskolai költeményt, amely történelmünk dicsőséges, mult/at idézi fel 
a mindig sivárnak tetsző jelen nyomorúságában. Minthogy pedig a „Hét évszázad magyar 
versei-' c antológiában, - noha Petőfitől 121 verset közöl, de ezt hiaba keressük benne - 
egymagában is elég ok: miért választottuk éppen ezt a minden magyar szivet megdobog
tató, halhatatlan költeményt.

tett? Hiszen a teremtés tényéből tapasz
talhatta az ember, hogy Isten a szere
tet.

Valóban Isten későbbre tartogatta e- 
zeket az értékeket, mint legértékesebb 
ajándékot. A családi öröklött értékeket 
sem szokás odaadni a kis gyermekek
nek, akik nem tudják még értékelni. Ös- 
szüleink nem Istennek hittek, nem is
merték fel az Ö végtelen szeretetét — 
hanem hittek a csábító szavának, aki 
becsapta őket. Ettől fogva az ember tu
datlanságban és a halál rettegésében élt. 
Ezért nem kapták meg a nekik szánt 
örökséget. De Isten nem hagyta magára 
az embert, az Ö szeretete legyőzhetet
len. Elküldte Fiát, a második isteni Sze
mélyt, hogy legyen ember az emberek 
között, hogy hoiza meg nekik a tudás 
és az élet ajándékát.

Bizony sok ember sírfelirata lehet ez 
a mondás: „Itt nyugszik egy ember, aki 
sohasem tudta, miért él!”

Valóban nem élhetünk anélkül, hogv 
ne tudnánk: miért élünk? Amíg ezt nem 
tudjuk, addig azt sem tudhatjuk: ho
gyan éljünk? Ezért kell rendeznünk Is
tennel való kapcsolatunkat. Erre szol
gál a nagybőjti szent idő. Az eddig nem

Oh nagy volt hajdan a magyar, 
Nagy volt hatalma, birtoka;
Magyar tenger vizében hányt el 
Éjszak, kelet s dél hullócsillaga.

Csakhogy rég volt, midőn a magyar 
Fejekre termett a babér;
A képzelet sebes szárnyú sas,
Elfárad mégis, mire odaér.

Oly rég elhervadt a babér
A magyaroknak homlokán,
Hazám, oly rég voltál te nagy, hogy 
Nagyságod híre csak mese talán.

Már rég nem sírtam, s íme most 
Pillámon egy könny rengedez.
Magyar nép, vájjon hajnalodnak 
Vagy alkonyodnak harmatcseppje ez?

Magyar dicsőség, mi valál? 
Hullócsillag? mely tündökölt,
Aztán lehullott a magasból 
És mindörökre elnyelé a föld.

Vagy üstökös vagy, oh magyar 
Dicsőség! mely jött s távozék, 
Hogy századok múltával újra 
Lássák fényét a népek s rettegjék?

1845 

sejtett igazságok talán újra világosab
bá válnak előttünk:

— Isten a mi Atyánk. — Erre tanít
ja Jézus is apostolait, amikor imádko
zik: Miatyánk ... Mária Magdolnának 
is a feltámadás után ezt mondja: „Föl
megyek az én Atyámhoz és a ti Atyá
tokhoz, az én Istenemhez és a ti Iste
netekhez”. (Jn 20, 17) Tehát nincs he
lye az életünkben a félelemnek, a ret
tegésnek, hanem a gyermeki bizalom
nak.

— Minden ember testvér — Szent 
Pál tanít erről nagyon kifejezően: 
„Nincs többé zsidó vagy görög, rab
szolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert 
ti mindnyájan egy személy vagytok 
Krisztus Jézusban”. (Gál 3, 28) A mai 
nyelven fogalmazva: nincs többé néger, 
cigány, máshitű vagy más világnézetű 
— mindenki Jézus által testvér.

— Ezért a legfőbb parancs: a szere
tet. — Jézus búcsúbeszédében fogal
mazza meg a szeretet parancsot, amely 
az Újszövetség törvénye is. „Szeressé
tek egymást, mint ahogy én szerettelek 
titeket”. (Jn 15, 12)

— így lesz csak az örökségünk a bol
dog és végnélküli élet. — Ugyancsak a 
búcsúbeszédében hangzik el Jézus aj
kán a mennyei haza ígérete. „Atyám 
házában sok hely van ...” (Jn 14, 2) 
Vagy amikor az utolsó ítéletről beszél: 
„Jöjjetek Atyám áldottad Vegyétek bir
tokba a világ kezdetétől nektek készített 
országot! (Mt 25, 34)

Ezt a teljes tudást és az örök életet az 
első emberpár azért nem kapta meg, 
mert nem várták ki Isten ajándékát. Ke
vélységben és lázadásban akarták meg
kaparintani. Ádám engedetlensége hoz
ta a bajt, Krisztus engedelmessége tette 
jóvá. (vö. Róm 5, 12—21)

Jézus szeretetből és alázatosságból a 
végsőkig való engedelmességet válasz
totta: „megalázta magát és engedelmes 
lett mindhalálig, mégpedig a kereszt
halálig”. (Fii 2, 8) Erre a szeretetre és 
áldozatra az Atya sem tartotta vissza 
szeretetét: ismét magához emelte az em
bert. És ez a megváltás!

Ez a megváltás, ez az üdvösség mind
nyájunk javára ajándék. Lehetőség szá
munkra, de nem kényszer. Ha hiszünk 
a kereszt erejében, akkor ebben a böjti 
készületben is elfogadjuk azt a kegyel
mi erőt, amely segít legyőzni a bűn ma
radványát, és segít félelem nélkül élni.

Az élet küzdelmei, fáradalmai sok
szor elfelejtetik velünk: Isten magához 
emelt bennünket. Sőt sokszor egy-egy 
nagy bűnnel teljesen elfordulunk a sze
rető Istentől, letérünk a megváltottak 
Istenhez vezető útjáról.

Találjunk vissza Krisztushoz, a Ke
reszthez! Ne feledjük boldogemlékű I. 
János Pál pápa mondását:

„Aki meg akarja csókolni a Kereszt- 
refeszített arcát, nem kerülheti el, hogy 
a tövis meg ne szúrja”.

Ha tehát a félelemben élünk, rette
günk még — sokszor nézzünk a ke
resztre és a rajta függő Megváltóra, 
hogy erőnk és életünk legyen a világ 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Vallás és ifjúság
A gyermek végre felnőtté válik. Teste 

kifejlődött, egészséges, erős. A fiatal 
test szépsége büszkeséggel tölti el. Meg
részegednek ifjúságuktól. Alkohol nélkül. 
A tapasztalat azonban hiányzik, s így 
gyakran olyan hibát követnek el, ami éle
tük végéig elkísérheti. A régi életforma 
(falusi hagyományok) megszűnt, ahol 
mindennek megvolt a helye.

A f'atal általában elégedetlen a világ
gal. Meg akarja javítani. Forradalmi haj
lamokkal át kell esni a materializmus be
tegségén. Mindenkinek. Sokan azonban 
életük végéig ebben a betegségben szen
vednek.

Tapasztalat hiányában nem tudja, hogy 
a szenvedés, a fáradságos munka az élet 
tartozéka. Szenvedés az élet iskolája.

A régi életformákat a technikai forra
dalom és materializmus elsöpörte. Új 
nincs, vagy csak zavaros.

Nem tudja, hogy a törvény nem isme
rése nem mentesít a bűn következmé
nyeitől. Ki mit vet, azt arat. Nem tudja,

„Papnevelés a Szovjetunióban
SZÁNDÉKCS-E a megtévesztő címadás?

A bécsi Kat-Press két híre: Az első: 
a Kaunas-i szemináriumban, ahol a lit
ván papnövendékek tanulnak, 104 kis- 
pap van. Az első évfolyamra tavaly 28 
jelentkezőt vettek fel. — Rigában, a má
sik szeminárium, ahol most 51 a kispa- 
pok száma, az első évre heten nyertek 
felvételt. Ez a hírközlés még megjegyzi, 
hogy a r gai szemináriumban fölvesznek 
a Szovjetunió más területeiről papnöven
dékeket és hogy mindkét szemináriumi 
épületet az elmúlt években felújították és 
kibővítették.

Ehhez a hírhez az a megjegyzésünk, 
hogy először megtévesztő, mert külö
nösen a mostani fiatalok nem tudják már 
azt, hogy Kaunas, a litván főváros, ma 
ugyan a Szovjetunió egy ,,önálló" köz
társasága, és azt sem tudják, hogy Riga, 
a lett főváros, „önálló" köztársaság a 
Szovjetunió területén. És csak azért a 
Szovjetunió területén, mert mindkét bal
ti államot Észtországgal együtt a Szovjet 
erőszakkal megszállta és annektálta.

Szerintünk a cím így hangzott volna 
helyesen: „Papnevelés Litvániában és 
Lettországban".

A más k kérdés Chira Sándor esete: 
a 86 éves görög-katolikus püspökről 
semmit sem tud, vagy elhallgatja azt, 
hogy mi történt vele 20 évvel a halála 
előtt. Az előző életéről nem tud semmit. 
Az igaz, hogy 1947-ben szentelte püs
pökké Romzsa püspök, de titokban, hogy 
ha már ö nem lesz, legyen utódja. Azt 
sem említette meg a Kat-Press közlés, 
hogy egy évre rá Romzsát egy bérmaút- 
ján orosz katonai teherautó elgázolta és

A keresztfához megyék...
(Folytatás az első oldalról) 

forgatagában a mindig álló kereszt mel
lett megmaradni.

A kereszt mindig áll, hogy enyhítse 
a szenvedést, 
emelje az elesettet, magához ölelje az el
hagyatottat, 
erőt, bátorságot, meleget és fényt árasz- 
szon nekünk.

A idei nagyböjtben is sokszor éne
keljük: A keresztfához megyek, mert 
máshol nem lelhetek nyugodalmat lel
kemnek . ..

Forog a világ? Félünk a rossztól, a 
gonosztól?

Ne feledjük, erősen higgyük: ÁLL A 
KERESZT!

vagy nem akarja megérteni az emberi 
együttélés örök törvényét, ami az Evan
géliumban van leírva. Ezt a rohanó élet
tempó elősegíti, nem beszélve sajtó, rá
dió, televízió pusztító hatásáról. Semmire 
sincs idő!

Nem tudja, hogy a tökéletes Igazság 
megvalósítása lehetetlen, mert halandó 
testünknek rabjai vagyunk. Nem tudja, 
hogy Istenhit nélkül, velünkszületett ter
mészetes önzésünk — egoizmus — vakká 
tesz. Az Istenbe vetett hit megnyitja sze
münk. Ha szívünkben Igazság és Szeretet 
van, az kisugárzik környezetünkre, ön
magunk számára pedig harmóniát, belső 
békességet, egészséget, kimeríthetetlen 
erőt ad.

Vágy és harag uralja a világot, ami a 
bűnök forrása. Aki tehát önmagán ural
kodik, legyőzte a világot, akkor is ha kol
dus. Ha szeretetben és igazságban él, 
megszűnnek félelmei, sőt a haláltól való 
félelem is. Szabaddá válik! S családja, 
embertársai számára áldássá!

Vígh Lajos

amikor az ungvári kórházban már föl
épülőben volt, az addigi ápolószemély
zetét és orvosait kicserélték és Romzsa 
püspök három nap múlva halott volt. — 
A kórházban megmérgezték. Azt se 
mondja el, hogy Chira Sándort, püspöke 
halála után, letartóztatták és rendelet
tel 25 évi szibériai kényszermunkára ítél
ték.

E sorok írója 1949 karácsonyán a szi
bériai Bajkál-tó vidékén, (Oserlag) a 7. 
Lk.-ponton találkozott vele, ahol mind
ezeket elmondotta neki Chira. — Chira 
Sándor további sorsa 1956-ig Szibéria, 
különféle táborok; ekkor hazaengedik 
Ungvárra, de figyelik. Aztán még ugyan
ebben az évben újra letartóztatják és 
belső Ázsiába viszik, ahol rézbányákban 
dolgozik. — Mi úgy tudtuk, hogy ott 
elpusztult, de 1983-ban jött tőle biztos 
hír, hogy él, még ped:g Karagandában 
egy litván pap mellett, aki ott regiszt
rálva van (hivatalos engedélye van lel
kipásztori tevékenységre az oda kény
szerkitelepített németeknél, főleg Volga- 
németeknél).

Halála előtti utolsó üzenete orosz nyel
ven az ő ítéletének szószerinti szövege 
és újravaló megerősítése Romzsa püs
pök megmérgezésének (nagyon érdeke
sek a körülmények, hogy állapították 
meg, és Romzsa püspök temetésével 
kapcsolatban minden forgalom leállítása 
Ungváron és környékén, hogy senki a- 
zon részt ne vehessen).

Nem hisszük, hogy a bécsi Kat-Press- 
nek ezek a döntően fontos részletek 
Chira Sándor életéből ismeretlenek len
nének. Vagy féltek Bécsben? H. F.

Szovjetoroszország

Területe 22,4 millió km", a föld szá
raz területének 1/°-a. Lakosainak a szá
ma, Kína és India után a 3. helyen áll. 
Az 1979-es népszámlálás szerint kere
ken 270 millió. Ezek különféle nemze
tiségekből tevődnek össze. Szovjet ada
tok szerint a lakoság 52,4 %-a orosz, 
16,1 o/o ukrán, 4,8 °/o üzbék, 3,6 % fe
hérorosz, a többi kisebb-nagyobb nem
zetiséghez tartozik. Jellemző: 112 nyel
ven beszélnek a Szovjetunióban. — 
Ezek szovjet adatok. A valóság a leg
több külföldi szakértő szerint az, hogy 
szovjetorosz területen ma a lakosság 
többsége már nem orosz.

Gyűlölet és szeretet
Stuttgartban jelent meg 1980-ban 1. 

I-I. Whites regénye: „A camelotti király” 
címmel, amelyben az iro uj oldalról 
mutatja be a középkori rege alakjait. 
Lanzelot a világ legjobb lovagja volt. 
Főcélja volt, szeresse Istent. Szerette Ar- 
thur királyt is meg a királynőt is, aki
nek udvarában élt. Saját magát viszont 
gyűlölte, saját szavai szerint.

Tudatára ébredt önön gyűlöletének 
egy napon s ettől kezdve még jobban 
gyűlölte magát csúf kinézése miatt. Egy
szer így szólt korabeli udvari modor
ban a királynőhöz: „Nem értem, hogy 
tudtok szeretni engem. Valóban szeret 
Fenséged engem? Nem tévedés ez?” — 
De Lanzelotom! — válaszolta a király
né. — „De mikor nekem oly csúnya a 
kinézésem” — vetette ellen Lanzelot. A- 
mikor meggyőződött arról, hogy a ki
rályné szereti őt visszataszító kinézése el
lenére — kezdte elhinni, hogy Isten sze
reti a világot, akárhogy is néz ki.

A királynő szeretete feloldja gyűlöle
tének béklyóit és vallomásba kezd: 
„Amikor még gyermek voltam, gyűlöl
tem önmagam. Nem tudom miért. . . 
Egyszer megkért a testvérem, adjam köl
csön neki nyilamat. Két vagy három fél
tékenyen őrzött kitűnő fából készült 
nyilam volt, az övéi viszont görbültek. 
— Azt mondtam, elvesztettem nyilai
mat és nem adtam oda. Később hallat
lan lelkiismeretfurdalás gyötört, úgy é- 
reztem, elárultam Istent. Másnap le
mentem a várárokba, felgyűrtem ruhá
mat és belefeküdtem a csalánbokorba”.

Önmaga megbüntetése azonban nem 
szabadítja meg a bűntől, gyűlölete nap
ról napra nő. Talán kiült gyűlölete az 
arcára és ez tette őt oly visszataszító
vá?

Követendő példaképe Arthur király

”The Day After“
A „Másnap” c. filmről

A film az amerikai ABC-TV-vállalat 
forgatásában hét rrvllió dollár költséggel 
készült, három év alatt. - Ez a film az 
atomháború szörnyű katasztrófáját vitte 
vászonra. A forgatók nagy reményeket 
fűztek hozzá. Két napon keresztül, négy
órás vetítéssel akarták hozni. A vége: 
egy nap és két órás vetítés lett.

A filmet az egész világon óriási pro
paganda előzte meg. A bemutató után 
az Egyesült Államokban ,,meeting“-eket 
terveztek a nagyközönség felvilágosítá
sára. A vállalat számításai nem váltak be, 
a film nem érte el anyagi célját sem, de 
még kevésbé a politikai célját. A legfon
tosabb kérdést, hogy a két világhatalom 
közül melyik indította el a katasztrófát, a 
filmből nem tudhatjuk meg. A dolog re
züméje az, hogy ha a pusztító fegyverek 
egyszer megvannak, akkor az atomhábo
rú el nem kerülhető, mert a fegyverek 
végül is elsülnek mindkét oldalon és ma
rad a borzalom ...

Az amerikai közönséget a hasonló fil
mek már nem ijesztik meg, különösen 
szeptember óta, amikor az oroszok hi
degvérrel lelőtték a délkóreai Jumbo-jet- 
gépet 269 utasával. Az okos közönség 
előtt világos, hogy hol rejtőzik a veszély. 
- Nem ott, ahol a rakéták védelmi céllal 
és lelkiismeretes ellenőrzéssel és bizto
sítással álítódnak fel, hanem ott, ahol 
világforradalmi és uralmi céllal állították 
fel. - Jaj lenne a világnak, ha ezek a 
félelmetes megsemmisítő erők egy isten
telen és ezért embertelen rendszer mo
nopolfegyverei lennének, mert akkor va
lóban már nem volna kiút a szolgaság
ból!

volt, aki harcolt a jó és a jog győzel
méért, a hatalom és erőszak ellen. Ilyen 
akart lenni ő is, de sikereit, előrehala
dását, vagyonát többre becsülte, mint 
a szeretetet, a rászorulón való segítést. 
Hadakozásában nem vette észre, hogy 
már nem az eredeti célért harcol, ha
nem saját hírnevéért. — Itt történt az 
árulás.

A királyi pár szeretete új perspektí
vát nyit meg előtte: megtanulja, a sze- 
retetért nem lehet harcolni, ott nem a 
lándzsa a mérvadó. A szeretet ajándék 
és csodálkozva veszi észre, hogy meg
ajándékozták. Kedvet érez a szeretet to
vább ajándékozására. Ez kibékíti a vi
lággal és önmagával is.

Mindegyikünkben él és harcol Lan
zelot lovag valahol. Néha nyíltan je
lentkezik, néha titkos rejtekből lövi ki 
nyilait. Meg kell keresni, nehogy vá
ratlan akcióival nekünk is, másnak is 
kárt okozzon. Előbújik, ha úgy gondol
juk, másokat szeretünk, de valójában 
magunkat szeretjük bennük. Megjele
nik, amikor tulajdonunk, szokásaink, 
sikereink, hatalomvágyunk s lehetne 
folytatni a sorolást — fontosabbak, e- 
lőbbrevalók, mint a segítségre szorulók 
szeretet igénye.

Akkor gyógyulunk fel mi is, ha a sze
retet megszolgálhatatlan ajándékát el
fogadjuk, akár gyermekkorunkban, akár 
felnőttként ér bennünket a meglepetés, 
jó emberek részéről, önmagunk gyű
lölete sebet ütött lelkűnkön, esetleg ki- 
állhatatlanságot eredményez. A szere
tet begyógyítja a sebeket, késztet a bűn 
megváltására és elhagyására a bűnbánat 
szentségében.

Küjönösen fontos ez nagyböjt idején.
Nemcsak az emberek, Isten is meg

ajándékoz szeretetével fiában, Jézus 
Krisztusban. Átélhetjük szeretete mély
ségét nagypénteken, amikor az Istenfia 
értünk vérzik a keresztfán.

Fejős Ottó

Angelus atya leveléből: - Szakos Gyu
la, székesfehérvári püspök, a vatikáni 
rádióban tett azon bejelentésére, misze
rint a magyar állam most már megen
gedi, hogy az Egyház ezentúl intenzí
vebben foglalkozzék a betegekkel és az 
öregekkel, két kérdésünk van: az első: 
Miért kellett erre Szent István országá
ban újabban több m'nt 30 évig várni? 
— A második: Miért kell ehhez egyál
talán engedély?

® Meszlényi Antal: £

MAGYAR SZENTEK
ÉS SZENTÉLETŰ MAGYAROK

Nélkülözhetetlen kézikönyv! Az Árpád
ház szentjei mellett először foglalkozik 
a nemkanonizált, de szentéletű régi ma
gyarokkal (Bánfy Lukács esztergomi ér
sek, a Pálos-rendalapító özséb. a kassai 
vértanuk, Kelemen Didák minorita, Hám 
József szatmári püspök stb.); rajtuk kí
vül a közelmúltból 15 magyar hitvalló, il
letve vértanú részletes, hiteles életrajzát 
tárja elénk (Prohászka Ottokár, hg. Batthy- 
ánv-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 sémi

A gyönyörű nyomdai kiállítású, 300 ol
dalas könyv, kékszínű egész vászonkö- 
tosben, arany nyomással, rendkívül ked
vezményes áron DM 20,- vagy $ 10,- 
(+ portóköltség) befizetése ellenében 
kapható az Életünk kiadóhivatala címén. 
Rendelje meg! Korlátolt példányszámi
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A magyar állam és Egyház 
kapcsolatáról

A legutóbbi időben háromszor nyi
latkozott a Magyar Egyházügyi Hiva
tal (ÁEH) elnöke Miklós Imre, először 
a Magyar Hírlap szerkesztőjének, azután 
a „Trento Giorni” olasz katolikus lap
nak s végül a külföldnek szánt „Hazai 
Tudósítások”-nak.

A Trento Giorni-nak arra a kérdésé
re, hogy a Pápa ez évben ellátogat-e 
Magyarországra, azt válaszolta: „A ma
gyaroknak nincs szükségük a Pápára”. 
— Nem hisszük, hogy a katolikus egy
házzal szemben mindig óvatosan nyilat
kozó Miklós Imre olyan értelemben 
használta ezt a kifejezést, mint azt nyu
gati napilapok kommentálták, hogy „a 
magyaroknak nem kell a Pápa”.

De így is a kifejezés nem tapintatos.
II. János Pál pápával szemben nélkülöz 
minden diplomáciai arányérzéket.

A „Hazai Tudósítások”-ban interjút 
adott a következő kérdésekre:

Az első kérdés, hogy az állam és egy
ház közti kapcsolat kedvező alakulását 
növekvő érdeklődés kíséri idehaza és 
külföldön? A válasz: „A megváltozott 
körülmények között. .. gondjaink, ne
hézségeink iránt az egyházi vezetők és 
papok többsége nagy megértést... és 
segítőkészséget mutat. . . Ezért érik ku
darcok azokat, . . . akik megkísérlik a 
vallást újból és újból politikai célokra 
felhasználni.

Arra a kérdésre, hogy milyen problé
mák merülnek fel leggyakrabban nap
jainkban, azt mondotta Miklós Imre: 
„Előfordul, hogy . . . esetenként érzel
mileg indulatos állásfoglalások is nehe
zítik a tárgyilagos nézőpont kialakítá
sát.. . Vannak olyanok is, akik azt 
ajánlják, mondjunk le a marxista-lenin

Az Egyház életéből
AZ ÚJ KONKORDÁTUM

Február 15-én Casaroli bíboros ál
lamtitkár és Craxi olasz miniszterelnök 
aláírták az Egyház és az olasz állam 
között az új konkordátumot. Ez az új 
szerződés helyébe lép a Mussolinivel 
1929-ben kötött konkordátumnak. Az 
új megállapodás rendezte a háború utá
ni viszonyt az olasz állam és az Egyház 
között, amelynek értelmében a katoli
kus vallás már nem államvallás, hanem 
az államtól teljesen független, tekintet
tel a 2. vatikáni zsinatra és az olasz ál
lami életben történt demokratikus vál
tozásokra.

Az új konkordátumnak főleg a házas
ságjog, a hitoktatás és Róma városának 
státusát illetőleg van nagy jelentősége. 
A polgári házasság ezután kötelező az 
olasz állam területén is és föltétele az 
egyházi házasság megengedettségének. 
A szabad hitoktatást az állami iskolák
ban az állam garantálja; a részvétel a-

Ktávezmánpet áron kaphatói

AZ IRODALOM VILÁGA
A könyv az irodalomelmélet alap

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

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

A több mint 300 oldalas izéfklál- 
lítású, egészvászonkötésű könyv ára 
csak 15.— DM, tengerentúlra 10.— $ 
+ postaköltség.

Rendelje meg az „Életünk" elmén I 

ista világnézeti nevelésről, mert az sérti 
a vallásos emberek érzékenységét.. .

Államunk, mint azt az eltelt évti
zedek igazolják, messzemenően tole
ráns . .., de elvárja, hogy az egyházak 
se sérelmezzék a marxizmus-leninizmus 
terjesztését”.

Arra a kérdésre, hogy megalapozot- 
tak-e a vélemények a vallásosság újjá
éledéséről, különösen az ifjúságnál, Mik
lós Imre válasza:

„ .. . Megalapozatlan akár a vallás 
gyors elhalásáról, akár reneszánszáról 
beszélni. Figyelemreméltó, hogy a val
lások és az egyházak iránti érdeklődés 
megnőtt a fiatalok körében. Ezért... a 
reális igényeket ki kell elégíteni . . . Ha
zánkban a vallásos ember a társadalmi 
haladás híve lehet anélkül, hogy fel 
kellene adni a vallásos meggyőződését”.

A bázisokkal kapcsolatban azt felel
te Miklós Imre: „Minden egyházban 
vannak hitközösségek, amelyek célja el
mélyültebb lelki életet adni. Ha meg
tartják az egyház törvényeit és rend
jét, senki sem kifogásolja őket... A ka
tolikus egyházon belül kialakult egy vál
tozatuk, amelynek egyes tagjai és ve
zetői megsértik az egyház és állam tör
vényeit. — Ezekkel kapcsolatban nyil
vánosan állást foglalt II. János Pál pápa 
megbízásából Casaroli bíboros állam
titkár.

Az egyházpolitikában a legfontosabb
nak tartja Miklós Imre, hogy tudatosan 
fejlesszék a nemhívők és vallásos embe
rek gyakorlati együttműködését. A kü
lönböző világnézetű emberek politikai 
szövetségét szinte nap mint nap meg 
kell erősíteni.

zonban már fakultatív. Megváltozott 
Róma „Szent Város”-jellegc is. A sza
bad állam már nem köteles Róma „Szent 
Város”-jellegére tekintettel lenni, csak 
az egyházi és egyházi helyek szabad és 
biztos létezését köteles az állam garan
tálni.

II. János Pál pápa szerint a kon
kordátum biztosítja az Egyház és ál- 
lam-közötti jóviszonyt és egyetértést.

*
A Szentszéknek jelenleg 108 állammal 

van teljes diplomáciai kapcsolata. Az új
év elején kötötte meg Svédországgal, 
Norvégiával és legújabban az Amerikai 
Egyesült Államokkal a megállapodást a 
diplomáciai kapcsolatok felvételéről.

1950-ben a Szentszéknek még csak 25 
országgal volt teljes diplomáciai kapcso
lata. A helyzetet a másod k világháború 
utáni fejlődés hozta magával, amikor egy
re több független állam alakult és kérte 
felvételét az ENSz-be. De a szám ilyen 
rohamos növekedése mutat arra is, hogy 
mekkora tekintélye lett napjainkban, a- 
mikor a vallási élet „lehanyatlóban" van, 
a katolikus egyháznak. Kétségtelen, hogy 
a világ egyetlen intakt erkölcsi tekinté
lye ma a római Szentszék.

*

II. János Pál pápa a domonkosrend 
generálisához intézett apostoli levelében 
Fra Angelicot a boldogok sorába iktatta.

Eredeti nevén Giovanni da Fiesole, 
1400 körül született, 1420-ban a domon
kos-rendbe lépett és 1455-ben halt meg 
Rómában, ahol a Santa Maria Minerva- 
templomban temették el. Itt mondják el 
az idén, február 18-án a róla szóló első 
misét.

Az „angyali festő" kivételes művésze-

Mindszenty boldoggá avatásáért
IMÁDSÁG

Könyörögjünk! — Örök Isten, minden nép és nemzet gondviselő 
Atyja, kérve kérünk, dicsőítsd meg hű szolgádat, Mindszenty Józsefet az 
életszentség fényével!

Add, hogy magyar néped jelen Ínségéből egykor megszabadulva benne 
közbenjárót találjon s megerősödjék keresztényi hitében és ősei erkölcsé
ben. — A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által. Ámen. Miatyánk . . . 
Üdvözlégy . . .

KÉRELEM A SZENTATYÁHOZ

SZENTATYÁNK!

Ezt a kérést olyan magyar katolikusok, férfiak és nők terjesztik szent
séged elé, akik vallásos meggyőződésükért, valamint szabadságszeretetü- 
kért vállalták a száműzetést, és ma a világ minden részén szétszórtan élnek. 
A tízezer aláíró kérésének tárgya: avassa az Egyház boldoggá Mindszenty 
Józsefet, az Egyház és a magyar nép hitvallóját, akivel az Isten csodát tett!

Mindszenty József, amikor szülőhazájának elhagyására kényszeritették, 
megtört, idős ember volt. Az első magyarországi kommunista kísérlet, a 
hitleri pogányság, a sztálini istentagadás börtönei megkínozták. Már börtö
nében beteg, de az amerikai követségen való tartózkodás is riasztó gondot 
jelentett egészségi állapotát Illetőleg. — Mikor mint esztergomi érsek és 
prímás elhagyja szülőföldjét, és vállalja a száműzetést, az elnyomók kár
öröme kiséri a hazáját elhagyó főpapot. A nyugati világ is hűvösen fogadja, 
hisz mi hasznot jelent neki a beteg, idős főpap?

A csoda ezután történt, mert a különböző diktatúrák börtöneiben meg
gyötört és megtört fizikai erőt szinte egycsapásra pótolja az isteni kegyelem; 
és ez a legyengített, fizikailag félig megölt, idős ember minden földi, szer
vezeti támogatás nélkül, mint nyugalomba küldött főpap, csupán a kegye
lemmel megerősítve, a lélek hatalmával bejárja a világot, és hirdeti az igét 
hontalan testvéreinek.

Bebizonyította, hogy a modern pasztorációhoz szükséges erőt egyedül 
az isteni kegyelem adja. Ezt a Kegyelmet az Úr Mindszenty Józsefnek meg
adta, és ő az utolsó órájáig szüntelenül gyümölcsöztette. Erre az evangeli
zációs csodára az Egyháznak ma igen nagy szüksége van; ezért minden 
papnak és hívőnek imádkoznia kellene, hiszen a modern népvándorlás ma
terializmusában élünk valamennyien.

Ezúttal köszönjük meg Szentatyánknak azt is, hogy Mindszenty József 
kívánsága szerint püspököt, lelkipásztort adott nekünk dr. Irányi László sze
mélyében, aki vállalta, hogy ezt a kérelmünket Rómába továbbítja.

Clevelandi Magyar Katolikus Tanács
P. O Box 11027, Cleveland, Ohio 44111, USA 
Mindszenty Emlékbizottság („Életünk") 
Oberföhringer Str. 40, D-8000 München 81

Minden boldoggá avatási üggyel kapcsolatos levelet, értesítést a megadott címek 
egyikére kérünk.

tét ecsettel írott vallomásnak nevezik Jé
zus Krisztus megváltói művéről.

Gyönyörű szép freskóit Firenzében, a 
régi San Domenigo-ban csodálhatjuk 
meg.

*
„A fájdalomról, amely megment". — 

Ezzel a címmel jelent meg II. János Pál 
pápa apostoli levele, amely külön a be
tegekkel foglalkozik. — Krisztus Urunk 
tanította először az embereket arra, hogy 
a fájdalom tisztítja és megnemesíti a 
szenvedőt és arra, hogy az ember köte
lessége a szenvedőn segíteni. Ebben ö- 
rök példakép minden keresztény számá
ra az irgalmas szamaritánus!

Komoly válságban a holland katolikus 
egyház. — Adrianus Simonis, az új ut- 
rechti érsek és holland prímás, állapí
totta ezt meg. Az „egyház komoly be
tegségéről" van szó, azért átfogó rend
szabályokra van szükség. Az új prímás 
egyházmegyéjében a hitoktatást akarja 
újjászervezni ebből a célból.

*
A Szalézi Társaság 22. általános káp

talanja. — Ezen résztvesz a 79 tartomány 
elöljárója és 96 kiküldöttje, akit a világ
ban lévő 1450 szalézi ház 18,000 szer
zetese választott demokratikus úton a 
képviseletére. — Tudnunk kell, hogy Bos- 

co Szent János rendje főleg a nagyvá
rosok többé-kevésbé elhanyagolt fiatal
ságával foglalkozik.

*
Lengyelországban 1983-ban 731 papot 

szenteltek. Közülük 216 a szerzetespap. 
így jelenleg összesen 21,643 pap van a 
lelkipásztorkodásban, 16,200 egyházme
gyés pap, 5,443 szerzetespap.

— Magyarországon már összesen 4000 
sincs! (Szerk.)

*
Becsben 1983-ban a halálozások szá

ma kereken 3000-rel volt több a szüle
téseknél. — Bécs zsugorodik össze! (MK)

Jövő évben lesz 500-éves jubileuma 
Szent Kázmér, Litvánia védöszentje halá
lának. Povilonis, Kaunas püspöke, már 
meg is hívta a pápát az ad limina-láto- 
gatáskor. — „Ha jövőre nem, akkor leg
később 1986-ban, Litvánia megtérésének 
600 éves jubileumára jön el a pápa" — 
hangzik a 80 %-ig katolikus Litvániából. 
Római körök szerint nehéz elképzelni a 
pápa megjelenését a Szovjetunió terü
letén, amelynek Litvánia csak egy rész
köztársasága.

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY j 

ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK ! t
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PRCKOP PÉTER:

Az erény koordinátái
Az égboltozat megfigyelői kimérték a 

csillagködünk helyét a Mindenscgben es 
a Földünk hollétét a Tejúlban.

Minden ember adatai ott porosod
nak az anyakönyvi hivatal polcain s 
megtudhatom, mikor született, hol, fog
lalkozása fiákeres, időt fecsérlő esszé
író, gurigaárús. Van-e valamiféle mérő
eszköz, amelyik kijelöli helyemet ebben 
a jó-rossz, erény-bűn kavargásban?

Lehet, hogy sétámon az éppen mel
lettem lemaradó, behálózott kerítés jut
tatta eszembe gimnazista korom szám
tan óráját, amikor a tanár úr először 
krétázta föl a koordináta-rendszert. Az 
előbbi kérdésem, a fölvetődött kíván
csiságom beleakaszkodott az ábrába es 
egyszerre kivilágosodott, hogy a föl-lc 
és jobbra-balra vonalak ügyes eszköz
zé válhatnak az erkölcsösség megjele
nítésére. De hamarosan kifordítottam 
zsebemből és az út mellett hagytam 
komplikált ötletemet. Nekem tán érde
kes, de olvasóim, akik nem is tanulták 
a matematikai formulát , nehézkes ma
nővernek vélik majd próbálkozásomat.

Éjféltájban azonban visszajött a geo
metria s keresztül-kasul hasogatta éj
szakámat. Most leírom a velem birkózó 
erőszakosságát, amely reggelre e sorok
ká érlelődött.

Gyerünk hát az órára, a falitábla elé. 
Krétával vágjuk ketté egy függélyes
sel. Aztán szeljük félbe egy vízszintes
sel. Előttünk egy kereszt, amelyik négy 
mezőnyre osztotta a sötét teret. Bal, 
jobb, alsóbal, alsójobb negyedrészekre. 
A metszőpont legyen a nullpont, amely
től fönn-lenn, jobbra-balra ellentétessé 
válnak a dolgok.

Az erkölcsi világrend térképe ez, a- 
melyre szeretném kizászlózni: hol is ta
láltatom én rajta?

1. A vertikális tengely' végei igazábul 
a végtelenbe futnak ki. A két ellenirány: 
út az Istenhez s az ellenkezője zuhanás 
a kárhozat Hé. A fölfele tartó ág neve: 
alázat. A lefelé eső szárra meg írjuk rá: 
gőg. Az a pozitív, ez a negatív. Vagyis 
az erény s az ellentétje a gőg, a bűn. A 
Teremtőhöz való viszonyomat mérik. 
Millió fokozat állhat elő, amelyek kö
zelségemet, vagy távolságomat állap'r- 
ják meg örök létemből. Minél gyerme
kebb vagyok, annál inkább mondha
tom: Atyám! A fennhéjázás a taszító 
mágnes, mely ellök, akárcsak Lucifert.

A jászolban fekvő Kisded, az önma
gát kiiiresítő Ige a példaképem. Paul 
Claudel hitének is a kezdete. Pedig, hol 
vagyunk még a nagypéntek délután há
rom órától. Az Üdvözítő lázsebes ajka 
remeg: féreg vagyok, már nem ember.

A rni alázatunk számláló jelzései rá
férnek még a táblára. A rang és méltó
ság kiemel a hivatalomban, de a Vég
telenhez csak az alázatosságom szár
nyal. A gőggel kezdődött a bűn: olya
nok lesztek, mint az Isten, súgta almás 
szájával a Kígyó.

Kaifást mai ruhába öltöztettem. Vi
selkedése nem korhoz és hivatalhoz kö
tött, hanem idegeinkben lappangó de
generáció. A legszentebb hivatalokat is 
beszennyezheti. A zsidó főpap rikoltot
ta: az élő Isten nevében kérdezlek s 
akkor azt hitte, hogy valóban ő a szá
ntónkéra Jahve.

A pokol az abszolút gőg fogcsikor
gató helye. Nincs békéjük s vetélked
nek marcangoló Lucifer és Leviátán kö
zött is.

Hol lehetek hát a Mária Magnificat 
alázatától az első ördög: nem szolgá
lok kijelentéséig? Hova osztja ki az egy

mástól távolodó vertikális két ellenpó
lusa közelségemet vagy távolságomat a 
Terem tőtől?

2. Most figyeljünk a vízszintes ten
gely pozitív és negatív irányára. A plusz 
szárnya a szeretet ,a mínusz az ellenté
te, a gyűlölet. A mondott két minden- 
séget keresztül vágó főegyenesre ráhe
lyezhetjük az összes erény és bűn ar
zenálját.

Jézus szeretete itt is a határtalan. 
Ahogy rázuhan a sötétek sötétje, a vég, 
a miért hagytál el engem jaja. Értünk: 
mit tehetett volna még?

Mi csak hajrázunk. De sohase mond
hatjuk: én már olyan jó vagyok, hogy 
ennél többre jutni lehetetlen. Mikor 
legerősebbnek tartom magamat, akkor 
botiok el leghosszabban, mert ezt már 
mégsem bírhatom tovább. Nem szük
séges az erőszakos halál — a lassú, 
mindennapok vértanúsága épp oly fá
rasztó, sót nehezebb lehet.

A vízszinten a holtponttól gyűlöletre 
vált át a koordináta. Ez is leneketlen 
kút ám! Századunk a gyilkosok szá
zada. Egyik legkegyetlenebb éppen a 
fanatizmus és vallás nevében garázdál
kodik. Mivel az Isten az emberben je
lenik elénk, azért aki gyűlöl, az a 
legnagyobb Jótevőjét, az Istent gyűlöli.

Keressem csak a helyemet a gyűlö
let és szeretet állomásain!

3. A fülvázolt erkölcsi rend térképén 
négy ország adódik, amelyek mindegyi
kében két erény, vagy két bűn, vagy 
erény bűn szövetkezhetnek.

a) Kezdjük a legtragikusabb mezőny
nyel. Lent alul a baloldali négyzetben 
a gyűlölet és gőg ölelkezik: Pokolország. 
Aki c két gonosz szót hímezte a zász
lójára, annak már itt a földön kárhozat 
a sorsa. A kistirannusoké, a ntinibosz- 
szúállóké, a lassan ölő hóhéroké is.

b) Alul a jobboldali térségben a 
szeretet a gőggel kacérkodik. Ilyen is 
van? — Van ám! Jótékonykodás azért, 
hogy lássák, hogy ki vagyok én? Az 
ünnepelt fejedelem aprópénzt szór a 
csőcseléknek. A gőgnek raffinált formái 
olykor összetéveszthetők a nemeslelkű- 
séggel. A hencegő osztogatásán utálko- 
zunk, de a szegény asszony két fillérké
jén megrendülésig meghatódunk.

c) Fönn balra az első udvarban az alá
zat között a gyűlölet gazosodik. Hogy 
tud gyűlölni sokszor az alázatos s a 
gonosznak tartottat lenézni. Éreztetni: 
sentmirevaló vagy. Amilyen magasztos 
az alázat, annyira rút az alázatos gyű
lölködése.

d) Végére maradt a negyedik kert. 
Itt az alázat és szeretet kerítései között 
színpompás virágok nyílnak. A határai 
belevégteleniilnek a Mennyországba. A 
földön már szívében van az ég annak, 
aki e kettős erény jegyében buzgólko- 
dik. A szentek zónája. Nincsen még ka
nonizálva, mert egyelőre a Küzdő Egy
házhoz tartoznak, de már együtt lé- 
lcgzenek az odaáttal.

Nos! Kiválasztottam-e posztomat a 
fölvázolt erkölcsi rendben?

A természetem befelé húz ... Sziszi- 
fúsznak születtem? Fölhengergetem a 
sziklát s ez nagy robajjal visszagurul.

Egyik kérdéssel előálló írástudónak 
Jézus még utánakiáltott: nem jársz 
messze az Isten országától. De a tömeg 
már sodorta tovább. Mi hiányozhatott 
még a megdicsért írástudónál? Mi se, 
ő se tudta meg soha. Aki azonban alá
zattal választja a szeretetet: az már biz
tos bent vidámkodik az Isten orszá
gában. ■

DR. NOSZLOPI LÁSZLÓ (Budapest):

Férfiasság
A férfiasság és a nőiesség nem csupán 

biológiai jelenség, hanem azt mondhat
nék, kozmikus adottságok. Az egész lé
tező valóságban található férfias es nő
ies jellegzetesség. Megtörténik azonban, 
hogy valami az egyik szemszögből fér
fias, a másikból ellenben nőies termé
szetű.

Férfias: 
mozgás 

ég 
idő 

jövő 
magasság 

áltat 
vörös 
lomb 
fény

Nőies: 
nyugalom 

löld 
tér 

múlt 
mélység 
növény 

kék
■gyökér 
homály

A felsorolást még sokáig fo.ytatihat- 
nók. Azonban nem szabad szem elől 
tévesztenünk, hogy a férfiasság és a 
nőiesség ugyanazon dolognak egyik 
vagy másik oldala gyanánt mutatkozik. 
Egy fa gyökérzete a földalatti homály
ban a földben, a maga mozdulatlansá
gában: nőies, — az egész fa mint nö
vény, szinten nőies. Azonban a fa lom
bozata a magasban, napfényes, széltől 
mozgatott világosságában már férfias 
jellegű. Az állat, mint ilyen, férfias, de 
a hímmel szemben a nőállatok nőiesek. 
Ugyanezt találjuk a növényeknél, pl. 
a porzó és a termő alakjánál! továbbá 
a növényzet általános löldhcz-kötöttsé- 
gének jelenségénél, szemben egyes nö
vények rovarevő és evvel kapcsolatban 
mozgást is végző mivoltával.

Az eddig mondottakból nyilvánvaló, 
hogy fejtegetéseink alapjában véve lé
lektani. karakterológiai természetűek, de 
épp ezért, illetőleg a tárgy követelésé
nek eleget téve, egyúttal nem csekély 
mértékben természetbölcseleti és bioló
giai határkérdéseket lényegesen érintők

Az embernél sem 100 %-os a férfi és 
női egyedek különbsége. És itt nem első
sorban rendellenességekre (hotnosexua- 
litás, hermafroditizmuis, s.tb.) gondolunk, 
hanem fokozottan figyelembe kell hogy' 
vegyük a modern biológia tanítását. 
Ennek értelmében ugyanis voltakép nem 
beszélhetünk férfiakról és nőkről, hanem 
csak inkább férfias vagy inkább nőies 
lényekről. Minden férfiban van bizo
nyos testi-lelki értelemben vett nőies 
elem, és megfordítva, minden nőben 
férfias elem.

Vegyük például az „anya” fogalmát 
és mivoltát, mivel a szélsőséges példák 
tanulságosak. Az anyát a közvélemény 
a nőiesség példájának, mintaképének te
kinti. Holott az igazi anya nagy mér
tékben befogadó, tűrő, áldozatvállaló 
ugyan, de szükség esetén oroszlánbátor
ágra és felfokozott munkára is képes, 

a gyermeknevelésben pedig, ha kell, e- 
ró.yességre is. Az anyajogú társadal
makban egykor az anya volt a család 
feje. Ilyen anyajogi társadalmi beren
dezkedést ma is találhatunk, pl. Észak- 
Afrika hamitáinál, a berbereknél, tua- 
rcgeknél. De a nőuralom nem tűnt el 
egészen az európai vagy az amerikai 
családi életből sem, tehát végered
ményben a keresztény eredetű család 
köréből. Ela a férj a család feje, akkor 
a nő mintegy a nyak, amely mozgatja a 
fejet. Mindezt láthatjuk az uralkodó
nők, királynők, császánnők élettörténe
téből is. Az uralkodónő férfi-módra ha
talmat gyakorol, miközben nőies képes
ségeit is latbaveti (Mária Terézia).

A férfi és női ivarszervek integráns 
részei a nemi belső elválasztó mirigyek 
:(egyfelől a herék, másfelől a petefé-

- nőiesség
szak). Ezek hormont termelnek és így 
alakítják ki a férfias vagy nőies jelle
get. Szélsőséges esetekben létre jönnek 
maszkulin nők és feminin férfiak is. 
Vannak átmeneti, ún. interszexiuális tí
pusok is. Strindberg pl. az interszexuá- 
lis férfiak körébe tartozott. Őbenne ma
gában küzdött a férfi és a nő, ezért 
Strindberg házasságai — életében és mű
veiben egyaránt — a forró szerelem és 
hideg gyűlölet között hányódnak.

Téves felfogás, ha az emberek pl., 
mint fentebb láttuk, az anya fogalmá
ban, mivoltában extrém nőies jelensé
get látnak. Ugyanígy tévedés azt vél
nünk. hogy a kacérság tipikusan nőies 
dolog; hiszen van benne egyfajta akti
vitás, vagyis maszkulin jelleg. A hisz
tériás nő pedig vív, lovagol, tehát tu
dattalanul férfi akar lenni, és elfojtott 
hcmoerotikus adottságot él ki. Don Juan 
alakjában téves valami extrém férfiasat 
látni. Inkább arról van itt szó, hogy 
Don Juan vég nélkül be akarja bizonyí
tani magának, hogy ő — férfi, de min
den „hódítása” ellenére sem sikerül eb
beli mély kételyeit önmaga előtt elosz
latni; tehát voltakép nőies ember. A 
kraikéler férfiaknál, vagy a „fenegyere- 
ke^kodőknél” ugyanez a helyzet. Szá
mos túlvakmerő teljesítménynek itt a 
nyitja.

A nemi ösztön és kiélése önmagában 
erkölcsileg nem kifogásolható, ebben 
ne vezessen félre minket a farizeusko- 
dó ál-tisztaság, a prüdéria. A házas
ságban a nemi élet szép és tiszteletre
méltó, csak a házasságon kívül lehet 
arcátlan és beszennyező. A magzat meg
ölése természetesen súlyos bűn, de nem 
paráznasag, hanem gyilkosság.

IRODALMI-TÖRTÉNELMI PÁLYÁZAT 
(Németh Zoltán pályázat)

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

A pályázat legyen minimum 5—10 ol
dal, kézzé! 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.

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

BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK
A múlt évben ezer-ezer dolláros ju

talomban részesültek Szendy István, 
Köln, a középiskolai csoportban; Bócsay 
Klárika és Gertner Glória clevelandi e- 
gyetemistáű a főiskolai csoportban.

A középiskolás Szendy István pályá
zatának záró soraiból idézünk. „A ma
gyar nyelvet, történelmet és nemzeti ha
gyományainkat ápolnunk kell. Ezt szü
léinktől át kell vennünk. Különösen vo
natkozik ez ránk, akik eljöttünk szép 
Pannóniából. A Zrínyi idejében élő ne
messég szerepét, ma az értelmiség 
vegye át. Példát kell mutasson még ál
dozatok árán is a hazaszeretet ápolá
sában. Nem szabad hinnie a népámitó 
igéknek. Tiszta látással, okossággal, tü
relemmel együtt győzhetünk. A töröktől 
egész Európa rettegett, a magyarok meg
állították! Talán mégse olyan megalkuvó 
a magyar nemzet, ha 150 év alatt nem 
törökösödött és 400 év alatt nem néme- 
tesedett e!!“
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CSER-PALKOVITS ISTVÁN S. J.:

Hétszázéves
a Marburg-i Erzsébet-templom

Az 1235 pünkösdjén szenttéavatott ma
gyar királyleány és türingiai tartományi 
grófnő temploma — a Lahn-völgyében, 
a várhegy előtt, amely köré az óváros 
is települt - a német föld koragót szak
rális építészetének egyik legjelentősebb 
alkotása. Felszentelésének (1283 máius 
1.) hetedik centenáriumát 1983-ban, ápr. 
30-tól júl. 31-ig tartó kiállításokkal, temp
lomi istentiszteletekkel, előadásokkal és 
hangversenyekkel ünnepelték meg a né
met szövetségi köztársaságban. A gaz
dag program keretében a névadó Szent 
Erzsébet életművét is felidézték.

A protestáns kézben levő Erzsébet- 
templom felelős tényezői - ökumenikus 
szellemben - működtek közre a jubile
um megünneplésében. A kiállítások meg
nyitása április 30-án történt, a megnyi
tó ünnepélyes istentisztelet színhelye má
jus 1-én a Szent Erzsébet-templom volt.

Majd 50 évig tartott építése. Magasan 
tornyosult akkor épülettömbje a német 
lovagrend házai fölé, még lenyűgözöbb 
volt hatása a közeli Marburg városka 
apró lakóházaihoz viszonyítva. Ma a mo
dern nagyváros veszi körül.

Miért különleges ez a templom, mit 
jelent ez ma nekünk? A kiállítások szem
léltetően mutatták, hogy a gótikus épü
let a maga sz'lárd zártságában úgy hat, 
mintha nem is e világból volna és bár 
ellentétes vallásmozgalmí törekvések 
központjában állt, tisztaságában és érin
tetlenségében ma is eszmélödésre kész
teti azt. aki meghatott emlékezéssel fog
lalkozik vele.

Igaz, a templom-konstrukció szigorú
an Következetes vonalvezetése is meg
testesítője volt a meg nem alkuvó ke
resztény hitnek a gótika idején. Az ara
nyozott ereklyeszekrény, amelyben év
századokon át Erzsébet ereklyéi pihen
tek, az Erzsébet-mauzóleum, a csúcs
íves ablakok üvegfestményeinek szín
pompája, a stílusos oltárok, a hesseni 
fejedelmek kökoporsónak változatos 
formái, — de mindenekelőtt a Szent sír
jánál történt csodás gyógyulások von
zotta tömegzarándoklatok — beszédesen 
bizonyítják, mily messzehatóan vonzott 
a zarándokhely a középkorban európa- 
szerte. Ma, a templom előtt vonuló út 
jelzőtábláján olvassuk a felírást: „Elisa- 
bethstrasse — Nach dér hl. Elisabeth 
1207—1231". A templomtól párszáz lé
pésre oszlopos tető védi a magyar és 
hesseni címerrel díszített Erzsébet-for- 
rást, ahonnan a „die edelste Frau Mar- 
burgs, die Wohltáterin ihrer Mitmen- 
schen ... Elisabeth... 1222—1231“ egy
kor az üdítő vizet merítette.

Mert az Erzsébet-hagyomány elevenen 
hat ma is, annak ellenére, hogy a hes
seni fejedelmi ház a reformác'ó elején 
a katolikus Egyház ellen fordult, a szen
tek tiszteletét határozottan elvetette és 
Fülöp tartományi gróf (Erzsébet protes
tánssá lett leszármazottja) a Szent csont
jait 1539-ben durván szótszóratta. Er
zsébet templomában és kórházalapítá
sában azonban a Szent emléke mindvé
gig megmaradt és Zsófia leányának há
zasságán keresztül ősanyja lett a hes
seni fejedelmi családnak.

Az Erzsébet-tradíció eszméjének meg
felelően történt tehát, hogy a német lo
vagrend építette templom 1283 évi föl
szentelése 700. évfordulóját méltón ün
nepelték. Megtelt templomok, előadóter
mek és kiállítási csarnokok voltak jel
lemzői a jubileumi ünnepségek nyitányá
nak és a várkastély, egyetemi múzeum 

és az állam' levéltár termeiben jól meg
rendezett hét kiállítás gazdag anyagát 
három hónapon keresztül tekinthették 
meg az érdeklődő hívők messzi vidék
ről is jött nagy csoportjai. A német föl
dön épült legrégibb gótikus templom 
még nem ért meg ilyenarányú százados 
ünnepséget. A templom változatos tör
ténetében elsőízben ünnepelt a jóbarát 
és ellenség, sőt a két nagy emléknap 
(Erzsébet elhúnyta 750. évfordulója és 
a templomszentelés hetedik centenáriu
ma) időpontját, programját közösen ter
vezték meg és kétévi időközzel együt
tesen ünnepelték. Erzsébet szelleme te
hát nem ment veszendőbe. Ezt érzékel
tette a marburgi postahivatal is, amely 
a jubileum napján (máj. 1.) külön kézi
pecséttel emlékezett a középkor nagy 
szociális szentjére és templomára.

A kiemelkedő istentiszteletek sorát az 
Erzsébet-templomban a templomszente
lés 700. napján rendezett ünnepség nyi
totta meg. Jung evangélikus püspök pré
dikációja, a liturgia ünnepi érzéseket ki
váltó rendje mellett a templom kóru
sa énekelte annak a majd ezeréves temp
lomszentelési liturgiának szövegrészeit, 
amelyek valamikor az Erzsébet-templom 
fölszentelése alkalmával is szerepeltek. 
A Gzentírásnak a Titkos Jelenések köny
véből vett része az Egyház jövendő sor
sára utalnak, az istenellenes hatalmak
kal vívott küzdelmére és arra, hogy ke- 
resztútja győzelmeken keresztül vezet az 
örök dicsőség végső d'adalára. A szö
vegrészeket az évszázadok során több 
zeneszerző zenésítette meg, ezúttal FT- 
lesztrina, Bruckner, Brahms, Weye; kom
pozíciói hangzottak cl.

Szcnt Erzsébet feltiizi a keresztetna Szentföldre induló férje mellére 
Szentlélek-kórbáz, Lübeclz, 1420

Családi liturgia, a Nök-napjának áhí
tata, ún. „templomi csillagtúra", amely
nek célpontja az Erzsébet-templom 
volt —, főként pedig az ökumenikus ves- 
perás-imaórája vonzotta a katolikus és 
protestáns vallású érdeklődőket. A jú
nius 18-án megismételt templomszente
lési zenei áhítat az említett zeneszerzők 
müveivel zárta a jubileumi stentisztele- 
tek sorát.

Az ugyancsak az evangélikus templo
mokban megrendzett orgonahangverse
nyek programja — a gótikus és rene
szánsz-kor muzsikájából s a vallásos ze
ne modern darabjaiból — természetsze
rűen nem nélkülözhette Liszt Ferenc Szt. 
Erzsébet-oratóriumát sem, amelyről tud

juk, hogy telítve van magyar vonatkozá
sokkal.

A reformáció óta először történt, hogy 
az ellenfelek: az Erzsébet-templom ere
deti birtokosai, a katolikusok és az új 
tulajdonosok, az evangélikusok képvise
lői — Eduard Schick fuldai katolikus püs
pök és H. Gernot Jung evangélikus püs
pök együtt ünnepelték a jubileumot és 
a megnyitón megjelent hatalmas közön
ség előtt barátságos kézszorítással kö
szöntötték egymást.

Az előadások tárgyköre szükségkép
pen fonódott Szent Erzsébet és életmű
ve köré. A szentek egységének tehát 
katolikus és evangélikus szempontú fej
tegetések hozták közelebb a hallgató
sághoz. Több kiemelkedő fontosságú, 
ünnepi hangulatot teremtő előadás hang
zott el. így az Erzsébet-templom mon
danivalójáról a modern ember számára 
— Ottó von Simson műtörténész szólt és 
a gótikus templomépítés keletkezésének 
és jelentőségének hátterét a 12. század 
teológiai és liturgikus írásos emlékei a- 
lapján világította meg. — Az Erzsébet- 
templomban rendezett vezetések során 
az evangélikus fölelkész találóan jelle
mezte a templomot, mint a mennyei Je
ruzsálem képét és az 'stentisztelet mél
tó színhelyét. Kitért a német és európai 
történelem itt észlelhető nyomaira, be
mutatta a Krisztus és Mária ábrázoláso
kat és az Erzsébet-templom tükrében jól 
érzékeltette a vallásos kegyelet és ima
szellem történeti fejlődését. Nagy érdek
lődés kísérte az evangélikus egyházköz
ség egyik délutáni műsorát, amely be
számoló keretében idézte fel a 700 év 
előtti templomszentelés lefolyását, majd 

bemutatta egy ifjúsági pályázat nyerte
seit, akik a szentélyt a templomhajótót 
elválasztó díszes, fülkékre osztott fal 
megmaradt kis szobrai kapcsán, az áb
rázolt szentek történetét írták meg.

A jubileumi megnyilatkozások és elő
adások különféle szempontok szerint vi
lágították meg a kérdést: Mit mond Er
zsébet nekünk, mai embereknek? — Kö
zös volt a megállapítás, hogy Erzsébet 
mindnyájunk számára utánzásra készte
tő példa és szelleme ma sem hatásta
lan. Viszont a sokszempontú hozzászó
lások és viták mutatták, mennyire eltérő 
lehet világnézet szerint a Szentről alko
tott kép. — Erzsébet tiltakozása az ak
kor fennálló társadalmi rend ellen egy-

A marburgi Erzsébet-templom

ben tiltakozás volt a felebaráti szeretet 
érdekében - mondta a hesseni kormány
elnök. Erzsébet nem vonult vissza a le
mondás tehetetlenségébe és nem beszélt 
a visszaélésekről megütközve, hanem 
cselekedett. — Egyfajta kereszteshadjá
ratot vezetett Erzsébet Wartburgból Mar- 
burgba, ahol a Föltámadott keresztjét 
találta meg — mondta Jung evangélikus 
püspök — a 750 év előtti történésekre 
célozva. — A németek egyik ismert mai 
írója, Peter Hártling, az „elsikkasztott 
történetírást" hibáztatta, amely nem szól 
közelebbről a koldusokról, a parasztról 
és polgárról, aki dolgozott és fagyosko- 
dott, álmodott és csalódott, — csak a 
koronás szentről, akinek viszont emberi 
mivoltáról sem emlékezik kellőképpen: 
a környezete heves ellenállásának leküz
déséről, hitelének rontásáról, a haldok
lókkal folytatott éjszakai beszélgetései
ről, a betgségek keltette undora hősi 
legyőzéséről, a reménytelen szegénység
ben tespedökhöz való közeledéséről — 
egyszóval Erzsébetről, az emberséges
ségben, részvétben korán elsorvadó em
berről. — Dr. Corona Bamberg, bencés 
apátnö hatásosan és szépítés nélkül 
szólt Szentünk emberi megnyilatkozásai
ról, egyúttal megigéző egyéniségéről:fe
ketehajú, idegenszerü megjelenéséről, 
férjéhez vonzódó nagy szerelméről és a 
halálát féktelen hévvel gyászolóról. Vi
dámságáról a saját kézzel ápolt v'ssza- 
taszító emberek esetében is, ahogyan el
hagyni tudta gyermekeit, társnőit s fe- 
nyítette önmagát s engedelmeskedett lel- 
kivezetőjének-gyóntatójának ... Mindezt 
és sok mást fejcsóválva szemléli az em
beri okosság, de a háttérben felfedezünk 
valami mást: egy elvet, alapállást, aho
gyan Szent Pál mondta: „A Krisztus sze- 
retete sürget bennünket!" — Tetteinek 
ez volt a rugója. A történettudomány, 
forráskritika, középkorkutatás, de a ma 
embere is kényszerül ezt tudomásul ven
ni, ha az egész Erzsébettel akar talál
kozni, megigézettségével, „botrányai
val" és titkaival. Hogy csak az tud meg
változtatni másokat, aki előbb maga vál
tozott meg; az együttérzés, a hit szelle
me nélkül hamar kimerül s a csak evi
lági emberségesség csak félsegítség az 
emberré lett Isten szeretete nélkül. Hogy 
a humanitárius, a szociális és etikai moz
zanatokon túl elsősorban a nagy Isme
retlenre, az Isten titokzatos Kegyelmére 
építsen az, aki embertelen korban fele
baráti szeretetet akar gyakorolni. — Dr. 
Eduard Schick fuldai római katolikus 
püspök az irgalmasságról szólva, utalt 
arra, hogy a kórház-menház intézménye 
a keresztény kultúrkörön belül alakult ki 
és ez — a gyakorlatba is átvitt keresz
tény világnézet elvitathatatlan érdeme. 
Először a középkor foglalkozott a sze
gények és betegek intézményes gondo
zásával és indítóoka erre a keresztény 
vallás irgalmasságra vonatkozó tanítása 

(Folytatás a 6. oldalon)
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A MagyaKGimnázium hírei Hazai figyelő
Több mint háromhetes szünet után, 

január 9-én kezdődött meg a tanítás. 
A növendékek már cgv nappal előbb,
8-án  érkeztek. Az első napok — a ta
nuláson kívül — a karácsonyi szünet
ben szerzett élmények és kis ajándékok 
kicserélésével teltek.

De már öt nappal később, ismét ko
moly esemény tanúi lehettek a szülők 
és a meghívott vendégek. Ekkor tartot
ta a 13. osztály hagyományos „szalag
avató bálját”. Az előkészületek már év 
eleje óta folytak: hetenkint két-három- 
szor is összejöttek a párok, hogy a pa
lotást, a keringőt és más hagyományos 
táncokat gyakoroljanak. A gyakorlás 
meg is hozta gyümölcsét: a bál olyan 
jól sikerült, hogy az osztály külön igaz
gatói dicséretben részesült. — Horváth 
István osztályfőnök rövid és igen tar
talmas beszédében méltányolta ennek a 
szép szokásnak a jelentőségét, majd né
hány személyes mondat keretében tűz
te fel a növendékek mellére a szalagot. 
A „munkában” Frau Edsperger és dr. 
Major Márk igazgató „segédkezett”.

A farsangi idő egyébként is rányomta 
bélyegét az iskola ill. az internátus éle
tére: január 28-án „diszkó” volt, s aki
nek ez sem volt elég, az különféle „osz
tálytáncokon” vehetett részt (amennyi
ben az illető osztályhoz tartozott, vagy 
annak „meghívott vendége” volt).

Az elmúlt hetek eseményei felsorolá-

700 ÉVES
A MARBURG-I ERZSÉBET-TEMPLOM

(Folytatás az 5. oldalról) 
volt. Minden állami társadalom- és be
tegbiztosítás mellett is szükséges a ma
gánemberek szociális készsége a bete
gek és segítségre szorulók irányában és 
támogatásukat nem engedhetik át kizá
rólagosan az intézményeknek. A 20. szá
zad is tanulhat Erzsébet szellemétől, aki 
a szociáhs megsegítés alkalmait öröm
nyújtásra is fölhasználta: „Feladatunk, 
hogy az embereket örömre hangoljuk!" 
— volt kedvelt gondolata.

Az előadások elmélyítették az Erzsé
bet személyiségéről nyert eddigi ismere
teinket. Ezek világosabbá tétele érdeké
ben a hesseni protestáns Egyháztörténe
ti Egyesület évi nagygyűlésére, tudomá
nyos vitaestre hívta meg az Erzsébet- 
kutatás hat ismert szaktudósát, hogy a 
Szent személyiségének megigézö, de 
egyben elidegenítő mozzanatait, életét, 
működését s hatását a tudományok mai 
fogalmai szerint v'tassák meg. A vita 
vezetője fonák helyzetnek ítélte Erzsé
bet kapcsolatát a rendkívül merev és 
szigorú gyóntatóval, Marburgi Kamrád
dal és véleménye szerint a teljes önáta
dás egyrészt, a mások szenvedélyes 
szolgálata másrészt — még keresztény 
motívumaiban és minden elismerés mel
lett is — talán rendellenes is lehetett. — 
A válaszok határozottan elvetették azt a 
módszert, hogy a középkor e nagy sze
mélyiségére a legújabb kor tudományos 
fogaimait alkalmazzák. A gyóntató Kon- 
rádnak fontos szerepe volt Erzsébet 
szenttéavatásában és akaraterejének a 
jó irányában történő felfokozásában. A 
rendellenesség gondolatát Leppin mar
burgi evangélikus fölelkész azzal utasí
totta el, hogy Erzsébet nem az emberek
nek, hanem a Teremtőnek hozta meg 
életáldozatát és minden rászorulóban a 
jelenlevő Krisztust szemlélte. A hozzá
szólások azt emelték ki, hogy az akkori 
emberi kapcsolatokat nem lehet a mai
akkal összetéveszteni. Az érdekes vita
est eredményeként a karitász hősnőjé
nek jelentősége és hatása a modern 
kor számára sem vitatható. (Folytatjuk) 

sánál nem szabad megfeledkeznünk a 
cserkészetről sem. Túry Ferenc est. ve
zetésével tanfolyam indult meg, amelyen 
a leendő őrsvezetők hetenkint elméleti 
kiképzésben részesülnek. A tanultakat 
az őrsi gyűléseken próbálják gyakorlat
ba átültetni. — Február 4-én csapatgyű
lés volt, amelyet dr. Ritter Márton igaz
gatóhelyettes, csapatparancsnok, veze
tett. A kb. másfélórás összejövetelen ko
moly és vidám elemek váltották egy
mást. A gyűlést játékos vetélkedő fejez
te be.

Az elmúlt hónapok bizonyára egyik 
legkiemelkedőbb élménye a Magyar Bál 
volt. Az igazgató úr vezetésével majd
nem 80 lány és fiú indult el február 10- 
cn Münchenbe. Nemcsak az „elsőbálo- 
sok”, hanem a tánccsoport fiatalabb tag
jai is köztük voltak. A fehérruhás lá
nyok, a feketeöltönyös fiúk és a nép
tánccsoport tagjai megérdemelt tapsot 
arattak.

A tánccsoport különben Ambergben 
is szerepelt, ahol ugyancsak nagy siker
rel képviselték az iskolát és ezzel együtt 
a magvar közösséget.

Persze, a sok vidám és kellemes ese- 
ménv sem tudta elterelni a figyelmet ar
ról, bogv az iskolai élet szempontiából 
igen fontos eseménynek nézünk elébe: 
a f 'lévi bizonyTvánvosztás ideje fenye
getően közeledik. Akiknek volt még „ja
vítanivalóink”, azoknak bizony aláno
sán neki kellett feküdniük a munkának, 
hogy a néhány hét alatt elfogadható 
eredménvre „polírozzák” bizonyítvá
nyukat. Ez. különösen is vonatkozott a 
13. osztály tanulóira, akik végeredmény
ben arról döntöttek, ki vehet részt az 
érettségi vizsgán. — A konferenciák feb
ruár 15-én és 16-án voltak. Az ered
ményt a szülők közben bizonyára „fe- 
ketén-fehéren” megkapták. Persze, a fél
évi bizonyítvány, nem jelent tragédiát 
még akkor sem, ha az osztályfőnökök
nek közölniük kellett a szülőkkel, hogy 
az. egyik vagy másik bizonyítvánnyal 
gyermekük bizony nem érte el a „célt”, 
vagyis a felsőbb osztályt. Az év végéig 
van még idő arra, hogy az ilyen ered
ményen javítani lehessen.

Végezetül még egy eseményt kell meg
említenünk, amely csak azért maradt a 
beszámoló végére, mivel sehogysem il
lett bele a többnyire vidám események 
sorozatába. Január 28-án a növendékek 
egy része iskolánk nagy jótevőjének, Ka
posvári Miklós úrnak a temetésén vet
tek részt. A szentmisén és a temetésen 
elhangzott énekek szerették volna azt a 
hálát kifejezni, amellyel iskolánk neki, 
illetve hitvesének tartozik. Az ő munká
juk nélkül iskolánk és internátusunk 
nem volna olyan szép, mint amilyen: 
művészi ötleteik és szerető gondoskodá
suk eredménye nemcsak egy-egy jólsi
került kézimunka, hanem egész szobák, 
termek berendezése és díszítése is. — 
Requiescat in pace! A kastli krónikás

GONDOLATOK A 100 ÉVE SZÜLETETT 
BABITS MIHÁLYTÓL

Katolikusnak születtem, e vallás csar
nokaiban találkoztam és küzködtem Is
tennel kételyeimnek és legmisztikusabb 
reményeimnek a katolicizmus adott elő
ször testet, színt, szavakat...

Szinte érzem égető kérdése't: Milyen 
viszonyban állok a létező, pozitív Egy
házzal? Hívő vagyok-e vagy hitetlen? 
Gyakorló vagy közömbös? Verseimben 
itt-ott kételyt, lázadást sőt tagadást lát. 
De melyik igazi katolikus az, aki kétel
lyel, lázadással ne küzdött volna soha? 
A mi hitünk nem olcsó és nyugodt; még 
maga Krisztus is elcsüggedt a keresztfán.

TERVEK A KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR 
JUBILEMRA

Az utazó születési ideje legújabb meg
állapítások szerint 1784 áprilisára datáló
dik. Kőbányán, a Körösi Csorna út tor
kolatánál felavatják a nagy utazó szob
rát, Tóth Béla szobrászművész alkotását. 
A Magyar Posta emlékbélyeget ad ki, a 
Nemzeti Bank emlékérmet, az Emlékbi
zottság pedig emlékplakettet. A Hopp Fe
renc múzeumban „Körösi Csorna és Ti- 
bet“ — címmel kiállítás nyílik.

Magyarországról delegáció utazik In
diába, Körösi Csorna második hazájába. 
A bizottság emléktáblát helyez el arra a 
Ladak-i kolostorfalra, amelyben Körösi 
Csorna lerakta a tibetisztika alapjait. Dar- 
jeeling-i síremlékénél koszorúzási ünnep
ség lesz. Az egész útról és ünnepségről 
doki.imentumfilm készül „Kőrös; Csorna 
Sándor életútja" címmel.

A megemlékezések második szakasza 
szeptemberben kezdődik a hatnapos vi
segrádi „Körösi Csoma“-szimpóziummal. 
Erre pedig 22 országból 140 tudós jelent
kezett. Ennek záróünnepe lesz Budapes
ten a Halászbástya közelében létesíten
dő Körös' Csoma-emlékpark. Itt állítják 
fel Szervátius Tibor szobrászművész em
lékkő-kompozícióját.

Az ország összes általános iskoláiban 
versenyt hirdetnek, amelynek célja Kö
rösi Csorna Sándorban egy olyan tudóst, 
mint példaképet elénk állítani, aki nem
csak hazájának, de a világnak is nagy 
szolgálatot tett. A középiskolák, a gimná
ziumok és az összes szakközépiskolák 
részére pályázatot hirdetnek ezzel a cím
mel: „A világ Körösi Csorna életművé
ben". A magyar munkásság is résztvesz 
ebben a művelődési mozgalomban „El
indultam szép hazámból" címmel.

80 ÉVES AZ ERZSÉBET-HÍD
A század elején a párizsi világkiállítá

son szerepelt először a makettje. A 
Francé Soir így írt: „Micsoda híd! Mi
csoda merész terv! Két láncsor szilárdan 
a magasban tart egy 293 méter hosszú út
testet". — A híd három év múlva állt. 
1926-ig a világ legnagyobb lánchídja volt. 
A híd a főváros népének nagyon a szí
véhez nőtt. 1945 január 17—18-ra virradó 
éjszakán levegőbe röpítették a Dunának 
ezt az ékességét s. Újjáépítése 1960-ban 
kezdődött meg. Az új híd már nem lánc 
— hanem kábelhíd-technikával épült. A 
kábel súlya csak egy negyede a lánc sú
lyának, ezért sokkal olcsóbb. A hidat hat
sávosra és 378 m hosszúra tervezték az 
újjáépítők. 1964 novemberében adták át 
a forgalomnak.

MAGYAR KULTÚRKÖZPONT LESZ
A BUDAVÁRI PALOTA

A várpalota föltárása (történelmi réte
gek) és restaurálása csak ‘59-ben kez
dődött meg, amióta eldőlt, hogy mi lesz 
a palotából. Helyet kapott itt és elkészült 
a budapesti Történeti Múzeum, a Magyar 
Nemzeti Galéria, a Munkásmozgalmi Mú
zeum és a Várszínház. A Nemzeti Könyv
tár építése javában folyik. Két tucat vál
lalat dolgozik a szakipari munkákon. - 
Európa egyik legkorszerűbb könyvtára 
lesz. Három nagy olvasóteremben „Tele- 
lift" könyvszállítóberendezés biztosítja a 
gyors kiszolgálást. Eddig csak a könyv
tárra fordítottak több mint 700 millió Fo
rintot.

A nemzeti könyvtárakat elsősorban 
egyetemisták használják. A várpalota kö
zelében három egyetem is található; a 
Tabán felöl három gyorslift emeli a Vár 
szintjére az olvasókat. A várpalota kö
rül kultúrkörnyezetet teremtenek. Par
kosítják, kovácsoltvas kandeláberekkel 

látják el a tereket és utcákat. - Most ép
pen a püspökkert és a keleti bástya-sé
tány áll rendezés alatt.

Szerencse a szerencsétlenségben: rob
banások következtében a középkori pa
lota egyes részletei is napfényre kerül
tek. így a Történeti Múzeum alatti lovag
terem és kápolna, továbbá egy feltárt gó
tikus szobortemetö.

A közeljövőben kerül sor a Szent 
György-tér feltárására. — Mellette még 
két hatalmas rom: a Honvédelmi Minisz
térium és a Sándor-palota romjai. Mi lesz 
ezekkel? A most folyó 5-éves tervben már 
szerepel a Sándor-palota tetőzetének és 
homlokzatának a rendbehozatala. A Hon
védelmi Minisztérium pedg a várpalota 
jövendő dolgozóit és intézményeit fogja 
majd befogadni. A ‘80-as évek végére 
az óriási munka befejeződik.

Ezzel a főváros és az ország egy ha
talmas 700 ezer köbméter térfogatú kul- 
túrközpontot kap, melyhez fogható sem 
arányait, sem fekvését tekintve, nem lesz 
több a világon. (Hazai Tudósítások)

Olvasói levél
„FORRPONTON A VITA“

Egy cikkhez, amely a „Magyarország" 
1983/47. számában jelent meg.

A c'kk tulajdonképpen a hazai közok
tatás várható reformjait taglalja. Hogy 
a jelenlegi hierarchia valóban moderni
zálásra szorul: nem lehet vita tárgya. An
nál inkább annak mikéntje, amit jelez az 
elemző szervek (joggal) hosszas mun
kája. - Az oktatás egyébként is „veszé
lyes terület", ugyanis az újratermelődési 
folyamat leginkább itt követhető nyo
mon. Az elhibázott döntések csak ké
sőbb, ám annál nagyobb erővel ütnek 
vissza. A Magyarország egyik korábbi 
számában arról is olvashattunk, hogy je
lenleg is sok olyan képesítés nélküli ok
tat, akiknek tudásszintje nem éri el a 
kívánatos minimumot sem. Bizonyítják a 
főiskolai felvételi vizsgákon mutatott pro
dukciók. Ha belegondolok: ezek a peda
gógusok tanítják azokat a gyerekeket, 
akik a jövőben középiskolában próbál
nak megfelelni a magasabb követelmé
nyeknek, bizony nem ad okot a derűlá
tásra. Eddig a gyakorlat ugyanis a kö
vetkező: az a gyerek, akinek a képessé
gei nem érték el az elégséges minősí
tést sem, a szakmunkásképző iskolát el 
tudta végezni. Nem igen estek ki a ros
tán, hiszen a szakmunkás kibocsájtásra 
szükség volt, s mindig is szükség lesz a 
jövőben is. S hogy a szakmunkás kibo
csátás továbbra is zökkenő mentes le
gyen, nem vagyok benne biztos: nem 
fog-e további színvonal-csökkenést okoz
ni, devalválódni az érettségi bizonyít
vány. Sokkal inkább mélyreható propa
gandára van szükség: azokat a f'atalo- 
kat, akik igenis képességet éreznek ma
gukban, hogy tanítók legyenek, meg kell 
nyerni az ügynek. Vonzóbbá kell tenni 
számukra a pályát. Valamilyen módon 
vissza kell állítani azt a tekintélyt, mely- 
lyel a régi időkben rendelkeztek. Csak 
így érhető el a magasabb fokú képzés 
az általános iskolákban, amely valóban 
alapot nyújthat a közép- és felsőfokú 
képzés színvonalának emeléséhez.

Miskolc. b l.

Figyelem! Verskedvelőknek!
Szamosi József: 

ÁLMAIM ÁRNYÉKA 
Száz vers 1982-1934 

Ara: DM 20,- vagy US $ 10,— 
plusz portó.

Megrendelhető az ár egyidejű 
beküldésével a szerzőnél.

Elektrastr. 7b, D-8000 München 81
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AUSZTRIA
Becs: Az örök hazába költöztek: Wie- 

demann Ferencné szül. Máié Mária, ja
nuár 19-én, 89. életévében. Példaadó, 
szelíd türelemmel viselte hosszú beteg
ségét; - Lenkei Géza, m. kir. tűzérszá- 
zados, 71. életévében, február 2-án; - 
Kiéner József, 80. életévében, Lang'en- 
zersdoifban, febr. 1-én. Két fa válasz
totta a papi pályát; ő lehetőleg minden 
egyházközségi rendezvényen résztvett; — 
Horváth Rezső. 32 éves, aki természetes 
szelíd jóságával mindenkinek megnyerte 
a rokonszenvét, Kaiserebersdorfban feb
ruár 7-én autóbaleset áldozata lett. Há
rom gyermek veszítette el benne az é- 
desapját. — Halott testvéreinknek adjon 
az Úr örök nyugodalmat!

Linz: Altmünsterben jan. 4-én megke
resztelték Zsigmondot, Sebestyén Zsig- 
mond és Kelemen Margit fiát. Erdélyből 
menekültek. A táborhoz tartozó vendég
fogadó lakói. Példás életű katolikus csa
lád. Az apa Erdélyben kántor volt, itt 
pedig szívesen vállalt nehéz munkát csa
ládja ellátása érdekében.

Elsőáldozás: Traitnkirchenben jan. 26- 
án járult első szentáldozáshoz Csűri 
Balázs. Szülei is a szentségekhez járul
tak. Ezen a magyar szentmisén egyút
tal búcsút vett az Egyesült Államokba ki
vándorló kedves család.

Házasság: Jan. 28-án a Neue Heimat-i 
templomban Törköly Mária és Schiller 
Krisztián esküdtek egymásnak örök hű
séget. Sokan jöttek a mi derék délvi
déki magyarjaink közül, nemcsak Linz 
környékéről, hanem Muzsláról, sőt Né
metországból is. Kilenc hónappal ezelőtt 
Mária húgának esketését jelentettük, a 
Magyarok Kultúregyesülete alelnökinek 
a leánya. — Az édesapa is sokat tesz a 
magyarság javára, de a jegyespár is 
megérdemelte becsületes, egyenes lei- 
kületével az esküvő szépségét és ünne
pélyes lefolyását.

Halottunk: Sörédi László, rendi nevén 
ignác, magyar kapucinus testvér Ried- 
ben, december 30-án, 69 éves korában 
elhunyt. Szépen írta a kapucinus kon- 
vent a gyászjelentésben: ,,Kedves test
vérünk 1956-tól 1979-ig a Bregenz-i és 
1979-től a Ried-i kolostorban csendesen 
és hűségesen végezte a sekrestyés szol
gálatot". Hozzáteszi a Linz-i lelkész: 
..Gyakran utazott Riedből Linzbe, hogy 
anyanyelvén végezhesse el a szentgyó
nását. Nemes jellemével csak megbe
csülést szerzett a magyar névnek.

t P ÖRY MIKLÓS S. J
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy P. Öry 

Miklós S. J. Klagenfurtban február 19-én 
szívinfarktusban meghalt. — Született Né
metlövőn (Deutschschützen, ma Bgld.) 
1909 szept. 9-én. Szentelték Szegeden 
1938 június 20-án. A Gurk-Klagenfurt 
egyházmegye területén a magyar pasz- 
torációban működött. A Magyar Papi 
Egység-nél társszerkesztője volt a „Szol
gálat" c. katolikus negyedévi lapnak.

Életéről bővebben az áprilisi számunk
ban emlékezünk meg. — R. I. P.

BELGIUM
Brüsszel: Házasság: Az Evere-i St. 

Vincent temp'omban áldotta meg a lel
kész Bottlgiieri Rómeó és Szőnie Marika 
házasságát. Sokan voltak a templomban: 
olaszok, franciák és magyarok, ezért is 
három nyelven imádkoztak az új párért. 
Kérjük a Gondviselő Istent, hogy áldása 
egész életén át kísérje az ifjú párt.

Halottaink: A lelkész forrón szeretett 
édesapja, J. Szabó Lajos, jan. 22-én, 89 
éves korában, hirtelen Teremtőjéhez és 
Megváltójához költözött, felesége melié, 
kivel 61 évig szent házasságban élt. 
Egyenessége, hite, önfeláldozása, szilárd 
realitása, nyugodt okossága az utolsó 
percéig, tiszteletet és megbecsülést vál
tott ki környezetében és kartársai előtt. 
Elejétől végéig végigharcolta a két vi
lágháborút. 1946 végén nyugdíj nélkül el
bocsátották. Soha nem csüggedett el. 
Különösen a Szentlélek istent szerette 
és Szt. Mihályt tisztelte. Tétlenül nem le
hetett látni. Sokszor elbeszélgetett Apor 
püspök úrral, Harsányi Lajos kanonok 
úrral. - Gyönyörű téli napon, virágözön- 
nel, hat pap imádkozott felette, érte, a

O® | z 1o|n y V e b ol
Györ-melletti Nyúl-i temetőben, a szép 
Magyarországon. — Imádkozzunk érte, 
hogy talán majdan értünk is imádkozza
nak az élők!

Erzsébet orsoíya-nővér, aki a Magyar 
Ház adminisztratív munkálataiban nagy 
segítségére van a lelkésznek, január óta 
súlyos betegen kórházban fekszik. — 
imádkozzunk mielőbbi felépüléséért!

Liége: Születés: Tóth Ildikó, - István 
és Franssen Christian második gyerme
ke, Genx-ben; keresztelés február 5-én.

Esküvő: Dobos Anne Marié és Bouko 
Philippe, Tournai-ban. - Gratulálunk!

Elhunytak: Gráf Róza — örökimádó 
nővér — 70 éves, MonticelE-ben. Olga 
nővér közölte a lelkésszel a szomorú 
hírt, hegy a Monticelle-i lelkigyakorlatos 
házban nagy robbanás történt. A gáz
tűzhely robbant fel, Róza nővér éppen a 
konyhában volt. A nagy tűzhelyet a rob
banás feldobta, az ráesett Róza nővérre. 
Eltörött a csípője, több törés a lábán, 
nyakán, öt órás operációt végeztek raj
ta, de nem élte túl. Belehalt sérüléseibe. 
A robbanás oly erős volt, hogy az ab
lakokat is kivitte. — Róza nővért janáur 
3-án temették nagy részvét mellett. — 
Kaposvári Miklós 57 éves korában itt 
hagyta szüleit, feleségét, gyermekeit, 
unokáit, vőit, testvéreit, rokonait, bará
tait egy boldogabb viszontlátás reményé
ben. — Temetése Németországban, Klin- 
gen-ben volt Karisruhe mellett, a volt 
Liége-i Magyar Egység delegációja és a 
Burg Kastl-i magyar gimnázium ének
karának részvételével. Hirtelen halála 
mély gyásszal tölti el a Liége-i magya
rokat. A „Voges“-hegyek lábánál nyug
szik egy csendes kis temetőben. Két pap 
barátja: Dobai Sándor és Harangozó Fe
renc temették könnyes részvét mellett. 
-- A boldog föltámadás dicsősége ra
gyogjon föl néki!

HOLLANDIA
Venlo: Halálozás: Rschter Antal Ferenc 

78 éves korában a betegek szentségé
vel megerősítve jan. 15-én a Delft-i kór
házban elhunyt. — Adj, Uram, örök nyu
godalmat neki s az ittmaradt szerettei
nek lelkierőt és vigasztalást!

NÉMETORSZÁG
Augsburg: Keresztelés: Zsarnóczay 

Steve, Zs. László és Ember Éva 1983 
aug. 11-én született kisfa a szent ke- 
resztségben részesült Göggingen-ben 
1983 szept. 9-én.

Halálozás: Muhoray Emilné sz. Sár- 
közy Ilona, 81 éves korában elhunyt 
Lindau-ban. A gyászszertartás 1984 jan. 
2,án volt. Hamvait Jászberénybe szállí
tották.

Halottaink: München: Pulyer János, a 
Müncheni Magyar Egyletnek több mint 
50 éven át pénztárosa, 87 éves korában 
február 20-án Wartenbergben meghalt. 
Temetése Münchenben a Perlacher- 
Forst-temetőben, február 22-én volt. — 
A plébános emlékezik: „Nagyon jó em
ber és magyar volt a mi szeretett János 
bácsink!" — von Bissingen und Nippen- 
burg Elisabeth grófnő hosszú súlyos 
szenvedés után február 18-án elhunyt. 
Temetése Schramberg-ben lesz. — Nyu
godjanak békében!

Stuttgart: A keresztség szentségében 
részesült Siveges Károly és Márta szül. 
Scháfer kislánya, Márta, 1983 dec. 26- 
án Schwábisch Gmünd-ben, — valamint 
Forrai Ferenc és Aranka szül. Kovács 
kisfia, Frank, ugyancsak dec. 26-án Eis- 
lingenben. - Gratulálunk és Isten áldá
sát kérjük a Siveges és Forrai csalá
dokra és a keresztszülőkre!

Megrázó hírt közöltek a lelkésszel te
lefonon: az Acsai-család: Ácsai Béla 30 
éves édesapa, 28 éves felesége, Gab
riella, 10 éves fiúk Márkus és 4 éves fiúk, 
Tamás - jan. 1-én elutaztak újévet kö
szönteni. Visszafelé, otthonukhoz közel 
autóbalesetet szenvedtek, amelyből csak 
Márkus maradt életben. Jan. 9-én te
mették hármukat egy közös családi sír
ba Neckargöningen temetőjében. Te
metésükön a tragédia láttán szem nem 
maradt szárazon. — Gyászolják testvé
reik, szüleik és rokonaik. - Nyugodja
nak békességben. - Tamást a stuttgarti

HARANGOZÓ FERENC 75 ÉVES
Lapunk főszerkesztője, dr. Harangozó 

Ferenc, a Burg Kastl-i Magyar Gimnázi
um volt igazgatója, az elmúlt hetekben 
töltötte be 75. életévét. Az évfordulót a 
müncheni főlelkészségen szűk baráti- és 
munkatársi körben ünnepelte. Harango
zó Ferenc, aki közismerten minden jó 
magyar ügy önzetlen, ám annál aktívabb 
támasza, — főleg mint a Mindszenty Em
lékbizottság elnöke — már eddig is el
évülhetetlen érdemeket szerzett. Olyan 
maradandó alkotások fűződnek nevéhez, 
mint pl a máriacelli Mindszenty sírem
lék és az ugyancsak a magyar bíboros
ról elnevezett rózsafűzér-stáció felállítá
sa, a Mindszenty Emlékmúzeum ügyének 
megnyugtató elintézése és Máriacellbe 
való áthelyezése, illetve berendezése, 
legutóbb pedig a Mattsee-i Szentkorona 
Emlékmű megvalósításában vállalta ma
gára a munka oroszlánrészét. A sok 
hozzá érkezett távirat, gratuláló levél 
mutatja: mennyi szeretet és osztatlan 
megbecsülés kiséri áldásos munkássá
gát az öt világrész emigrációs magyar
sága részéről. A jó Isten kegyelméből 
remek testi- és töretlen lelki-szellemi 
egészségben érhette meg a 75. születés
napot. Ad multos annos!

Sz. J.

magyar lelkész 'keresztelte 1980-ban 
Ludwigsburgban, az ápr. 13-i magyar mi
sén — Imádkozzunk lelkiüdvösségükért!

A Böblingen-i csoport lelkes tagja volt 
Turjay József, aki 97 éves korában, 1983 
nov. 11-én visszaadta nemes lelkét Te
remtőjének. Nov. 15-én temették a böb- 
lingeni Alté Friedhof-ban. Gyászolják: fe
lesége, gyermekei, unokái és dédunákái. 
Mindig résztvett a szentmiséken, amíg 
járni tudott. — Nyugodjék békében!

München: Házasság: Lanczinger Kál
mán Géza és Székely Mária 1984 már
cius 8-án házasságot kötnek. — Sok sze
rencsét!

Halottaink: Pfeiffer Ottóné szül. Pfeif- 
fer Irén, 92 éves korában, 1984 január 
24-én meghalt. Temetése január 30-án 
az Ostfriedhofban volt. — Nyugodjék bé
kében!

*
A müncheni magyar katolikusok köz

szeretetnek örvendő plébánosa, dr. 
Eperjes Ernő érseki tanácsos, január 29- 
én Münchenben, a magyar misék szo
kásos helyén, a Damenstift-templom- 
ban, koncelebrációs misével ünnepelte 
70. születésnapját. A szentmise kereté
ben a koncelebráló Msgr. dr. Valentiny 
Géza főlelkész magyar nyelven, utána 
Msgr. Franz S. Miiller, a Miinchen-Frei- 
singi Érsekségen a nemzetiségi lelkészek 
főelőadója, németül köszöntötte a ju
bilánst. A zsúfolásig megtelt templom 
mintegy 200 főnyi közönsége a hálaadó 
szentmise után egy közeli kávézóban 
mindvégig családias hangulatú szeretet- 
vendégségen vett részt. Itt Pogány Ede, 
a müncheni egyházközség világi elnöke, 
továbbá a helyi egyesületek, intézmé
nyek képviselői köszöntötték az ünne
peltet.

OLASZORSZÁG
Halálozás: Trieszt: Harangozó Zita 

1983 november 4-én, 25 éves korában el
hunyt. - Nyugodjék békében!

SVÁJC
Lausanne: A Keresztség Szentségében 

Isten gyermeke és az Anyaszentegyház 
tagja lett (vagyis részesült Isten kegyel
mi életében) Grécs Tünde Márta január 
28-án. — A szülőknek sok örömet és lel- 
k erőt kívánunk gyermeküknek Isten a- 
karata szerinti nevelésében.

A Bérmálás Szentségében részesült 
Genf-ben a magyar misék két buzgó 
ministráns-fia: ifj. Skultéty Imre és Hor
nok László 1984 január 28-án. Kérjük a 
Szentlélek Úristent, segítse őket, hogy 
hitüket állhatatosan vallják és hitük sze
rint éljenek és hogy továbbra is hűség
gel szolgáljanak az isteni áldozat, a 
szentmise bemutatásán a harmadik buz
gó ministránssal, Linde Katival, aki már 
két éve bérmálkozott.

Halálozás: A jó Isten, az élet és halál 
Ura, magához szólította Müller Antal- 
nét szül. Gárdonyi Margit, életének 88. 
évében, rövid szenvedés után, a szent
ségekkel megerősítve, Genf-ben, 1984 
február 7-én. A kedves halottnak örök 
nyugodalmat, a hátramaradottaknak pe
dig lelki erőt és vigaszt.

AZ EMBERI ÉLET VÉDELMÉBEN
Reagan amerikai elnök jelentette ki 

nem régen, hogy becslés szerint az 
Egyesült Államokban évente 15 millió 
gyermekembriót pusztítanak el. — A leg
szörnyűségesebb világháború ez.

Ez a robbanásszerű emelkedése az 
abortuszoknak az 1960-as évek óta egy
re emelkedőben van a fogamzásgátló 
„pille" fölfedezése és általános hasz
nálata ellenére.

Az emberiség felelős erkölcsi ténye
zői megdöbbenve állnak a tény előtt és 
próbálják megtalálni az okozatát és or
vosszerét a szörnyű emberírtó epidémi
ának. Az 1960-as évektől kezdve hiva
talos és félhivatalos tényezők tudomá
nyos mezbe öltözött véleménye kezdte 
propagálni világszerte a születésszabá
lyozást. Az emberi születések robbanás
szerű emelkedéséről írtak: persze ott 
találtak „engedelmes fülekre és megér
tésre", ahol arra nem volt szükség, sőt! 
— A fejlett államok ifjúsága „fogadta 
meg és használta ki először a jótaná
csokat a kényelmes és okos családter
vezésre", egy gyermek, vagy nagyon 
sokszor egy sem ...

A csak jólétre és szórakozásra be
rendezett modern társadalom minden 
berendezésével, felfogásával amúgyis 
gyermekellenes lévén, beszuggerálta még 
az erkölcsi érzékkel bíró komolyabb fia
tal házasoknak is az életnek a „köny- 
nyebb, gátlásnélkülibb" felfogását.

Itt gyökeres változásra van szükség, 
ha a modern jóléti társadalom nem akar 
öngyilkosságot elkövetni. Újra vissza 
kell állítani a család méltóságát, a csa
ládi é'let fontos erkölcs: és nemzeti fe
lelősségét. A fiatal házasoknak újra rá 
kell döbbenniük arra, hogy mi a házas
élet értelme, feladata és mi az igazi há
zasélet boldogságának is a titka — a 
gyermek.

Az összes felelős erkölcsi tényezők: 
egyházak, kormányok, társadalmi intéz
mények minden rendelkezésükre álló 
eszközzel védeni kötelesek a többgyer
mekes családot. Az egész közéletnek 
is rá kell döbbennie arra, hogy minden 
társadalom legnagyobb kincse és érté
ke az egészséges többgyermekes csa
lád, amit védeni, és ha kell, k'vételes 
szabályokkal támogatni kell.

A müncheni Szabad Európa / Szabad* * 
ságrádió magyar osztálya szerkesztőségi 
munkatársat és szerkesztőségi gyakor
nokot keres. Mindkét állás esetében el
engedhetetlen a jó magyar íráskészség, 
az angol nyelv kielégítő ismerete, vala
mint érvényes nyugati útiokmány. A szer
kesztői állás betöltésénél előny az új
ságírói, vagy rádiószerkesztöi gyakorlat, 
valamint második, vagy harmadik ide
gen nyelv ismerete.

Munkahely a rádió müncheni szerkesz
tősége.

Rádió Free Europe / Rádió Liberty 
Personnel Department 
Oettingenstr. 67.
D-8000 München 22. West-Germany

Megnyitottam szállítási vállalatomat! — 
Vállalok bel- és külföldi, repülő és ten
gerentúli szállítmányokat: ládacsomago
lást, levámolást — Magyarországon is! 
Lakás- és rodaberendezést, raktározást. 
Kisebb szállítmányokat is. - Magyarok
nak kedvezmény! - Árajánlat: ART 
Transport, 2 Route du Grand-Lancy, 
CH-1211 Génévé 26, Tel.: 43 36 32.

Ha minden állás kiapad 
Taxi mindig kenyér marad.
Ha segíteni kell, hívja fel
Münchenben a 67 22 72 számot.

Dlószeghy 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
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A Müncheni Magyar Egylet 1886 véd
nökségével, a Nemzetőr rendezésében 

március 31-én, szombaton 19 órai 
kezdettel VAJDA ALBERT VIDÁM ESTJE

CSAK ROSSZABB NE LEGYEN
(... de jobb lehel) címmel.
Az előadást az Arabella Hotel 

(Arabellastr. 5, 8000 München 81) 
Konferenz-Zentrum Sálon Effner 

dísztermében tartják.
Szeretettel várjuk a humor és a nevetés 
valamennyi kedvelőjét, családjával és 

barátaival együtt.
= ||i = ll| —111 = 111 = 111 = 111 —III

MUSICA HUNGARICA 
Rümannstr. 4 - 80C0 München 40

Telefon (0 89) 30 50 43
Nagyszabású könyv- és hanglemez

kiállítása Zürichben 
április 7-én, szombaton és 8-án vasárnap 

10-19 óráig árusítással egybekötött 
kiállítás a Hotel International-ban 

(Marktplatz).
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

Szeretettel várja a magyar irodalom 
barátait Katkó Sándor

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

hanglemez, kísérő füzettel 45,—
Duray Miklós: Kutyaszorító

Csoóri Sándor előszavával 35,—
Csernohorszky: Erkölcs és politika 32,—

A CSERKÉSZEK HAGYOMÁNYOS 
HÚSVÉTI REGÖS TÁBORUKAT 

az ős' burgenlandi FELSÖÖRÖTT 
(Oberwart) április 14—25-ig tartják.

A Regöstáborra jelentkezni lehet a helyi 
csapatoknál és a Cserkészkerület szék

helyén (Oberföhringer Str. 40, D-8000
München 81). Cserkészeink jelentkezését 

örömmel várja a
Regös tábor parancsnoksága

Szluha Erzsébet Dipl. Psychologus és 
Heilpraktikerin megnyitotta rendelőjét 
Erhardtstr. 12, 8000 München 5 alatt.
Psychotherapia - Elektro- - Akupunktur - 

Homöopathia - Ozoniherápia.
Fogad megbeszélés szerint:

Telefon (0 89) 2 01 60 56
Megközelíthető 52-es, 56-os busszal a 
(Baaderstr.) vagy U-Bahn-nal (Fraunho- 

ferstr.) megállóig.

Állampolgársági (bírósági- menekült
ügyi tanácsadás) hiteles német gyors
fordítás: August Lévai, Lehnsgrund 38, 
4300 Essen. - Telefonszolgálat: (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 
paratlan 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 szines 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 (Keresztulak 
gyűjteménye)
Harmatit 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 fed 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!

HIRDETÉSEK

Édesanyám és én több éve a bécsi 
egyetemen magyar-német-angol, illetve 
spanyol fordítónak és tolmácsnak tanu
lunk. - Kapcsolatot keresünk olyan an
gol illetve spanyol anyanyelvű (vagy per- 
fekt) egyénekkel (nő vagy házaspár), a- 
kikkel a nyári egyetemi szünetben az an
gol ill. spanyol nyelvet intenzíven gya
korolhatnánk (pl. hetenként 5 x reggel 3 
órát). A gyakorlásért ingyenes komfortos 
szállást biztosítunk konyhahasználattal, 
megbeszélés szerint: Bécsben a Ste- 
fansdom közelében, vagy Budapesten 
zuglói kertes családiházunkban. — Le
veleket „Kati" jeligére az „Életünk" bé
csi címére kérünk: Stefansplatz 5/3/2, 
A-1010 Wien 1.

Szereteire vágyó, szerény özvegyasz- 
szony, 52/160 cm., jó háziasszony, csa
ládjához és otthonához ragaszkodó, - 
keresi egy független, józanéletű férfi is
meretségét, mert kettesben nincs ma
gány! Válaszokat „Áprilisi találkozás" 
jeligére a szerkesztőségbe kér.

KI SEGÍT? — Az NSzK-ban élő magyar 
család (2 gyermek) Bécsbe ill. környé
kére szeretne áttelepülni. Ki nyújtana 
munkát a családfőnek: 31 éves vagyok, 
jogosítványom és gymn. érettségim van. 
Bármit vállalok. Válaszokat a szerkesz
tőségbe kérek „Bécs" jel gére.

35 éves üzemi gépszerelő, sportot és 
természetet kedveli, sem dohányzó, sem 
nem alkoholista, megismerkedne az 
NSzK-ban vagy Nyugat-Európában élő 
magyar lánnyal v. elvált asszonnyal há
zasság céljából. Válaszokat „a Kanyar
gós Tisza" jeligére a szerkesztőségbe kér

NSzK-ban élő, német állampolgárság
gal rendelkező, egyedülálló, erdélyi szár
mazású nő, 47 éves, 157 cm magas, 52 
kg, megismerkedne józanéletű, nemdo
hányzó, rendezett körülmények között 
élő férfivel. Fényképes levelét a szer
kesztőségbe kérem a „másodvirágzás
ban" jeligére.

HIRDESSEN AZ ÉLETÜNKBEN!

HAZAI HENTESÁRÚ 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,-

A szállítás utánvételes.
5 kilón felüli rendelésnél portómentes.

MICHAEL TAUBEL, Metzgermeister 
Peter-Rosegger-Str. 3

6710 Frankenthal/Pf. Tel. (06 233) 6 26 93

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten 
Inh.: O. Bayer 

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 Cabernet 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 lit. 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 3,30
Nagykockatészta V2 kg 3.50
Paprika káposztával 0,7 lit 4 40
Hegyes eröspaprika 4.40
Hegyes csípöspaprika 4,40
Bogyoszlói paprika 4.10
Disznósajt kg 12.50
Véres-, májashurka kg 12.50
Kalocsai Paprika-set 7,10
Paprikakrém tubus: édes/félerős/erős 1.50 
Gulyáskrém tubus 1,80
Gyalult tök 0.72 2J)0

— 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 címen:

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

Az előfizetési díjat 
vagy könyvrendelések árát kérjük 

Postacsekk-kontónkra vagy postán 
(n e b a n ko n !) keresztül átutalni!

Rupp László hites törvényszéki fordító, 
vállal (ordításokat magyarról németre és 
németről magyarra. Postfach 162. D-S000 
München 1. — ® (0 89) 53 02 35.

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 ‘84-től megváltozóit új „Gépjármű
vezetői vizsga kérdései" magyar nyelven.

DM 45,— áron kapható: Dr. L Deák, 
Johann-Clanze-Str. 43, 8000 München 70

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

légipostával DM 28,—.
Kérjük előfizetőinket az előfizelési- 
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 (f), 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.— 5 + portó.
Megrendehlető: SMIKK-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 mutatja be az örök Várost.
Szép és olcsó ajándék! Ára DM 12,-, 
vagy US $ 5,—, vagy ennek megfelelő 
valuta. Megrendelhető a vételár + portó 
beküldésével a szerzőnél: S. Vadnay, 

13 Via Romerio, CH-6600 Locarno.

9 ÚJDONSÁG! MEGJELENT!
Borbándi Gyula

A MAGYAR NÉPI MOZGALOM
— A harmadik reformnemzedék — 

című könyve.
A szerző bemutatja 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 fejlődésére. 
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 írt 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 2G 37 - 38
Felelős Kiadó:

a Magyar Kát. Főlelkészség. 
Felelős szerkesztő: 

Dr. Harangozó Ferenc, 
Seelsorger.

*
Redaktion und Ilerausgeber: 
die Ungarische Oberseelsorge, 

Oberföhringer Str. 40 
8000 München 81, 

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

Abonnement: DM 18,— pro Jahr und 
nacli Übersee mit Luftpost DM 28,—.

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar leiké 

‘szék terjesztik, ők küld'k szét és ná
luk is kell előfizetni!

Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész oda a kiadóhivatal küldi 

az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 18,— 

vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 28,— 

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

Postschcckkonto München: 
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Scelsorge, Sonderkonto 

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

Kath. Ung. Scclsorge „Életünk".
Druck: Danubia Druckerci GmbH, 

Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

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

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

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, vászon
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,— 8 4,— 

Meszlényi Antal: Magyar Szentek és
Szentéletű Magyarok, 300 o., egész 
vászonkötésben DM 20.— $ 10,— 

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

DM 15,— 8 10 —
Szamosi József: Máriacelli emlék

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

Szállításnál + 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 
vászonkötésben 38,-- 

Szolzsenyicin: Gulag I—II. Oroszból
fordította Szente 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.

K8 Mégkapható ■

JUHÁSZ LÁSZLÓ 
A HÉTTORONYTÓL KUFSTEINIG 
— Magyar rabok idegenben — 

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

„BURGENLAND" 
történelmi útikalauz 

második, javított kiadása.
Mindkét könyv megrendelhető TM 25,— 

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



"ÉLETÜNK" 

bécsi melléklete - 1984 március

egyházközségünk 1984 március 9~én, 12 év után, új tanácsot választott.

A választási listát az Életünk januári számával bocsátottuk ki s a febr. 
5-~i»íi határidőre 98 szavazat érkezett be levél útján. Ezek alapján és 
az egyházmegyei szabályzat rendelkezései segítségével a választási bi- 
zottság a kővetkező beosztásban állapította meg az egyházközségi tanács
tagok névsorát.

I. Hivatalból tagok: P.Dr.Radnai Tibor, Dr.Demel Iván, Msgr.Dr.Gianone
Egon, P.Szollár Lajos, Mater Firer Konsolata, Pa- 
dányi Erzsébet.

II. Választott tagok: Dr.Csermöy-Schneidt Ottó, Bódi Ferenc, Hoyos Ist
ván, Aykler Zsigmondné, Szöke-Dénes Róbert, Bol- 
za Ilona, Krassay Geraldine, Csipkó László, Dr. 
Csernay László, Toós Károly, Horváth Béla, Cser- 
kuti Magdolna, Retezár Mónika.

III. Delegált tagok: Markó Magdolna - cserkészet
Paksánysuky Szilveszter - énekkar 
Onuska Gábor - tánccsoport 
Solyomváry Ilona - KMEM 
Bálint László - Wien 21-22 
Dr.Szabados Péter - vidék

IV. Kinevezett tagok: Géczi József, Madaras Károly, Hochbaum István,
Szederkényi Ferenc.

A 29 tagból álló tanács a választott ÍJ tanácstag sorából a március 9“ 
iki választási közgyűlésen Dr.CSERMÖY-SCHNEIDT OTTÖt tüntette ki bizal
mával és választotta meg világi elnökké, '4 szavazat többséggel. 
SZÖKE-DÉNES RÓBERT 10 szavazatot kapott. Dr. Csermöy-Schneidt Ottó a 
választást elfogadta.

Az egyházközségi tanács a választmányt a kővetkező összeállításban hagy
ta jóvá:

P.Dr.Radnai Tibor, egyházi elnök
Dr.Csermöy-Schneidt Ottó,világi elnök 
Msgr.Dr.Demel Iván 
Msgr.Dr.Gianone Egon
P.Szollár Lajos
Padányi Erzsébet 
Szöke-Dénes Róbert, a családi csoport vezetője

Bódi Ferenc
Krassay Geraldine 
Cserkuti Magdolna, 
Géczi József, 
Hochbaum István, 
Szederkényi Ferenc 
Toós Károly,

jegyző
technikai gondok
szociális szakosztályvezetője 
hitbuzgalmi szakosztály vezetője 

pénztáros

Az új egyházközségi tanács nyomban hozzálátott az öt megillető döntések 
és feladatok megoldásához.Az új egyházközségi tanács bemutatása a hivek 
előtt április 8-án, vasárnap a 11 órai szentmise keretében történik a 
Singerstr.-i magyar templomunkban. Mindenkit szeretettel varunk.



Lelkigyakorlat. A húsvéti előkészületül szolgáló "nagyböjti lelkinapot" 
a Pazmaneumban rendezzük április 1-én, vasárnap 15 órai kezdettel. Az 
elmélkedéseket az első emeleti díszteremben tartjuk. A lelkinap veze
tője; Dr. TÖTH József, a bécsi papi szeminárium régense. A húsvéti 
szentgyónás elvégezéséhez, mint minden évben több fötisztelendö atya 
áll majd rendelkezésre. A lelkinap szentmisével fejeződik be.
ÍME. Az engesztelő imaóránkat április 5“én, csütörtökön, 18.Jo órai 
kezdettel tartjuk a Singerstrassei magyar templomunkban.

Bérmálás. Magyar bérmálás májusban lesz, a pontos időt a kővetkező szá
munkban közöljük. Jelentkezéseket április 29“ig fogadunk el.

Felnőttek bérmálása. A Bécsi Érseki Hatóság külön rendez a felnőttek 
részére (18 évtől felfelé) bérmálást áldozócsütörtökön, május Jl-én 
lo órakor a Stephansdomban. A jelentkezők a lelkészi irodában része
sülnek előkészítési oktatásban. Bejelentkezés április 29_ig ugyanott.

Any-akönyvi közlemény

A lelki újjászületés szentségében részesült BALOGH KARÍN, Balogh Fe
renc és Bánát Mariola Terese gyermeke, Traiskirchen, 1984 február 19.

A keresztény lelkűiét nemessége, szépsége gazdagítsa életét!

Szent István Otthon programja: 7.,Döblerg.2/l/5o b.

Minden vasárnap játékdélután és könyvtár.
Április 15-én vasárnap 17 órakor KAPRINAY Mária saját filinf elvételeit 

vetíti Asissiröl és Firenzétől.
Az Europa-Club programjából;

Április 5.

" 26.

Május lo.

csütörtök 19.3o h Molnár József (München) referátuma 
Tóthfalusy Kis Miklósról

19.3o h Czettler Antal (Svájc); Magyarország 
helyzete ma.

19.3o h Irodalmi est "Ötágú sip" címen..

Szívesen vennék, vagy bérelnék használt hangversenyzongorát. Válaszo
kat a lelkészi irodába kérünk. Telefon; 52 00 222.

Magyar szentmisék vasár- s ünnepnap;

I. Singerfetr. 7. P.Dr.Radnai Tibor
IX. Pazmaneum, szombaton Prálat Valentiny Géza
XI. Kaiserebersdorf
Traiskirchen, tábor vendégpap

11 h
18.3o h

11 h
9.3o h

Magyar gyóntatás

Minden magyar istentisztelet előtt; továbbá

a Kapuzinerkircheben (I.,Neuermarkt) 7-8 h-ip- nanonta
14.3o h-tól - 18.30 h-ig. P.Dr.Radnai Tibor. és pénteken

Für den Inhalt verantwortlich; P.Dr.Tibor Radnai lolo Wien,Stephansplatz 5«


