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„Ne haljon el nyelveteken 
a magyar szó44

MINDSZENTY BÍBOROS UTOLSÓ KÖRLEVELE A VILÁGON SZÉTSZÓRT MAGYAROKHOZ

A körlevelet már nem írta, hanem 
diktálta nekem a Bogotából, Caracason 
át vezető repülőúton hazafelé, Becsbe. 
Április 20-a után volt. Mint mindig, 
reggel 6-kor ébresztettem, de mire ko
pogtam az ajtaján, már mindig fönt 
volt. Egyszerű fekete reverendája csak 
úgy lógott lesoványodott testén, ahogy 
ott ült ágya szélén és olvasóját mor- 
zsolgatta . . . Fájt nekem a látása, sá
padt, hideg verejtékes arca. Nem mer
tem megkérdezni, mint rendesen: „Bí
boros úr, hogy aludt?"

Mert tudtam, hogy alig aludt. . . Az 
éjszaka bejött hozzám — amit más
kor soha nem tett meg — és kért tőlem 
magyar ultraseptylt a láz ellen. — Em
lékezett rá, hogy egyszer már adtam 
neki. — Jó volt.

A dolgot jelentettem mindjárt reggel 
a kedves spanyol orvosnőnek, aki min
dennap rendesen látogatta. Megnyugta
tott, hogy nincs komolyabb baj, csak 
egy kis hőemelkedés. Valahol megfázott 
egy kicsit, és hozzáfűzte: „25-én úgyis 
indulnak hazafelé, a bogotai 2,000 m 
fölötti magasságból Európába, és akkor 
minden jó lesz.”

Mindszenty még nagyon meg szerette 
volna látogatni Argentína és Brazília 
magyarjait — ott annyian élnek. De 
belátta, hogy most nem lehet. Sok lenne 
neki is.

így született meg benne a körlevél 
gondolata. Fényes Ildikó Caracasban 
majd sokszorosítja és szétküldi minden
hová, ahol magyarok élnek.

A körlevél tartalma benne élt; tar
talmazta mindazt, amiért kijött Nyugat
ra és járta a nagyvilágot. Látogatta és 
terelgette össze magyarjait, intette és 
óvta őket, hogy hűek maradjanak ma
gukhoz, a Magyar Hazához!

A repülőgépen Bogotá és Caracas kö
zött állítottuk össze a körlevelet. Én ír
tam, ő diktálta. Csak úgy töredeztek ki 
leikéből a súlyos gondolatok, mintha 
végrendelkezett volna. íme az „utolsó 
körlevél” szövege:

Amióta 1971 szeptember 28-án el 
kellett hagynom nekem is hazamat, az
óta kisebb-nagyobb megszakítással já
rom a világot és keresem az egesz föld
golyón szétszóródott magyarokat — To
rontótól a Fokföldig, San Franciscotol 
Új Zélandig.

Most eljutottam Dél-Amerikába is. 
Miért teszem ezt 83 súlyos esztendővel 
a vállamon?

Azért, mert erre kényszerít a világon 
legárvább népem szolgálata, amit elvál
laltam akkor, amikor boldogemlékű XII. 
Pilis pápa 1945 szeptember 16-án, ha
zánk legújabb történelmének tálán leg
nehezebb esztendejében, kinevezett esz
tergomi érseknek és ezzel Magyarorszag 
hercegprímásának is.

Mi a célja ezeknek a látogatásoknak?

Az, menekült magyar testvéreim, hogy 
a számkivetés immáron, 30. esztendejé
ben hitet és reményt öntsek a telketek
be, ha már csüggednétek. Hitet, hogy 
nem volt hiábavaló eddigi küzdelmetek, 
ha hívek maradtok a számkivetésben is 

AZ UTOLSÓ FÉNYKÉP
Mindszenty bíborosnak Columbiában készült arcképe két héttel halála előtt

apáitok és őseitek szent örökségéhez, 
amit Szent István király hagyott reánk 
végrendeletében. És ez a végrendelet így 
szól: hűség az Úr Istenhez, Krsztushoz, 
a Nagyasszonyhoz, Egyházatokhoz és 
magyar hazátokhoz. Szerettem volna 
mindnyájatokat felkeresni, de a szét- 
szóródottságban lehetetlen mindenkit el
érnem. Ezért írom ezt a körlevelet, hogy 
írott szavam elérje a kisebb magyar cso
portokat, sőt az összes magyar családo
kat is. Arra kérlek, arra figyelmeztetlek 
benneteket írásban, amire kérem élő
szóval azokat, akikhez személyesen el 
tudok jutni: Ha le is szakított nemze
tünk életfájáról és messze világrészekbe 
sodort ez a legnagyobb történelmi vi
har, ne váljunk örökre elhalt rügyei, el
száradt levelei ennek az annyira meg
tépázott magyar életfának.

De mit tegyünk? Mit tehetünk mi — 
kérdezitek — ebben a nagy idegenség- 
ben?

Az első, amit meg kell tennetek az, 
hogy öntudatosodjatok!- Hogy raesz- 

méljetek, rádöbbenjetek arra, hogy Szt. 
István, Szt. László, Szt. Erzsébet, Hu
nyadi János, Rákóczi, Zrínyi és Széche
nyi István népe vagytok! Ezért ne hal
jon el nyelveteken a magyar szó! Ne fe
lejtsétek el szüléitek nyelvét! Ha egye- 

diil vagy, imádkozz legalább este ma
gyarul, az otthoni imakönyvet vedd elő 
és forgasd legalább ünnepnapokon. írj 
magyar levelet haza vagy barátaidhoz. 
Olvass magyar lapot, újságot és köny
vet. Magyar házastársak beszéljenek 
egymással magyarul! És ti, magyar szü
lők, ne vonjátok el gyermekeitektől az 
édes magyar anyanyelvet! Nem hiába 
kaptátok szüléiteken át a jó Istentől. 
Kincs az, amit át kell adnotok gyerme
keiteknek is! Meg kell tanulni az új 
haza nyelvét is, tudom, de nagyon 
szépen megfér együtt őseitek nyelvével. 
— Ahány nyelv, annyi ember; de az első 
helyen az anyanyelvnek kell állni!

Magyar édesanyák, imádkozzatok 
gyermekeitekkel magyarul! Bármilyen 
fáradtak is vagytok este, csevegjetek ve
lük magyarul. Édesapák, gondoskodja
tok arról, hogy a gyermek megtanulja 
a magyar betűt is; tanítsátok meg ma
gyarul olvasni. Olvassatok nekik a ma
gyar történelemből, a magyar földről. 

(Folytatás a 2. oldalon)

KISS BARNABÁS OH:

Égi Anyánk 
karjaiban

„A Csavargók Barátjáéról, Bosco 
Szent Jánosról olvashatjuk:

„Nem felejtette el soha, és Margit 
mama is arra tanította, hogy a telt ke
zek nem tudnak imára kulcsolódni. 
Hogy eljussunk az Istenhez, nagyon 
nagy utat kell megjárnunk, s eközben 
el kell szórnunk mindent, hogy végre 
két üres kezünk imára fonódhassék a 
Teremtő előtt.”

Úgy hiszem mi is így vagyunk, most 
október hónapban, amikor a rózsafüzért 
különös figyelemmel akarjuk imádkoz
ni. Kell, hogy sokmindent elszórjunk 
életünkből, hogy imára kulcsolódjék 
két kezünk. Jézus és Mária életéről gon
dolkodunk a tizedek imádkozása köz
ben. összekulcsoljuk — ha tudjuk — 
két kezünket és így fordulunk égi, kö
zös Atyánkhoz. Ahhoz fordulunk, aki 
azt akarja, hogy hasonlók legyünk szent 
Fiához. Isten gyermekeinek Jézushoz 
kell hasonlítaniuk. Öt kell magunkra öl- 
teniink. Ez az Úr akarata.

Vajon nehéz vagy lehetetlen az, amit 
az Isten akar?

Nem kíván Ö olyasmit, amit nem tu
dunk teljesíteni. Segítségül küldi Má
riát, hogy szinte minket is „megszüljön” 
a jézust életre. Valaki azt írta: a gyer
mekek olyanok lesznek, mint az édes- 
any'tik. Bárcsak mi is hasonlóbbá vál
nánk Jézus Anyjához, a mi égi Anyánk
hoz. Ebben akar segíteni az októberi 
rózsafüzér imádkozása.

llol tanulta az ember a legfontosabb 
dolgokat? Az édesanyja ölében, karjai 
között. Tőle tanultuk anyanyelvűnket. 
Együtt gügyögte velünk a szavakat, 
szinte a szánkba adta azokat. Az ál
landó szeretet és törődés, amivel körül
vett vagy körülvesz még ma is bennün
ket.

Ezt más formában és más módon 
Anyánk, Mária is megteszi. Az Ö anyai 
ölében, karjaiban, tiszta szivének köny
véből meg lehet tanulni az igazi Krisz
tus-követést. Ezért fordulunk hozzá oly 
sokszor és imádkozunk: Imádkozzál 
érettünk Istennek szent anyja, most ...! 
Most, amikor annyi lelki vagy testi ve
szély fenyeget bennünket. Imádkozzál 
érettünk most, amikor megfogyatkozott 
a hit. Imádkozzál érettünk most, ami
kor az emberiség Jézus nélkül akar bol
dogulni. Imádkozzál érettünk most, a- 
rnikor annyi nyugtalanság van a világ
ban. Imádkozzál érettünk most, amikor 
sokan szeretnének Jézus mellett hitet 
vallani, de akadályozzák és elnyomják 
őket. Imádkozzál érettünk most, de kü
lönösen akkor, amikor eljön halálunk 
órája. Imádkozzál érettünk majd, ami
kor már imádkozni sem tudunk . . .

Boldogok lehetünk, hogy ilyen közös 
Édesanyánk van Máriában, aki mindig 
imádkozik érettünk. „A földön — val
lotta Szent Ágoston —, mindent édes
anyámnak köszönhetek”. — Fia isme
rős Szent Ágoston élete, akkor látjuk, 

Folytatás a 3. oldalon)
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P. MEHRLE TAMÁS 0. P :

Mit várhatunk a permanens 
diakonátustól?

Paphiány és állandó diakonátus

Az állandó diakonátusban nem sza
bad csodaszert látnunk, mely a mai 
pasztoráció minden problémáját meg 
tudja oldani. Az igaz ugyan, a nagy pap
hiány javasolja a permanens diakoná
tus intézményesítését. Először azonban 
meg kellene vizsgálni, hóimét is van 
a paphiány. Véleményünk szerint a je
lenlegi paphiány részben abból ered, 
hogy a szemináriumok nem gondoskod
nak igazi papnevelésről. Hivatást fa
kasztani csak a krisztusi papi életeszme 
felmutatásával és követésével lehet. Eh
hez tartozik egy bizonyos külső papi 
fegyelem is. Ha a szemináriumok veze
tői megengedik, hogy a papnövendékek 
teljesen kötetlenül éljenek s külső ma
gatartásukban ugyanúgy viselkedjenek 
mint azok, akik nem törekednek a papi 
pályára, akkor nem fejlődhetik ki ben
nük az igazi papi hivatástudat; lassan
ként lelkileg is laicizálódnak, nem tesz
nek szert papi lelkiségre. Ennek híjával 
viszont miért is lépjenek a papi pályá
ra? A jelenlegi tapasztalat is mutatja, 
hogy feltevésünk helyes. Mindenütt, a- 
hol komoly papnevelés folyik, — s itt 
nem gondolok a Lefebvre-féle szemi
náriumra — ott azonnal vannak szép 
számmal hivatások is. Ahol pedig a 
papnövendékek úgy élnek és viselked
nek, mintha nem lennének azok, ott a 
tanulmányok végeztével alig van valaki, 
aki felszentelteti magát. S bár kemény
nek hangzik, nem is kár, ha ezek a „két 
irányba bicegő” (vö lKir 18,21), elvilá- 
giasodott papi hivatások nem jutnak 
célba. Persze ezekért az elvetélt hivatá
sokért valaki felelős!. .. Utolsó cik
künkben említettük, hogy a diakónusok
nak gyakorlatilag papi lelkiségre kell

„Ne haljon el nyelveteken a magyar szó“
(Folytatás az első oldalról) 

Alkalmas könyveket most már nagyobb 
magyar központokból lehet szerezni.

Találjunk egymásra a szétszórtságban 
és fogjunk össze, mert nem csak „őrei”, 
de testvérei is vagyunk egymásnak. Ide 
csak anyagilag segítsük egymást, de lel
kileg, szellemileg is, megmaradni ma
gyarnak. Az, aki magyarságában erős 
és képzett, segítse azt, aki már ingado
zik. Flozza vissza a magyar közösségbe!

Ahol már van 10—15 magyar család, 
fogjon össze és teremtse meg a hétvégi 
magyar iskolát, ha csak 4 vagy 5 ma
gyar gyerekről van is szó, meg kell 
tenni!

lla kevesen vagytok ahhoz, hogy ön
álló magyar istentiszteletet és szentbe
szédet követelhetnétek, szervezzétek meg 
legalább a nagyobb egyházi és nemzeti 
ünnepeket úgy, hogy kérjetek magyar 
papot, vagy menjetek szervezetten a na
gyobb magyar közösségekbe magyar 
misére. A nagyobb magyar központokat 
kértem és mindig kérem arra, hogy se
gítsenek nektek ebben, hogy nyújtsák 
ki felétek a segíteni akaró magyar ke
zet, de ti a felétek nyújtott kezet ragad
játok meg!

Fontos, hogy tudjunk egymásról, ezért 
le kell fektetni mindenhol — még ott is, 
ahol nincs külön magyar pap — a ma
gyar katasztert. — Hány magyar család, 
hány magyar gyermek van a körzetben, 
mennyi a magányos?

Mennyi mindent kellene és lehetne itt 
tenni, ha több lenne bennünk a magyar 
lélek, magyar szív és öntudat. 

szert tenniük. De hogyan tegyenek szert 
erre, ha azt kell látniok, hogy a jövendő 
papok sem ebben a lelkiségben nevel
kednek? Ezért a permanens diakonátus- 
nál fontosabb lenne a papi nevelés újjá
szervezése. Nem kellene egyebet tenni, 
mint a 2. vatikáni zsinat erre vonatkozó 
utasításait végrehajtani.

Az állandó diakonátus két formája

Természetesen nem szabad általánosí
tanunk. Vannak jó papok nagy szám
ban, s vannak még jó szemináriumok 
is. A szemináriumok hiányos nevelése 
a paphiánynak csak egyik oka. Ezért 
mindenképpen hasznos a permanens 
diakonátus megszervezése. Ez két mó
don történhetik. Vagy úgy, hogy az ille
tő diakónus kizárólagosan egyházi, ill. 
diakonusi munkát végez. Vagy úgy, 
hogy a permanens diakónus civil fog
lalkozást is gyakorol s amellett diako
nusi tevékenysége által segítségére van 
a papságnak. Főképpen nyugdíjas, házas 
férfiak vállalhatják könnyebben a dia- 
konátusnak utóbbi formáját. Svájcban 
inkább ily módon alkalmaznak állandó 
diakónusokat. így pl. egy-egy község
nek, ahol nincs pap, a kántortanítója a 
hétvégen, alkalmasint hét közben is, 
egyházi tevékenységet fejt ki: keresztel, 
temet, prédikál, a közös imát és éneket 
irányítja, esetleg esket is. Nem miséz
het, de áldoztathat. Ha időnként eljön 
a plébános, akihez a kérdéses község 
tartozik, akkor elvégzi azt, amit a dia
kónus nem tehet: misézik, gyóntat. 
Mindkét formának megvan a maga elő
nye. Az a diakónus, akinek nincsen ci
vil kötöttsége, még akkor is ha nős, 
mozgékonyabb és könnyebben használ
ható az Egyház szolgálatában. Viszont

Ez csak a kezdet, a felrázás, a magyar 
lélekébresztés! A többi azután jön. Faj
tánk bátor, találékony és életrevaló. 
Miért nem tud az lenni a magyarság 
vonalán is?

Áldásommal
Mindszenty József

Amikor befejezte a diktálást Mind
szenty, a szöveget még egyszer átnéz
te. Itt-ott javított egy-egy kifejezésen és 
aláírta.

Aztán sokáig hallgatott. Kinézett a 
repülőgép ovális ablakán. Csodálatos 
városok, tornyok képe rajzolódott ki a 
ragyogó felhőtorlaszokból. — „így még 
nem láttam a felhőket”, mondta csen
desen.

Caracasban leszálltunk üzemanyagért. 
A magyar kolónia leghűségesebbjei, — 
munkanap ellenére — ott szorongtak a 
váróteremben; sokan gyermekeiket is el
hozták. Mindszentyt bevezették egy kü
lön váróterembe pihenni; nagyon fá
radtnak látszott.

Átadtam a körlevelet Fényes Ildikó
nak. Megfogta mindkét kezem és köny- 
nyek között kérlelt: „Főtisztelendő úr 
kérem, vigyázzon, nagyon vigyázzon a 
Bíboros úrra! Nagyon, nagyon rossz 
színben van”. — Dr. Héger, a derék ma
gyar orvos, egy szívgyógyszert kötött a 
lelkemre. Mikor újra elindultunk, az 
egész kolónia sírt.. . Mindszenty pe
dig ült az ovális repülőablaknál és foly
ton keresztet vetve ádotta őket, míg el 
nem vesztek a szemünk elől...

Harangozó Ferenc 

azt a diakónust, aki egész idejét az Egy
ház szolgálatára szenteli, az Egyháznak 
kell eltartania, akkor is ha családos. A 
részleges idejű diakónusnak az anyagi 
ellátásáról könnyebben lehet gondos- 
koni, hisz az illetőnek önálló keresete 
vagy nyugdíja van.

Alaptalan félelmek

Vannak, akik az állandó diakonatust 
az esetleges visszaélések miatt ellenzik. 
Azt mondják, hogy a diakónussal ren
delkező papok könnyen abba a kísér
tésbe esnek, hogy a kellemetlen termé
szetű feladataik terhét a diakónus vál
lára rakják, akkor is, amikor maguk 
elvégezhetnék. A prédikációkat is majd 
a diakónusra bízzák, ahogy már most 
a kissé fáradságos áldoztatást — nem 
törődve a Szentszéknek erre vonatkozó 
utasításaival — civilekre, sőt nőkre bíz
zák. Ám egy dolgot nem szabad az 
esetleges visszaélések alapján megítél
nünk. Visszaélni mindennel lehet, a pap
sággal is, a házassággal is. Ha mindent 
el akarnánk kerülni, amivel vissza lehet 
élni, akkor semmitsem tehetnénk. Van
nak olyanok is — inkább az ultra-kon- 
zervatívok táborába tartoznak —, akik 
attól tartanak, hogy a permanens dia
konátus bevezetése bizonyos protestáns 
jellegű mentalitást szül. A hívek hoz
zászoknak, hogy megvannak pap nélkül 
is és könnyen azt hihetik, hogy körük
ből bárkit kijelölhetnek vagy megvá
laszthatnak a papi teendők elvégzésére. 
Ez is egy alaptalan, sőt nevetséges ér
velés! Először is a diakónus nem lai
kus, hozzátartozik az Egyház hierar
chiájához, igazi szentségi felszentelés
ben részesül. Az említett veszély in
kább ott van, ahol fcl-nem-szentelt fér
fiakat alkalmaznak a diakonusi teendők 
elvégzésében, de semmiképp sem a per
manens diakónusok alkalmazásánál. El
lenkezőleg a felszentelt diakónusnak az 
egyházszolgálata akadályozza meg az 
említett laicizáló törekvés elterjedését.

A diakónus jellem-szilárdsága

Tagadhatatlan azonban, hogy az ál
landó diakonátus intézményesítése ne
hézségekkel is jár. Már maga az a tény, 
hogy permanens diakonátus nem jelent 
lépcsőfokot a papság felé — bár elv
ben ez a lehetőség sincsen kizárva — 
azt eredményezheti, hogy az illetőben, 
aki vállalja, bizonyos alsóbbrcndűségi 
tudat fejlődik ki. Ez persze nagyrészt 
a paptól is függ, akivel a diakónusnak 
együttdolgoznia kell. Nem szabad, hogy 
a pap mintegy egyéni szolgáját lássa a 
diakónusban, hanem a közös egyház
szolgálatban való munkatársát. Az is 
előfordulhatna, hogy a diakónus a pap
pal elégedetlenkedő híveket maga köré 
gyűjti, oppozíciót teremt és a pártos
kodást szolgálja. Ezért a diakónusnak 
a lelkiség mellett egy bizonyos érettség
re, jellembeli szilárdságra is szüksége 
van. Kell hogy férfias nyíltsággal mer
je megbeszélni a pasztorációban felme
rült vagy a pap egyéniségével kapcso
latos nehézségeit, anélkül, hogy min
denbe beavatkozna. Kell tehát, hogy 
alázat, szerénység, önzetlenség, férfias 
őszinteség és nyíltság jellemezze a dia
kónust. A felelős egyházi elöljáróknak 
tehát nagyon is meg kell fontolniok, kit 
vesznek fel permanens diakónusként az 
Egyház szolgálatába. A megbízhatóság 
érettebb férfiaknál, akik a polgári ke
resztény életben mcgállták a helyüket,

Az új magyar püspök 
Máriacellben

Irányi László, a külföldi magyarok 
püspöke, szeptember 22-én és 23-án 
résztvett az ausztriai magyarok szoká
sos őszi máriacelli zarándoklatán. Szom
baton, 22-én délután 5 órakor volt a 
zarándokok fogadása. Irányi László 
püspök és a máriacelli superior fogadta 
őket. Elsőnek a superior szólt: örömét 
fejezte ki afölött, hogy a magyarok, 
akik Máriacellben a Magna Domina 
Hungarorumot látogatják meg és Mind
szenty, a vértanú magyar prímás sírját, 
most már II. János Pál pápa jóvoltából 
a világon szétszórt magyarság terelő és 
gondozó főpásztorát, Irányi László püs
pököt is üdvözölhetik.

Válaszul a püspök örömét fejezte ki, 
hogy itt Máriacellben mindnyájan, a 
hívek, a pásztoraik és a püspökök, egy 
kicsit otthon érezhetik magukat. Csodál
kozó örömmel állapította meg, hogy 
annyi magyar jött itt össze: fiatal és 
öreg, és meggyőződése, hogy a Szűz
anya mennyei palástja alá vonja és a 
vértanú magyar prímás, Mindszenty, bí
borpalástjával is betakarja ezeket a vi
lágjáró magyar vándorokat.

Estére elállt az eső és 8 óra után sok 
száz zarándok kezében kigyulladtak a 
gyertyák, zúgtak-bongtak a máriacelli 
harangok és felcsendült az ősi drága szép 
magyar zarándokének: „Máriát dicsér
ni, hívek, jöjjetek!” — Felejthetetlen pil
lanatok ezek.

A zarándoklaton kb. 800—1000 ma
gyar vett részt, főleg Ausztriából. Jött 
két autóbusz zarándokkal Győr váro
sából is. Ott voltak a felsőőri és alsóőri 
magyarok is plébánosuk vezetésével. 
Szombaton és vasárnap a közbeeső idő 
gyóntatással telt el. Sok gyóntatószék 
van a máriacelli bazilikában és minde
gyikben gyóntattak.

A magyarok miséje vasárnap délelőtt 
10 órakor volt, vagy 20 magyar lelkész 
koncelebrációjával. A szentmisén vala
honnan egy magyar kórus Kodály „Kis 
magyar misé”-jét adta elő. Fölsírt az 
„Uram, irgalmazz!” Egy csodálatos cres- 
cendóban: „Krisztus kegyelmezz!”, az
tán, szinte sikolyszerűen a harmadszori 
kérés: „Uram, irgalmazz!” — Aztán 
megható szertartásnak voltunk a tanúi: 
a traiskircheni menekült-táborból 12-en 
vették fel a bérmálás szentségét. A leg
többen közülük akkor voltak első szent- 
áldozók is, már meglett férfiak, asszo
nyok.

Jellemző a mai magyar vallási állapo
tokra. Ahogy átjöttek ezek a menekültek 
szabad földre, már a táborban elkezd
ték egyesek az új életet, amely megis
meri és elismeri az Istent. Szollár atya, 
a tábor magyar lelkésze, készítette őket 
elő. — A szentmise végén elénekeltük a 
pápai és a magyar Himnuszt, aztán át
vonultunk csendben, imádságos lélekkel, 
Mindszenty József bíboros sírjához. — 
Irányi László püspök végül bejelentette, 
hogy ha az Úristen is úgy akarja, ak
kor találkozunk jövőre, május 15-én és 
16-án Mindszenty bíboros halála tíz
éves évfordulóján Máriacellben. Más
nap, hétfőn, szeptember 24-én, a ma
gyar püspök König bécsi bíboros ér
sekhez volt hivatalos. A bécsi magyar 
Pázmáneum jövőjéről volt ott szó.

könnyebben megállapítható. Vannak 
természetüknél fogva nyugtalan, köte
kedő, zavargást keltő emberek — akik 
különben más tekintetben kiválóak le
hetnek —, ezek nem alkalmasak az ál
landó diakonusi szolgálatra.
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Magyar lelkészek őszi konferenciája
Az idén szeptember 18-tól 21-ig tar

tották meg 50 résztvevővel ezt a kon
ferenciát. Irányi László, az összes ka
tolikus magyarok püspöke az anyaor
szágon kívül, elnökölt. Nem Washing
tonból jött, ahol székel, hanem Ham
burgból és Kölnből, ahol magyarokat 
bérmált. A gyűléseket vikáriusa, Szőke 
János, vezette.

Püspö’ ü:ik beszámolt arról, hogy Eu
rópa, az USA és Kanada sok helyén lá
togatta meg már a magyar híveket. Az 
USA 56 magyar eredetű plébániájából 
46-ot látogatott meg eddig, Kanada 16 
plébániájából pedig 14-et. — Venezue
lában három helyen szerepelt eddig, ha
sonlóképpen Brazíliában is meglátogat
ta a nagy városok magyarságát. Dél- 
afrikában és Ausztráliában még nem 
volt, de a jövő esztendőben ezek is sorra 
kerülnek.

A megyéspüspökök mindenhol szívé
lyesen és segítőkészséggel fogadták. Az 
Egyesült Államokban úgy veszik, mint 
II. János Pál pápa „segédpüspökét" a 
nem-anyaországi katolikus magyarok 
számára.

Meglátogatta a nagyobb rendek kép
viselőit is a magyar pasztorációban. — 
Kanadában a magyar jezsuiták minden
hol példaadóan működnek. Az Egye
sült Államokban a ferencesek lassan fel
szívódnak az angolnyelvű ferences kö
zösségekbe. A csornai premontreiek kö
zül Horváth Benedek működik példa
adóan Los Angeles-ben; Parker Keresz-

ÉGI ANYÁNK KARJAIBAN
(Folytatás az első oldalról) 

hogy semmi túlzás nincs ebben a kije
lentésben. örülhetünk mi is, keresztény 
emberek, akiknek ilyen égi Anyánk 
van. Az Úr akaratát, mint anyai szol
gálatot vállalta. Örömben, búban és bá
natban magasztalta az Ö Istenét A nagy 
hit, az áldozatkész lelkűiét emelte az 
Úr szolgáló leányát oly magasra, hogy 
„boldognak mondja minden nemzedék”.

Ezért valljuk, hogy Jézus és Mária, 
gyermek és anya szorosan összetartoz
nak. A mi emberi példánk is ezt bi
zonyítja. Édesanyánkból fakadt életünk. 
Az ő arcán ismertük meg az öröm szép
ségét, tőle tanultunk mosolyogni. Édes
anyánk szemében láttuk először a fáj
dalom könnyeit, az ő arcáról nézett ránk 
az emberi szenvedés és fájdalom. Az ő 
ölelése és csókjai tanítottak meg a sze
retet és a jóság értékére.

F.zért állíthatjuk, hogy az anya és 
gyermek szorosan összetartoznak. Má
ria, égi Anyánk karjaiban élve könnyebb 
már imádkozni. — Életutunkon amit 
összegyűjtöttünk, anyagi vagy bűnös 
javakat, szép lassan elszórjuk — meg
tisztulunk az imádság, a szentmise, a 
szentségek által —, és üres két kezün
ket végre összekulcsoljuk és mondjuk: 
Mi Atyánk .... Üdvözlégy Mária . . . I

Ám mindig fontoljuk meg, amit Avt- 
lai Szent Teréz így fogalmazott meg: 
„Azt hiszem, sohasem fogjuk magun
kat igazán megismerni, ha nem igyek
szünk megismerni Istent. Csak akkor 
értjük meg igazában kicsinységünket, ha 
az Ő nagyságát szemléljük, csak akkor 
vesszük észre piszkos voltunkat, ha gyö
nyörködünk tisztaságában, csak akkor 
látjuk be, mily messzire vagyunk az 
igazi alázatosságtól, ha az övéről el
mélkedünk.” (A belső várkastély.)

Jézus és Mária tisztasága és alázata 
legyen példakép októberi ima- es min
dennapi életünkben. Ök kísérjék eleiün
ket és érezzük mindig, hogy égi Anyánk 
karjaiban vagyunk. 

tesy László a californiai Orange-ban 
alapított magyar apátságot hat idősebb 
magyar rendtársával.

A bencések Woodside-ban (Califor- 
nia) szerepelnek hét idősebb bencéssel. 
San Diegoban és San Franciscóban el
vállalták a magyar munkát. Egyébként 
a Woodside-i ház is amerikai vezetés 
alá került.

Szeretettel köszöntötte föl a püspök 
úr dr. Kerny Géza, linzi magyar lelkészt, 
aki Ausztria magyar főlelkésze lett. — 
Eddig Ausztriának nem volt külön fő
lelkésze, mert Burgenland megyéspüs
pöke, László István látta cl mint a ma
gyarok apostoli vizitátora ezt a felada
tot is. — László István megyéspüspök 
ezután is készségesen segíti a magya
rokat minden ügyükben.

A konferencia három napján a közös 
szentmisén a püspök úr a három arany- 
misés lelkészt kísérte és szeretettel üdvö
zölte az oltárnál: Ambrus Szaniszló volt 
frankfurti magyar lelkészt, Gróh Béla, 
az innsbrucki Mindszenty-Ház alapító
ját és hosszú idők óta fönntartóját és 
vezetőjét és Harangozó Ferencet, az 
„Életünk” szerkesztőjét.

A reggeli elmélkedéseket dr. Kerny 
Géza vezette a nála már annyira ismert 
gonddal és lelkiséggel.

Mehrlc Tamás, freiburgi teol. prof., 
előadásait élvezhettük minden nap, a 
tárgyalási rész bevezetőjeként. Első elő
adásában az idén elhunyt Kari Rah- 
nert, a zsinat előtti és utáni katolikus 
teológia egyik legeredetibb és legjele
sebb képviselőjét méltatta. Kiemelte 
Rahnernél, hogy haladó irányzata mel
lett nem volt ultraprogresszív. Szerény 
és mindig megértőén kérdező maradt a 
különféle irányzatokkal szemben. Egyál
talán nem tartotta magát nagy teoló
gusnak (mint pl. Kiing). Mindig ki
hangsúlyozta a misztériumot úgy az Is
tenről szóló tanban mint a krisztológiá- 
ban.

A továbbiakban bejelentette Mehrle 
Tamás, hogy az idén egy nagyon fontos 
és gyakorlati témával foglalkozik majd: 
Jézus Krisztus föltámadásával. A kon
ferencia két utánakövetkező napján ezt 
a kérdést mint centrális keresztény kér
dést tárgyalta. — Az „Életünk” követ
kező számaiban a közérdekű témát kö
zölni fogja.

Az otthoni helyzet. — Frank Miklós 
beszámolóját az otthoni helyzetről nagy 
érdeklődéssel vártuk. Szinte tőmonda
tokban közöljük a tartalmát: az 1964- 
es megállapodással az egyház és állam 
között lényegében nem változott semmi. 
A magyar állam megkapta a római pá
pai magyar akadémiát és Róma hozzá
járult ahhoz, hogy a Vatikán által ki
nevezett püspököket a magyar kor
mánynak is el kell ismernie és megerő
sítenie, hogy kinevezésük érvényes le
gyen. Ez minden.

Fordulatot II. János Pál pápa útjai 
hoztak. De itt sem alapvető kérdések
ben, hanem a kiima változott erősen a 
magyar egyház javára. Ez egyébként vi
lágjelenség. — II. János Pál Máriacell- 
ben tüntetőleg, protokollon kívül, meg
látogatta a Mindszcnty-sírt, letérdelt, 
imádkozott és megáldotta. Ezzel jelt 
tett nemcsak Nyugat felé (osztrák püs
pökök), hanem Kelet felé, első sorban 
Magyarország felé.

A Pápa ausztriai látogatásával kap
csolatban a magyar prímás annak a re
ményének adott kifejezést, hogy a Pá
pa elltátogat Magyarországra is.

Ezzel a kijelentéssel kapcsolatban 
Miklós Imre, az ÁEH főnöke, kijelenti a 
Trenta Giorni olasz újságnak: „Nekünk 

nincs szükségünk a Pápára! Mi kis nép 
vagyunk és így is jó viszonyban Ró
mával".

A Bulányi-ügy és a magyar kis bázi
sok ügye — A magyar püspöki kar, 
élén Lékai László prímással, följátszot- 
ták és túlozták a Bulányi-ügyet. Szeret
ték volna, ha Róma elítéli Bulányinak az 
egyházzal, főleg a hierarchiával kap
csolatos állításait és azt, hogy követői 
megtagadták a katonai szolgálatot. 
(Számosán börtönbe kerültek.) — Ez
zel kapcsolatban a megjegyzés: Bulányi 
a magyar kisközösségek 10 °/o-át kép
viseli. Zömük a Regnumista-mozgalom 
körébe tartozik. Bulányit olyan iratok 
miatt is bcvádolták Rómában, amik nem 
az ő állításai. (Egy tekintélyes római 
prelátus megjegyzése: „Ha csak ennyi 
bajunk lenne a nyugati teológusokkal”.)

A Bulányisták, de általában a magyar 
kisközösségek, kérdezik, hogy Magyar
országon a katonai szolgálattal kapcso
latban miért nincs alternatíva, mint pl. 
Kelet-Németországban is? Miért nem 
lehetne katonai szolgálat helyett más, 
fontos közérdekű szolgálatot végezniük? 
— Erre magyar hivatalos egyházi rész
ről az ellenvetés: „Róma is a katonai 
szolgálat mellett van”. És: „Mi lenne 
az ország védelmével? Például a csehek
kel szemben?”

Szerzetesrendek. — Itt sem változott 
semmi. Az 1951-es alapokon állunk. A 
három jezsuita, aki a lelkigyakorlatos 
házat vezeti Leányfalun, igazában nem 
a vezető, csak alkalmazott. — A beteg
ápoláshoz szükséges egyházi személyek
nél sincs szó arról, hogy valamelyik Ma
gyarországon eltörölt szerzetesrendet 
visszaállítanák. — Lékai prímásnak az 
elgondolása, hogy a volt szerzetesnő
vérek fiatalabb tagjait kellene összegyűj
teni „valamiféle kongregációban", laza 
keretek között, akik „saját spiritualitá- 
sukat megtartanák”, — igazában nem 
női szerzetesrendalapítás.

Megint csak a hitoktatás kérdése. — 
Hogy megengedik a hitoktatást a temp
lomokon kívül, mert ott hideg van, nem 
fűthető, nem mond semmi újat. Ezt gya
korolják is a lelkiismeretes plébánosok. 
De a baj ott van, hogy néhány falu ki
vételével gyakorlatilag szünetel a hitok
tatás. Nem is annyira az állami beavat
kozás miatt most, hanem a szülők ér
dektelensége miatt. Ök maguk nem jár
tak már vallásoktatásra és így nem is 
érdekük, csak esetleg káruk lehet belőle.

Meg aztán a lelkipásztorok érdekte
lensége és közönye miatt. Sajnos, so
kan már nem is bánják, hogy nincs hit
oktatás, mert így nekik is kényelme
sebb, nem piszkálják őket ezért.

Azokban a falvakban, ahol a szülők 
éberen a helyükön vannak és ahol a 
plébános is a helyén van, még ma is 80- 
tól 90 °/o-ig a hitoktatásra járó gyere
kek száma. Országos viszonylatban a- 
tonban sajnos alig 2 °/o.

Csodálkozhatunk-e akkor azon, hogv 
Magyarországról meg nem keresztelt 
gyermekek, vallásilag teljesen tudatlan 
anyák és apák jönnek ki? Hogy annyi 
esetben a gyermekeket, ha kijönnek, is
koláskorukban keresztelik meg, de előt
te esetleg a szülőket is, aztán első szent
áldozáshoz járulnak és csak aztán kötik 
meg az egyházi házasságot. — Nagyon 
szomorú, hogy hazánk missziós terület 
lesz, ha így megyünk tovább.

Nekünk nem hímes szók, hanem 
erős valóságok kellenek.

Pázmány

II. János Pál pápa 
kanadai útja

A Szentatya szeptember 9-töl 21-ig lá
togatta meg Kanadát, a második legna
gyobb országát a világnak, amelynek 
mindössze csak 26 millió lakosa van, eb
ből 11 millió a katolikus. Ez a pápa 23- 
külföldi útja.

Még krakkói érsek korában, 1969-ben, 
járt Kanadában- Azóta ez az ország na
gyon elviláglasodó irányban fejlődött. 
A materialista életfelfogás miatt nagyon 
kevés a papi hivatás. Kanada legnagyobb 
problémája, hogy megtalálja az egységes 
arculatát, mert az ősi, francia eredetű 
(Quebec) kolonisták nehezen férnek meg 
az angolszász és az újonnan bevándorló 
különféle nemzetiségű tömegekkel. Ezért 
Eszak-Kanadában, North Fórt Simpson- 
ban, nagy kiengesztelő ünnepségeket 
tartottak a Pápa látogatásával kapcso
latban.

A belpolitikai előfeltételei ennek a ka
nadai egységet kinyilvánító ünnepségnek 
megteremtődtek, mert a legutóbbi vá
lasztásokon a konzervatív jelölt, Mul- 
ronay, kétharmad többséget kapott a li
berálisokkal szemben. Ö képviseli ebben 
az óriási lehetőségek előtt álló biroda
lomban a régi hagyományok: va'lás, csa
lád és a haza szeretetét. Külpolitikai
lag a régi amerikai nagy hagyományok
hoz tér vissza: szoros össznang az Egye
sült Államokkal, Reagan elnökkel és a 
közös gazdasági rányr.ak megfelelően, 
a gazdasági klíma megjavítása és így 
a munkanélküliség megszüntetése is, 
amihez Kanadának óriási természeti 
adottságai vannak.

A Szentatya kanadai útját szept. 9-én, 
vasárnap .Quebecben, a Francia-Kana- 
da központjában, negyedmillió ember je
lenlétében ünnepi nagymisével kezdte 
meg, amelyen John Turner, az új minisz
terelnök is résztvett. — A Pápa ezen a 
msén odakiáltott a tömegnek: „Ne 
egyezzetek bele a hit és kultúra szétvá
lasztásába!"

A leányministránsokat nem engedte 
szerepelni a szentmisén. ,,Én sajnálom 
és szeretem őket mind, de az Egyház 
szokását tiszteletben kell tartani" — 
mondotta a Szentatya.

A Szent Lőrinc folyó partján fekvő St. 
Anne de Baupré búcsújáróhelyen talál
kozott a pápa Kanada őslakóival, az in
diánokkal és az eszkimókkal- Arra kér
te őket, őrizzék meg identitásukat.

Montreal, Quebec tartomány legna
gyobb városa (2,8 milüó lakos) Párizs 
után a világ második legnagyobb fran
cia városa. Ebben a városban csodála
tosan összesimul a francia és az angol 
kultúra és a finomabb francia ízlés. Üz
letek, kávézók, a nők öltözetében ele
gancia és báj, adnak a városnak ked
ves színt.

A gyermekeknél természetes a kétnyel
vűség Mindenki két nyelvet tanul és tud. 
A modern élet minden vonatkozásban 
szembetűnik. Ez áll egyházi vonatkozás
ban s, mert a québeci katolikus egy
ház talán a világ egyik legprogresszívebb 
egyháza- Minden, ami humán, emberi, 
legyen az gazdasági, szociális vagy val
lási téren, szenvedélyes követőkre talál, 
így pl. a nők egyenjogúsága vallási és 
liturgikus téren.

Minél tovább tartózkodik Kanadában 
a Pápa és minél mélyebbre hatol a ka
nadai életbe, annál nagyobb a lelkese
dés és az érdeklődés személye iránt. A 
hívőket spontán ovációra ragadja, a más- 
vallásúakat és kritikus lelkeket pedig el
gondolkoztatja és d'alógusra készteti. 
Az egész országban csak 3 °/o-a az 
embereknek vallja magát a látogatással 
szemben közömbösnek.
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Az Egyház életéből
Slypij bíboros gk. érsek meghalt A 

német televízió február 7-i adásában hoz- 
te a halálhírt. A vértanú lembergi nagy 
érsek Rómában, ahol 1963 óta számki
vetésben élt, 92 éves korában meghalt- 
A daliás termetű Slypy 18 évig vergődött 
különféle szovjet börtönökben és poli
tikai munkatáborokban. Ezek a szenve
dések sem tudták megtörni. Az 1960-as 
években XXIII. János pápa, aki nagy ha
tással volt Kruscsovra, kieszközölte nála, 
hogy az agg pátriárkát engedjék mái 
szabadon. Kiengedték, de azzal, hogy 
Nyugatra kell mennie, pedig ő vissza 
szeretett volna jutni ukrán híveihez. 
Csalódottan ment hát a vatikáni arany
kalitkába. - XXIII. János után jött VI. 
Pál pápa érája az előttünk is ismert „ke
let-politikájával". Ennek útjában állt 
Slypij bíboros éppen úgy, mint később 
a 70-es években Mindszenty József bí
boros is.

Ennek a politikánat lett áldozata Slypij, 
amikor a pápa nem őt nevezte ki az 
Egyesült Ukránok pátriárkájának, tekin
tettel a szovjet „érzékenységre". Ez a 
mellőzés nagyon elkeserítette Slypijt és 
a görögkatolikus ukránokat is, úgy mint 
Mindszentyt és minket magyarokat, a 
magyar hercegprímás „letétele".

*

Magyarok a pápánál. Augusztus 8-án 
az általános kihallgatáson megjelent egy 
100 főnyi, főleg magyar postásokból álló 
csoport. A Szentatya magyarul rögtön
zött: „Köszöntőm a magyar zarándoko
kat!" — erre ütemesen hangzott föl: „Él
jen a pápa! Éljen!" — Mire a pápa: „Él
jen Magyarország!" — Aztán folytatta, 
már olvasva: „A posta dolgozói különö
sen legyenek a szeretet terjesztői az em
berek közötti érintkezésben. Szívből a- 
dom apostoli áldásomat rátok és az 
egész szeretett magyar népre!"

*
Fénypontok a katolikus Fraciaország 

egén. — Az évek óta húzódó kultúrharc 
Franciaországban a katolikus iskolák 
megvédése céljából véget ért. Mitterrand 
elnök és új miniszterelnöke, Fabius, be
látták, hogy az iskolák államosítása és 
egységes tipusra hozása Franciaország
ban polgárháborúszerű jelenségekhez ve
zethet. Párizsban és környékén 4 mil
lió francia szülő vonult ki az utcára a 
jól megszervezett békés tüntetések fo
lyamán, követelve az államosítási ter
vezet visszavonását. — Visszavonták, ta
lán el is tették „jobb időkre".

HÁRMAN ÖLTÖZKÖDTEK BE

NOVICIUSNAK

Az ősi pannonhalmi kolostorban aug. 
6-án, Urunk színeváltozása ünnepén, van 
mindig a novic'usok beöltözése. Nem is 
olyan nagyon régen, még a '20-as évek 
végén, általában 16 volt a beöltözöttek 
száma. Az idén csak három: Ferenc, 
Márton és Bernát testvérek öltötték ma
gukra az 1500 éves bencés ruhát. — 
Bernát testvér, friss érettségivel, közvet
lenül a gimnáziumból jött; Ferenc test
vér közgazdaságtudományi egyetem dip
lomáját hozta magával; Márton testvér 
pedig a Villányi úti egyetemen szerzett 
kertészmérnöki oklevelet.

Az érdekes most az, hogy a világban 
maradt volt tanulótársaik, fiúk és lányok, 
tömegesen jelentek meg a beöltözésü
kön. Voltak nem-katolikusok is. Sokan 
közülük megértették, hogy három volt 
társuk különös módon keresi az Istent. 
Sokaknál rejtély maradt társaik döntése, 
ae mindnyájan elgondolkodtak, elmé
lyedtek, mert szívük mélyén ők is Isten
keresők .. ■

TÖTTÖSY ERNŐ:

Magyar kereszt Kínában 
tette a beszélgetésünket. — Vannak itt 
még híres magyarok . . . Majd holnap.

Boldog volt. Bevallotta, hogy „felig 
magyarnak” érzi magát s úgy szereti 
a pátert, mint az édesapját.

Másnap már korán elindultunk.
Vagy száz kilométert tettünk meg a 

nagyszerű autóúton s letértünk szeré
nyebb falvak felé. A kitűnő minőségű 
mellékút szerény házak között, csillogó 
víztükrű vagy buján zöldelo rizsföldek 
kockái között kanyargóit.

Fehérfalú, emeletes zárdaépülethez ér
tünk. Mellette neo-kínai stílusban épült 
karcsú templomépület. Fiatal kínai apa- 
ca a hófehér ruhás materhez vezet ben
nünket. Szelíd méltósága sejtetni en
gedte, hogy ő volt a rend korábbi fo- 
nöknője.

Ö volt az első magyar, akivel talál
kozhattam. Wong láthatóan örült az 
ügyes rendezésnek és mintegy varta, 
hogy magyarra fordítsuk a szót. A ma
ter éppen olyan jól beszélt magyarul, 
mint angolul vagy kínaiul. Amerikából 
ment át Kínába vagy 50 évvel ezelőtt, 
hogy az ázsiai misszióban szolgálja le 
életét. Magyarul semmit sem felejtett. 
Kínaiul már évtizedek óta megtanult s 
amikor azt kérdeztem, hogy nem volt-e 
kezdetben nehéz a kínai nyelv, csak ráz
ta fejét.

— Nem volt nehéz. „Funny" volt 
(különös).

Wong közbeszólt.
— A máter velem néha angolul beszél, 

de akkor rendszerint pöröl velem . ..
Múltjáról, az ötven nehéz év kereszt- 

útjáról kérdezem a mátert. Öt is, mint 
többi rendtársát és a szétszórt magyar 
missziós nővéreket egyformán megvi
selte a vörös beözönlése után megválto
zott élet. A sok megpróbáltatás és me
nekülés után Taiwan-ban pihenhetett 
meg. Itt él most már évtizedek óta nyu
godtan és megelégedetten. Szeretettől 
és békétől körülvéve sétál a zárda park
jában a rózsák és az ismeretlen lila-vö
rös virágú bokrok között. Gondozza a 
lelkek virágoskertjét, de szívében taliz
mánként őrzi ő is a messzi Magyaror
szág emlékét. Magyar rózsa maradt Is
ten kínai virágoskertjében. Tökéletesen 
az a légkör vett itt körül, mint ame
lyet Rómában éreztem a magyar nővé
rek zarándokházában, vagy a Szent 
István házban.

A máter négy rendtársával kísért a 
kapuig. Ha lett volna üzenete a hazai 
földnek, azt én úgysem tudtam volna 
átadni, amíg csak nem lesz szabad Ma
gyarország.

Többször fordultam vissza a rózsák 
között lassan elvesző törékeny fehér
ruhás, jóságos tekintete felé. Wong meg
gyorsította a gépkocsit, mert még hosz- 
szú út várt reánk.

A kókusz és banánfák mögé dugott 
falvakban pergett most előttem a kínai 
élet. Wong megmagyarázta, hogy a há
zak és üzletek elé kitett, köralakú száz
színű virágból font táblák lényegében 
üzenetet, hirdetést tartalmaznak.

Középen a varázsos kínai betűk hir
detik az üzlet nevét, vagy a családi 
eseményt.

„Virág-plakátnak” neveztem el őket, 
s Wong helyeselt.

A kínai mind született művész. A 
plakátját is virágból rakja össze s bele
viszi öröklött művészetét. Művészet a 
betűje is, hiszen ecsettel készül az igazi 
kínai betű. Művészei már két három 
évezreddel ezelőtt olyan elefántcsont

szor- 
s el-

kínai 
tanár, 

angol-kínai szótár tökéletesíté-

Taipe, a főváros, zsúfolt hoteljének 
reggelizőjében alig volt hely. Társam
mal, Hellebrandt svéd képviselővel egy 
szemüveges, idősebb kínai férfi aszta
lánál kértünk engedélyt a csatlakozásra.

Udvariasan felállt a kínai meghajlás
sal, mely kevésbé szegletes, mint a ja
pánok derékban kettétörő bókja. Visz- 
szaült a teája mellé és kiterített papír
jaiba temetkezett.

Hellebrandt képviselő, egyetemi ta
nár, inkább volt tudós, mint politikus. 
Nem tudta fékezni kíváncsiságát a tu
domány művelőjével szemben, aki még 
teázás közben is dolgozik. Ázsiai 
galoin, állapította meg magában 
indította a beszélgetést.

Kiderült, hogy a szemüveges 
úr San Francisco-ban egyetemi 
aki az 
sén dolgozik. Nyelvészeti kérdések ré
giója következett. A kínai írásról, a- 
mclynek nagyjából 20,000 képét kell 
megtanulnia a kultúrembernek, a kínai 
nyelvjárásokról, amely egy különös vi
lágba vezetett bennünket.

Természetes gesztus volt a névjegyek 
kicserélése.

Amikor átnyújtottam névkártyámat a 
kínai professzor mélyen rámnézett.

— ön Belgiumban él, de nem bel
ga ...

— Igen. Honnan gondolja profesz- 
szor úr?

— Természetesen a nevéről. Lehetsé
ges volna, hogy ön magyar?

— Erősen lehetséges.
Meglepett a felfedezése. De kéretle

nül is megadta a magyarázatot.
— Volt több magyar barátom. Ta

nítványom is az egyetemen. Sok ma
gyarral találkoztam Hong-Kong-ban és 
San Franciscóban. így ismertem meg 
Hong-Kongban Ladányi pátert, a híres 
magyar jezsuitát, aki a „China News’“ 
hong-kongi szerkesztője volt. Ragyogóbb 
kínai tudós, mint sokan a kínaiak kö
zül.

Taiwan földjén, a zöld és buja „szép 
szigeten” ekkor találkoztam először a 
„magyar megbecsüléssel”. De koránt
sem utoljára.

Pár nap múlva, Dr. Wong, a vatikáni 
alapítású Populorum Progressio Insti- 
tute vezetője vitt el kocsiján Taipe- 
ből Taicsung-ba. Útközben kiderítette, 
hogy magyar vagyok. Meglepő, ked
ves vallomások követték ezt a felisme
rését. Elbeszélte, hogy lényegében Vaj
da páternek, a hírneves magyar jezsui
tának köszönheti jelenlegi sorsát, a ke
reszténység felvételét, közéleti szerepét, 
mindent. A Populorum Progressio In
tézet a vatikáni ICRA-val (mezőgazda
sági világszervezet) együttműködve ka
tolikus szellemű vezetőképző tanfolya
mokat rendez nemcsak Taiwan fiatal
sága, de több ázsiai ország számára.

— Mindezt én Vajda páternek kö
szönhetem — ismétli.

— Hol él most a páter?
— Vagy száz kilométerre Taicsung- 

tól. Minden héten találkozunk. Tőle 
tanultam a kereszténységet... a szere- 
tetet. Cserébe csak azt adhattam, hogy 
az egyik kínai nyelvjárás kiejtését ja
vítgattam neki. Ragyogóan beszéli a 
mandarint, a hivatalos nyelvet. És több 
nyelvjárást is.

Este felhívtuk Vajda pátert telefo
non. Meghívott másnap délutánra, kí
nai vacsorára.

— Biztos megszervezi az összejöve
telt, — kacsintott Wong, bár nem ér

vagy jáde faragványokat, miniatűröket 
fabrikáltak, amelyeket nem utánozhat
nak mai művészeink. Egy élet kellett a 
kifaragásához?... Mit számít egy em
berélet az évezredekhez kepest?

Kukoricához hasonló vetések között 
— amelyek a kínai bor alapanyagát 
szolgáltatják — banán és kókuszlige
tek között egy szerény villa kertje elé 
kanyarodtunk.

Wong kiugrott s már melegen szo
rongatta az elénk siető, fehér civilru
hás páternek, az ő annyira megbecsült 
Vajda páterének kezét. Leírásából tud
tam, hogy Kelet egyik nagy tudósa előtt 
állunk.

A kínai egyszerűséggel berendezett 
szobában nem tornyosult könyvek hal
maza. Vajda páter önkénytelenül Varga 
páter, a hírneves Varga László belgiumi 
emlékét idézte. Varga páter — 1 eleki 
Pál gyóntatója, a keresztény munkás
mozgalmak lángoló szónoka — azon
ban olyan könyvrengeteget hevertetett a 
szobájában, amelyek között nehez volt 
megtalálni a hozzávezető utat.

Itt most nem volt könyvek halmaza, 
pedig Vajda páter óriási munkán dol
gozik: a magyar-kínai szótáron.

— Kiadja az Akadémia. Már régen 
ígérik — mondja röviden.

Közös ismerősök után kutatunk, m~- 
gyar szokás szerint. Nemcsak a közös 
atyafiság szálait keressük, de a kiugró 
neveket is. Ha nem is juthatott el hoz
zá a kiváló fiatal magyar jezsuiták hí
re, felidézhettük azokat, akik a múlt 
nagy nevei. Társaink voltak a kommu
nista börtönben Csávossy páter, Tiill 
atya, akik most közel hozták a „rab” 
Magyarországot.

Ö is sokat szenvedett a kínai kommu
nistáktól, de nem áll meg az árnyak
nál. Gépkocsi fordul be a villa udva
rára, alig látszik a dús trópusi fák kö
zött.

A két új vendég, szabad Kína másik 
két tudósa: Császár és Maron páterek.

Wong barátom finom ázsiai tapin
tattal kijelenti, hogy elmegy a szom
széd faluba egyik rokonához és ma
gukra hagyja a magyarokat.

Császár páternek bemutatkozom. 
— Én már ismerem — mondja. 
Zavartan kutattam emlékeimben, hol 

láthattam Európában a kedélyes arcot. 
Észrevette zavaromat.

— Na, nem személyesen — magya
rázta. — A nevét ismerem. Az amerikai 
Katolikus Magyarok Vasárnapjából.

Úgy éreztem, hogy a kitűnő ameri
kai hetilapba küdött valamennyi cik
kemnek ez a távoli Kínában elejtett 
mondat volt az igazi tiszteletdíja.

Vajda páter közben intézkedett a be
esett arcú filigrán kínai apácánál, hogy 
kezdheti tálalni a vacsorát. Rámutatott 
a szorgalmas lélekre:

— Dicsérjék meg a főztjét...
A sok-sok nagyszerű tál mestere meg 

is érdemli a dicséretet.
Nemzeti Kína politikai, gazdasági 

helyzete után érdeklődöm. Magunk kö
zött vagyunk, magyarok, így tárgyila
gosan hámozhatjuk ki az igazság mag
ját.

Rendkívül szorgalmas ez a nép. 
És boldogok... — szegezi le Maron 
páter. — Türelmesek és szerények.

És a politikai vezetők?
Régóta vége az állítólagos kor

rupciónak. Ma igen becsületes kormány- 
(Folytatás az 5. oldalon)
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bécsi melléklete - 198^ október

Október, a szentolvasó hónapja.

Gyermekkorunk boldog napjaiban a templom,nap mint nap megtelt a SZENT SZŰZ 
tisztelőivel, a szüzmáriás lelkek hódolatával. Boldog volt, aki ott lehe
tett, s ha nem tehette, otthon a család hangosan imádkozta a rózsafüzért, 
naponként váltva megváltásunk legszentebb titkait.

Boldogok azok a buzgó lelkek, akik ezt teszik ma is, de még boldogabbak, 
akik számára az év minden hónapja október: mert nem szűnnek meg rózsafü- 
zerukkel a Boldogasszonyt dicsérni. - Kevesen tudják, hogy Hunyadi János 
történelmi szerepét a szentolvasónak köszönheti, hogy kardja markolatát 
rózsafüzére ékesítette és ezért lehetett barátja hazánk apostolának, a 
franciskánus Kapisztrán Szent Jánosnak! Ezt tette Rákóczi, ezt tette Gzéché- 
nyi, s ha ők megtehették, mi miért ne?! - Legyünk mi is"tiszták, hősök- 
szentek", önmagunkat csak így menthetjük meg!

B.P. 
Krónika

országos szeptemberi Mariazell-i zarándoklat a fenyegető rossz idő elle- 
aére minden tekintetben jól sikerült, A bevonuló magyar zarándokokat, élü- 
i:on a külföldi magyarok püspökével - Dr.Irányi László - a kegyoltár előtt 
ünnepélyesen fogadta Mariazell priorja, P. Weremond. A Szüzanya köszönté
se után Páter Prior ismertette a zarándoklat programját.
A magyarok külföldi püsjgíke - Dr. Irányi Lástló - most vett részt először 
a zarándoklatunkon. A vaárnapi ünnepi szentmise keretében elsöáldozásban 
és a bérmálás szentségében részesített3 a bécsi egyházközséghez tartozó hí
veket. Délután a prioratus dísztermében az ausztriai magyar hívek ünnepé
lyesen köszöntötték a magyar püspököt. Az egyházközség Liszt Ferenc ének
kara úgy a szentmisén, mint a délutáni ünnepélyen nívós énekszámaival e- 
r.:jlxedc-ut ünneppé avatta a zarándoklatot.

Ez év szeptember 2o-án több éves huza-vona után a kismartoni Vörös-Kereszt 
parkjában, bensőséges ünnepség keretében adták át rendeltetésének azon em
lékművet, mely az 1956-évi magyar eseményekre emlékeztet. A felavatást a 
b rgenlanli tartomány nevében KERY tartományi elnök személyesen hajtotta 
vl. re, mely alkalommal több felszólalásban méltatták a burgenlnndi lakó
ság áldozatkészségét, legmesszebbmenő segítségét és szolidaritását az ak
kori magyar menekültekkel szemben. Ezt a köszönetét fejezi ki s örökíti 
meg a felavatott emlékmű két nyelven.
Azonban az emlékmű nemcsak örök emléket szimbolizál a burgenlandi lakosok 
érieméiért, hanem emléket állít a sokat szenvedett menekülteknek s egyben 
azoknak is, kik halálukkal nem tudták elérni a kívánt szabadság földjét.
Az ünnepség során megemlékeztek Dr. Fekete-családról, kik nemcsak az em
lékmű létrehozásában, hanem annak megvalósításában s anyagi alapok megszer
vezésében vezető szerepet játszottak s ezzel kiváló példát mutattak, A szá
mos megjelentek között ott volt Dr, Fekete gyászoló családja is, miután 
a sors nem-engedte meg, hogy Dr. Fekete orvos az általa oly odaadóan párt
fogolt emlékmű felállításánál résztvehossen.
Az ünnepség kétnyelvű imával ért véget. B.M.

ÍME. A november havi engesztelő rózsafüzér imaóra elmarad, mert e napon 
Mindenszentek ünnepe van.
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Zsámboki. A Zsámboki-Trilogia, mely ez év tavaszán Németh István előadá
sában Zsámbokiról tartott tanulmányával vette kezdetét, folytatódott ez év 
nyarán az osztrák nemzeti könyvtár rendezésében megtartott, anyagában in
formatív, gazdag és sikeres Zsámboki-kiállítással. S mint a Trilógia befe
jezése, szeptember hó 25“én megtörtént a Központi Szervezet rendezésében 
a Zsámbokinak szánt emléktábla felavatása és leleplezése azon ház helyén, 
ahol a kiváló magyar tudós, történész és humanista bécsi tartózkodása a- 
latt élt és meghalt (156^-158^).

Az emléktábla leleplezése szép és ünnepélyes keretben, nagyszámú meghívott 
vendégek előtt zajlott le. A meghívott osztrák kulturminisztert Sekt.Chef 
Dr. Brunner képviselte, ki Zsámboki személyének méltatásával az emléktáb
la leleplezését hajtotta végre. Ezelőtt a Központi Szervezet nevében annak 
elnöke, P.Dr. Radnai köszöntötte a miniszter küldöttjét, a megjelent vendé
geket, valamint az ünnep szónokát, Dr. Csáky Moritz egyetemi tanárt, ki be
számolójában részletesen méltatta Zsámboki személyét, működését s tevékeny
ségének jelentős befolyását a két nemzet kulturális együttműködésében. Dr. 
Csáky behatóan méltatta nemcsak a tudós sokoldalúságát és hazafias beállí
tottságát, hanem a korára és a következő évszázadra kiható és érezhető szel
lemi befolyását is. A jelenlevők nagy érdeklődéssel kisérték a magas szín
vonalú előadást s azt hosszantartó tapssal honorálták.

Az emléktáblát a Bécsben élő magyar szobrászművész, Kamenyeczky István ter
vezte és kivitelezte, ki ezen munkájával további tanúságot tett a már köz
ismert művészi képességéről.

Különös köszönettel tartozik a Központi Szervezet az ismert bécsi szálloda- 
dynastiának, Kremslehner-csaladnak, ki spontáni hozzájárulásával lehetővé 
tette az emléktábla elhelyezését.

Az ünnepségnek nemzeti jellegét a bécsi magyar cserkészek kis csoportjá
nak jelenléte és szereplése egészítette ki.

Az ünnep egy rövid coctail rendezésével ért véget.
B.M.

Anyakönyvi hírek

A keresztség szentségében részesült:

TALATA Sándor Dávid, Talata János és Kovács Anna második gyermeke, 
198^ szeptember 3o-án Bécsben. - Az Űr oltalma kisérje.

Mariazellben, szeptember 2J-án elsöáldozásban részesültek:

POTLOVICS Károly és ONYECKI Ferenc.

A bérmálás szentségében részesültek:
KOVÁCS Adrienné Katalin 
Nyitrayné, TÖTH Judit Eszter 
STEFÁNICS Edina Katalin 
STRASSER Dóra Mária
SZALOKI Judit Móra
TÖKE Andrea Etelka

Dr.Erdős József Péter 
Nagy Imre Ákos
NYITRAY Andor Béla 
ORBÁN György János
ORBÁN Vilmos Ferenc 
TÖKE István Miklós

Szent István Otthon programja; 7»,Döblergasse 2/l/3o b

Minden vasárnap délután 16 órától játékdélután és könyvtár.
Minden pénteken 1?-19 óráig német nyelvtanfolyam.

Lelkipásztorok értekezlete es az egyházközségi tanács ülése október 9”ón, 
kedden-,lesz. Az illetékesek meghívót kaptak.
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Egyéb közlemények

Ez évben van Lakos Atya halálának tizenötödik évfordulója. Erről
1984 október 2o.-án 18.Jo órakor a Pazmaneumban szentmisén emlékezünk meg. 
A szentmisét az ezüstmisés P„ András Imre S.-J. tartja.

Utána a Pazmaneum dísztermében agapé keretében elevenítjük fel emlékein
ket Lakos Atyáról és

köszöntjük az ezüstmisés P.Andrást.

Kérjük, aki teheti, édes és sós süteménnyel járuljon hozzá az ünnepséghez. 
Zsiroskenyérröl és italról P.András és a- rendezőség gondoskodnak.
Lakos Atya legtöbb egyetemistájának, barátjának óimét nem tudjuk. Ezért 
nagyon kérünk mindenkit, hívja meg az általa ismerteket.

'A viszontlátás reményében szerető üdvözlettel a KMEM 
rendezőség

Cserkészhirek

Gyerekek ! Fiatalok ! Szülők !

Kezdődik a cserkészév !

Ismét vége egy gyönyörű, élméndús nyárnak. Sokan cserkésztáborokban töl
töttünk mesebeli napokat - volt, aki USA-ban és Kanadában is volt ! - 
sok új barátot szereztünk és rengeteg felejthetetlen emlékkel tértünk haza.

Most, hogy elkezdődött az iskola, egyetem, munka, már alig várjuk, hogy új
ra találkozhassunk régi,jó barátainkkal, cserkésztestvéreinkkel, hogy át
adhassuk nyári tapasztalatainkat és ismét belekezdjünk egy érdekes, válto
zatos cserkészévbe.
Új csapatparancsnokaink és fiatal őrsvezetőink már nagy lelkesedéssel ké
szítik elő a dús programot, amelyben úgy a jó Istennel való találkozásra, 
mint a cserkészismeretre, a természetre úgy, mint gazdag magyar (népi-) 
kultúránkra egyaránt sor kerül. A gyerekek korszerint vannak őrsökbe be
osztva, melyeket erre kiképzett fiatalok vezetnek, összejöveteleinket' . 
kéthetente, szombat délután, tartjuk cserkészotthonunkban, a Páz;máneumban. 
Az idősebbek pedig (14 - 2o évesek: "roverok") havonta egyszer találkoz
nak egy hétvégi kirándulás vagy más érdekes program keretében.
Nagy szeretettel várunk minden új érdeklődőt (6 - 2o éves korig) ! Gyere í 
- és meglátod, jól fogod Magad érezni nagy cserkészcsaládunkban !
Első, ünnepélyes összejövetelünket

szombaton, 1984 október lj.-án 15óra 15-kor
a Pázmáneumban, 9« > Boltzmanngasse 14, tartjuk.

Bármilyen kérdésre szívesen ad választ a két csapatparancsnok:

Dr.Németh László est. tol. 38 23 lo5 x , .. , . .
Retezár Mónica est. tel. 63 08 26
A közeli találkozásig szeretettel kívánunk jó munkát !

A bécsi cserkészcsapatok 

"Igazad van pajtás, cinege, cinege 
Egy fütty az ember élete.
Egy pici fütty az életem,
Elég az gondnak, hogy szép legyen 
Elég az gondnak, hogy jó legyek 
Mindenkinek amig lehetek....

Egy az igazság kicsikém,
Egy az okosság tudom én, tudom én: 
Vagyok-e Isten gyereke,
Mint te kicsi testvér, cinege, cinege"

Sík Sándor
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Az egyháziadót híveink a lakás szerinti illetékes plébánián fizetik, mint 
az osztrák hívek. Ebbe az egyházközségünknek nincs betekintése. Mi csak a 
magyar katholikus haviújságra, az Életünkre kérjük az előfizetés (nyomda 
és portó) diját: 149.5o S, és a magyar rendezvényekre önkéntes hozzájá
rulást. Erre a célra csatoltunk Erlagscheint.
Címtárunkat leellenőriztük s arra a megállapításra jutottunk, hogy vannak 
Híveink között olyanok is, akik hosszab idő óta nem küldtek hozzájárulást 
az Életünkre, de lehet, hogy szívesen olvassák, csak nincsen erre fedeze
tük. Ez a körülmény késztet bennünket arra, hogy külön levélben fordul
junk Híveinkhez.
Karácsonyi bazár.

Egyházközségünk nagyszabású karácsonyi bazárt rendez decemberben.
Ezúton szeretnénk olvasóinknak és ismerős körünknek alkalmat adni kedvez
ményes ajándékok bevásárlására, összeköttetésbe lépünk üzletekkel, magyar 
művészi körökkel, hogy jóminöségü, választékos és mégis olcsóbb ajándék- 
tárgyak állhassanak magyar honfitársaink rendelkezésére.
Ezenkívül felkérjük olvasóinkat is, hogy segítsenek változatossá tenni á- 
rú ajánlatainkat.
Nagyon szívesen fogadunk el adományokat, de mindenkinek lehetősége lesz 
hozott tárgyait saját hasznára is eladni úgy, hogy egy előre megállapí
tott o/o-ot az Egyházközség javára felajánl.
A nyereséget az Egyházközség szociális részlege részben a fiatalokkal fog
lalkozó csoportjai (cserkészet, IMCS) megsegítésére fordítja ,részben az 
idősebb, egyedülálló embertársai részére rendezett előadásokat, programo
kat fogja vele jobban támogatni.
Az ajándékozásra szánt tárgyakat a kővetkező helyeken lehet leadni októ
ber 15-töl:
Lelkészi hivatal: hétfötöl-péntekig d.e. lo-12 óráig (Stephansplatz 5/3/2),t 
Singerstrasse-i magyar szentmisék előtt, vagy után vasárnapokon.
Azoknak, akik e helyeken ajándékaikat nem tudnák leadni, kérjük lépjenek 
kapcsolatba telefonon a Hochbaum családdal 38 5o 194 a nap folyamán. A ba
zár helyét és idejét novemberi számunkban közöljük.
Reméljük, hogy nagy lesz az ajándékozók száma, de még nagyobb a vásárlóké.

A Bécsi Magyar Tánccsoport felhívása.

Az immár jelentős sikerekre, visszatekintő bécsi magyar tánccsoport, mely 
"BOKRÉTA'1 néven különböző fellépései során nevet vvott ki magának, eddigi 
tánctanárának megbetegedése miatt tánctanárt keres, aki a régi magyar nép
táncok további betanítását vállalná.
A tánccsoport máris több meghívást kapott idei fellépésekre, többek között 
az 1985 évi nagy magyar "Szent István" bálra.
A tánccsoport annak is örülne, ha azok a fiatalok, akiket a magyar táncok 
érdekelnek, jelentkeznének utánpótlásnak a baráti együttes új tagjaiként.

A tánctanár és az érdekelt fiatalok jelentkezzenek a Magyar Kath. Egyház
község irodájában 52 00 222 számon.

Magyar szentmisék vasár- s ünnepnap:

I. Singerstr. 7- P.Dr.Radnai Tibor 11 h, IX.Pazmaneum, szombaton Prálat. 
Valentiny Géza 18.Jo h, Traiskirchen, tábor P.Szollár Lajos 9.3o h.

Magyar gyóntatás

Minden magyar szentmise előtt; továbbá

a Kapuzinerkircheban (I.,Neuermarkt) 7-8 h-ig naponta és pénteken
14.3o h-tól - 18.3o h-ig P.Dr.Radnai Tibor.

Für den Inhalt verantwortlich; P.Dr.Tibor Radnai, lolo Wien, Stephnasplatz 5
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(Folytatás a 4. oldalról) 
zás folyik és kiváló emberek állnak az 
élen.

— A régiek... a szárazföldről jött 
öreg politikusok? — kérdezek tovább.

— A régiek Kína igazi jogfolytonos
sága. Kína csak egy van: egy és oszt
hatatlan. Lényegében az egész parla
ment — akik még élnek belőle — a 
kínai nép által szabadon választott par
lamentet képezi. Ez fontos érzelmi té
nyező. Ha össze is zsugorodott a Kínai 
birodalom fája s egy parányi bandzáj 
lett belőle ezen a szigeten, a kínai ösz- 
szesség jogcíme itt él velük.

— A vallás?
— Megbecsültek, szabadok vagyunk. 

Szeretnek bennünket s mi is őket. Min
den vallás teljesen szabad. A konfu- 
ciánus-taoista a többség, de ahogy 
Csang Kai Sek és fia — a jelenlegi el
nök is keresztények — a helyettes el
nök is keresztény.

— A katolikusok élete?
— Létszámuk növekszik. A meghalt 

kínai bíboros tagja volt a parlament
nek is.

A feleleteket úgy szedtem össze, mint 
a mazsolaszemeket. Kína után Magyar
ország került szóba, az otthoni vallási 
helyzet, a bátrak helytállása és az al- 
kalmazkodók elsorvadt gerince. Szavuk
ból nem a kritika, hanem a megértés 
és az idő végtelenjében való bizakodás 
árad.

Már régen a Taicsung felé vezető 
autóút betonján száguldottunk vissza
felé, amikor Wong barátom meg kel
lett hogy adja a „magyar találkozó” 
konklúzióját. Rövid volt az összefog
lalása, de örömmel és megelégedettség
gel teli. El kellett még mondania, hogy 
Maron pátert úgy ismerik Kínában, 
mint az írásművészet egyik legnagyobb 
szakértőjét. De a jó szíve és áldozatkész
sége is példamutató. Családjától örö
költ értékes bélyeggyűjteményét árúba 
bocsátotta, hogy a kínai egyházközség 
hangszereket vásárolhasson belőle.

így emelkedett szabad Kína ember
rengetege fölé a „magyarok keresztje’1. 
Az élők keresztje. Magyar tudós jezsui
ták kezében viszi az Ember szeretetét 
az ázsiai földnek.

De volt még egy találkozásom a „ma
gyar kereszttel” a taiwani sors csillagai 
alatt.

A „Présence de Cardinal Mindszenty” 
franciaországi elnökétől kaptam meg 
Msgr. Quint a Yong Mai-i püspök cí
mét. Megható kedvességgel fogadott. A 
82 éves elzászi származású püspök, aki 
felváltva beszél franciául, németül, an
golul és főleg kínaiul — de nem ve
lem — 50 év óta él már Kínában. A vö
rösök hatalomátvétele után börtönről 
börtönre dobálták, kínozták, éheztet- 
ték . . . Halálosan megbetegedett... de 
megmenekült.

Békés szeretettel mutatja a gyönyörű 
kínai betűkkel rajzolt hetenkénti Szent

ás magyarázatokat, amelyeket sajat- 
maga is prédikál és egyházközségeinek 

üld. Nincsen márványból készült püs
pöki palotája, a rezidencia polgári mél- 
óságú egyemeletes épület. Az 5 nyelvet 

képviselő hatalmas könyvtár azonban 
sok palota büszkesége lehetne ezen a 
messzi ázsiai földön.

Hosszan beszélünk Mindszenty prí
másról. Követte életútját, kálváriáját. 
A „kereszt-út” egyforma Kínában és 
Magyarországon.

— Minden igazság benne él a tör
ténelemben — mondja búcsúzáskor szin
te sajátmagának, hiszen biztos ott latja 
elvérzett, halálba kínzott társainak ár
nyéka mögött ... a magyarok kereszt
jét.

A litván katolikusok ellenállása
Köztudomású, hogy Liudas Povilonis, a 

litván püspöki konferencia feje, II. János 
Pál pápát meghívta még 1983-ban Szent 
Kazimir, Litvánia „szovjet köztársaság" 
védőszentjének 500 éves halála évfor
dulója ünnepségeire. A Kreml „Nem"-et 
mondott a pápának!

„És nem adatott meg nekem az az 
öröm, hogy a vágyva vágyott zarándok
utat Vilnába megtehessem. Sőt, még 
egy üdvözletét sem küldhetek pápai le
gátusom által", — nyilatkozott a Pápa 
minden vatikáni szokással ellentétben a 
litván püspöki konferencia fejéhez in
tézett levelében-

Az engedély megtagadása csak a leg
utóbbi időben került nyilvánosságra, ami 
annak a jele, hogy az utolsó pillanatig 
tárgyalások folytak. Ezzel kapcsolatban 
mint érdekességet kell megemlítenünk 
azt, hogy a közszeretetben álló nem
régen elhunyt olasz kommunista főtit
kárnak, Enrico Berlinguer-nek a felesé
ge, akiről köztudomású, hogy buzgó és 
gyakorló katolikus, éppen az utóbbi idők
ben gyerekeivel járt a Baltikumban, ahol 
a végén fölkereste Litvániát is.

A litván katolikusok most Litvánia 
evangelizása 600 éves évfordulójára ké
szülnek 1986-ban. — Ezekre az ünnep
ségekre is minden bizonnyal hivatalos 
lesz II. János Pál pápa.

Az egész Baltikumban robbanásig fe
szült a politikai helyzet. Mintha az embe
rekből már hiányozna a türelem, kivár
ni mikor lesz a szovjet uralomnak vége. 
Észtországból nemrégen egy miniszter 
menekült át Svédországba feleségével 
együtt és kért menedékjogot. A legutóbbi 
években, többnyire csónakon, 25,000 
észt hagyta el illegálisan Észtországot 
és menekült a balti öblön át Svédor
szágba, ahol a menekült észtek száma 
már többszázezret tesz ki. Hasonlóan 
feszült a helyzet Lettországban is. De 
amíg ebben a két utóbbi, többségében

A jezsuiták és a „felszabadítási teológia"
Peter-Hans Kolvenbach, a tavaly meg

választott új jezsuita generális, rendjét 
vissza szeretné téríteni a 450 év előtti 
ősi forrásokhoz.

„Az acies bene ordinata", az Egyház 
frontkatonái, már hosszú évtizedek óta 
elvesztették fényüket az Egyházban. Ez 
leginkább a rendtagok számában és a 
Rend tekintélyének óriási visszaesésé
ben nyilvánul meg. A három német pro
vinciában a számuk az utóbbi tíz év 
alatt 1,037-röl 787-re apadt. Egyes orszá
gokban, különösen Amerikában és még 
inkább Dél-Amerikában, a jezsuiták a 
legbuzgóbb szószólói az ún. „Fölszaba
dulási" teológiának, amely lényegében 
Jézus Krisztus megváltói szerepét a tö
megek gazdasági és politikai fölszaba
dításában látja és nem a bűn és annak 
következményei, az erkölcsi halál és az 
örök halál alóli megváltásban. Ennek 
gyakorlati vetülete pld. Nicaraguában az, 
hogy a szandinista kormányban minisz
teri tisztségeket töltenek be.

A pápa, II. János Pál, 1983-ban Ernesto 
Cardenal SJ-t személyes beszélgetés
ben fölszólította, hogy rendezze a viszo
nyát az Egyházzal. A nicaraguai pápai 
misének a profanizálása aztán végleg 
világbotránnyá lett, amikor ugyanis sza
valókórusok és transzparensek szakítot
ták meg ismételten a Pápa szentbeszé
dét politikai és szocialista jelszavakkal.

A legutóbbi hetekben a Vatikán és a 
nicaraguai papminiszterek között a hely
zet drámailag kiéleződött. A Vatikán fel
szólította őket, hogy döntsenek a papi 
hivataluk és hivatásuk gyakorlása és a 

protestáns országban a feszültség okai 
elsősorban nemzetiek és politikaiak, ad
dig Litvániában a lengyelekhez hason
lóan, akik szintén majdnem tiszta kato
likusok, vallási alapokból is táplálkozik 
és szervezkedik az ellenállás.

A lengyel helyzethez hasonlóan, a Bal
tikum ma egy puskaporos hordó- — A 
szovjetnek még borzong a háta, ha az 
1972-es Kaunas-i litván fölkelésre gon
dol, amit csak négy nap múlva moszkvai 
elitegységek tudtak leverni. Az utóbbi 
évben a letartóztatások, papok és civi
lek között egyformán, szinte napirenden 
vannak s a brutalitások. Különösen Litvá
niában nagyon jó a földalatti organ’zá- 
ció és bár évek óta tart, sikerült eddig 
az ellenállásnak teljesen rejtve marad
nia. A litván katolikus földalatti mozga
lom híres újságja, a „Litván katolikus 
egyház krónikája", már 12 év óta meg
jelenik rendszeresen és Nyugatra is min
dig kijut anélkül, hogy a fészkeit sike
rülne fölfedni. Annak ellenére, hogy már 
háromszor kicserélték az Egyházügyek 
teljhatalmú megbízottját, a jelenlegi meg
bízott P. Anilionis, nemrég jelentette ki, 
hogy Litvániában kb. egyezer szerze
tesnőt avattak titokban a legutóbbi évek
ben és ezeknek sem személyéről, sem 
működési területéről vagy helyéről sem
mi tudomást sem lehet szerezni. Ezek 
a titokban működő és egész Litvániát 
behálózó szerzetesnők jelentik az első 
számú veszélyt.

Hiába hozott a szovjet rezsim draszti
kus vallásellenes törvényeket, a papok 
tiltakozása ezek ellen teljesen nyílt, a 
tiltakozást eddig a papok háromnegyed
része aláírta teljes nevével és hivata
lával. Amikor erre a petícióra hivatalos 
helyről nem jött válasz, egy másik til
takozás ment, amit majdnem minden lit
ván pap aláírt, nyílt engedetlenséget je
lentve ki a vallásellenes törvényeknek, 
mert „azok mint ilyenek" semmisek.

politikai (miniszteri) hivataluk között. Fer- 
nando Cardenale, a jezsuita nevelésügyi
miniszter, már jelezte, hogy politikai sze
repében marad, amit a többi papminisz
ter társa is valószínűleg követni fog.

Az új rendi generális, Kolvenbach szá
mára tehát égetően fontos a kihangsú
lyozása a rendtagok szellemi hozzáállá
sának a rendi hagyományokhoz.

Loyolai Szent Ignác és hat társa első 
fogadalmának a 450 éves évfordulója al
kalmából (1534—1984) levelet intézett 
összes rendi testvéreihez, amelyben fi
gyelmezteti őket azokra az alapokra, a- 
melyektöl a rend soha nem tért el. Há
rom pontba foglalta ezeket:

1. Szent Ignác és hat társa „a Mont- 
martre-i csoport" mindig elkerülte azt, 
hogy kész tervekkel jöjjön, és mindig 
vonakodott attól, hogy az apostoli cél
kitűzéseknek határokat szabjon, vagy 
azokat megkösse. — A rendi generális 
tehát ma a rendi közösségtől újra tel
jes nyíltságot követel az Isten tervei szá
mára; elkerülését mindenfajta radika
lizmusnak és megmerevedésnek olyan 
területeken, amelyeken az Egyház még 
ma is „keresi az utat".

2. A „Montmartre-i csoport" az egyé- 
nieskedésnek minden fajtáját magától 
elutasította és inkább mély testvéri vo
natkozásokat ápolt a rend közösségében. 
— Kolvenbach következésképpen köve
teli az „egymással szembeni nyíltságot 
egészen saját egyéni meggyőződésük
nek a kérdésessé tételéig.

3. Szent Ignác és társai, a „Mont
martre-i csoport", a szegénység és a tel-

Segítsünk!
1. ERDÉLYEN - 1984 június 1-ig DM 
86,359.26 folyt be, szeptember végéig 
még DM 2,502.28 jött be. Ez összesen 
DM 88,861.54.

Erdélyben még mindig nagy a nyomor. 
Nincs kenyerük, nincs puliszkára való 
lisztjük- Nincs zsiradék. — Az elmúlt na
pokban olyan tanútól hallottuk, aki hosz. 
szú évek után látogatott haza. A nyo
mor elképesztő. Csíkszeredára ment, a- 
hol valamikor 5-6000 ember élt, most 
30-50,000-es város. A többlet mint ro
mán .......hazamentem és nem találtam a
hazámra. A házat sem, az utcát sem. 
M;nden, minden más — román. .. elárult 
a magyar testvér" (a csonka hazát érti).

Brassóban magyar nem telepedhet le, 
még akkor sem, ha ott talál munkát. 
Nagyvárossá nőtte ki magát, mind ro
mán- Egyetlen reményünk az egyház, és 
azon keresztül az Úristen. Mindenki „Dí- 
csértessék a Jézus Krisztus“-sal köszön. 
Ez szinte a titkos jelszó a magyarok kö
zött. Ha csak beszélünk, ha csak tiltako
zunk, nem érünk el semmit. Itt tenni 
kell. Éheznek az erdélyi sokgyermekes 
magyar családok!

Küldjünk segítséget az erdélyi magyar 
plébániáknak, hogy legalább kenyere, 
meleg szobája legyen karácsonyra az 
erdélyi magyaroknak.

*

2a Segítsünk újjáépíteni a SZENT IST

VÁN BAZILIKÁT! - Júl./aug. felszólí
tásunkra eddig valamivel több mint DM 
6,000.- jött az „Életünk" címére. Ez csak 
csepp a tengerben. Az utolsó háború és 
a két ostrom alatt szinte elpusztult a te
tőzet. Beáztak a falak, a stukkódíszek, a 
freskók — csoda, hogy eddig össze nem 
dőlt a gyönyörű milleniumi Szent István 
bazilika.

Az újsághoz „Bizi!ika“-felírással csekk
lapot mellékelünk- Ne dobjuk el. Ha most 
nem tudunk küldeni, talán később. 100 
D-márkás adomány esetén a Bazilikát és 
a Szent Jobb ereklyetartóját ábrázoló 
művészi plakettet küldünk. — A mille- 
niumkor apáink együtt építették, most 
újjáépítik az unokák, bárhol is legyenek 
a világon. A mi pénzünk erősebb, értéke
sebb. — Magyarországot építjük vele!

Minden adományt az „Életünk“-ben 
nyugtázunk.

SÍK SÁNDOR EMLÉKEZETE

Mátraszentimrén gyűltek össze augusz
tus 26-án Takács Ervin piarista tanár ve
zetésével a nemrég elhunyt Sík Sándor, 
piarista papköltő barátai, hogy emlékez
zenek a költőre, aki hosszú éveken át eb
ben a faluban írta legszebb költeményeit.

Sík Sándor emlékezetére egy művészi 
szenteltvíztartót avattak föl, — Boroksa 
András szobrászművész alkotását. A gyö
nyörű mészkő szenteltvíztartó a négy arc
cal, a kő és a víz, e két őselem egységé
ben, jelképei a teremtés koronája, az em
ber és az ember világa ősharmóniájának.

A pesti aranydiplomás piarista diák- 
szinpad négy tagja „Avarban virág" cím
mel Sík Sándor költészetét kötötte mű
vészi csokorba. Kecskés András lantmű
vész pedig régi magyar zsoltárokat, egy
házi énekeket, — Vásárhelyi András fe
rences által 1508-ban szerzett „Angyalok
nak nagyságos asszonya" kezdetű éneket 
és Balassa vitézi dalait pengette ősi hang
szerelésben. A végén maga Sík Sándor 
„szólalt meg" — „Avarban virág" című 
versét mondotta el hangszalagon.

jes fizetésnélküliség fogadalmát tette 
le. Ezért ma is áll a szabály: az olyan 
apostol' feladatokat előnybe helyezni, a- 
melyek „semmit sem hoznak" és ezért 
lekicsinyeltté lettek. (KNA)
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Megnyitotta kapuit a Magyar 
Gimnázium

Cserkészélet

Talán az ég a gyerekeket siratta, akik 
számára szeptember 8-án végleg véget 
ért a nyári szünet, s újra megkezdődött 
az „élet”. De az is lehet, hogy csak a 
„bevonulást” akarta megkönnyíteni, s 
ezért borult be az ég olyan csúnyán, 
ezért szakadt az eső egész nap. A kis ka
liforniaiak vagy más, melegebb vidék
ről érkezett diákok fázósan húzták ösz- 
sze amúgyis vékonyka kabátjukat, és 
aggódva kérdezték, vajon mindig ilyen 
idő lesz-e, s hogy igaz-e, hogy itt még 
hó is esik.

Az „öregebbjét”, persze, mindez nem 
izgatta, ők már tudják, hogy Kastlnak 
meleg és hideg napjai is vannak, s hogy 
időnként itt is szívfájdító kacérsággal 
tud a nap besütni a tantermek ablakán.

Érdekes ilyenkor megfigyelni a diá
kot: bár évközben szidja ezt a „kaszt
üt”, de egy-egy hosszú nyár után mégis 
a legtöbbje alig várja, hogy jöhessen. 
Van olyan, aki kertelés nélkül meg is 
mondja, hogy itt vannak a barátai, itt 
van igazi otthona, s alig várja, hogy 
ismét együtt lehessen a többiekkel. Per
sze, olyan is van, aki a világ minden 
kincséért el nem árulná, hogy egy kis 
honvágya van az öreg „Kastli” után, ő 
azért jön előbb, mert „szobát kell fog
lalnia, nehogy valaki más elfoglalja” az 
ő helyét. Aztán olyanok is vannak, akik 
az utolsó pillanatban jönnek: a veterá
nok, akik méltóságon alulinak tartják 
kimutatni, mennyire hiányzott nekik a 
nyáron az iskola, az internátus. Ha nem 
is szombaton, de vasárnap este itt volt 
mindenki.

Az első aki „új” volt, az igazgató. 
Igaz, már tavaly mint igazgatóhelyettes 
itt volt az iskolánkban, de ebben a mi
nősítésben mégis csak az „újak” közé 
tartozott.

„Új” a fiúinternátus vezetője: Miiller 
György. Ö is csak ebben a minőségben 
új, mert „Gyuri bácsi" régen fogalommá 
vált a kastli diákok körében.

Új az internátus egvik prefektusa. Mi
vel Sopronyi László kivált az iskolából, 
helyébe Magyarosy Gyula került. Er
délyből származik: feladata elsősorban a 
felsőtagozat (12. és 13. o.) felügyelete 
lesz. Mint angol-magyar szakos tanár 
sok diáknak tud tanulmányilag is se
gíteni.

Új a leányinternátus egyik nevelőnője 
is: Sándor Mónika, kanadai magyar. An
gol, francia és magyar nyelvtudásával, 
művészi tehetségével (zenei vonalon) ő 
is nyereség az iskola számára.

A tanári karban nem nagy változás 
történt, csupán Miss Nyikos helyébe 
jött egy új tanár: Keller Mirkó. Ö ta
nítja a felsőtagozatban a földrajzot is, 
a szülési szabadságon tartózkodó Hor- 
tolani tanárnő helyett. Az alsó és kö
zépső tagozat földrajzóráit a szabadság 
ideje alatt Papp tanár úr látja el.

És a diákok?
A szombat és a vasárnap majdnem 

olyan izgalmas volt, mint egy válasz
tás: percről percre új jelentés érkezett 
a diákok létszámáról. Míg a lányoknál 
minden zökkenő nélkül ment, addig a 
fiúknál már szombat este megkondult 
a „vészharang”: se szoba, se ágy! Gyor
san pótágyakat kellett keresni, egy-két 
szobát provizórikusán elkészíteni, mert 
az idén a fiúk létszáma ugrásszerűen 
emelkedett. Többről azt gondoltuk nem 
jön vissza, de — majdnem mind meg
érkezett. De legjobban egy kisfiú tet
szett, aki — egy borítékkal a kezében, 
benne a születési anyakönyvi kivonat
tal — egyszerűen betoppant az igazga
tói irodába és kijelentette: „Ide jöttem 

tanulni!” — „De már csak az ágy alatt 
van helyünk ...!” — „Nem baj, én 
akkor is itt maradok!”

229 volt a tanulók létszáma a tanév 
végén. 64 jelentkezett újonnan, az érett
ségizőkkel és néhány „kilépővel” keves- 
bedve, ma 247 tanulónk van. Évek óta 
nem volt ennyi!

Persze a sok diákkal, diáklánnyal a 
gondok is megszaporodnak: a növendé
keknek kb. egyharmada nem tudja meg
fizetni az internátusi díjat, vagy csak 
egy kis részét tudja előteremteni. Az 
állami segélyek — a takarékossági intéz
kedések miatt — mind szűkösebben 
folynak. A munkanélküliség, a menedék
jog megadásának megszigorítása, stb., 
a szülőket — s ezzel az iskolát is — 
szinte megoldhatatlan feladatok elé ál
lítják.

Sokszor elgondolkoztam már azon, 
hogy miért van ez így ... A Magyar 
Gimnázium egyedülálló intézmény a vi
lágon. Miért nem tudják a magyarok 
az „ő” iskolájukat úgy támogatni, aho
gyan pl. az ukránok, a lettek, a litvá
nok? Vagy talán nem tekintik a Ma
gyar Gimnáziumot saját ügyüknek? S 
ha nem, miért nem? Kár lenne, ha a sok 
kis lurkó, vagy a komoly nagy diák el
kallódna ebben az idegen világban!

A vasárnap különben a délelőtti „Ve- 
ni Sancte”-vel és szabadidővel telt el. 
Hiszen volt munka elég a szobák el
rendezésével, az élmények kicserélésével!

Hétfőn a megnyitóünnepség az igaz
gató beszédével, majd egy ökumenikus 
istentisztelettel kezdődött: katolikus és 
protestáns tanulók, a két hittanár ve
zetésével, közösen imádkoztak a tanév 
sikeréért. Az ünnepély után az osztály
főnökök osztályaikkal a kijelölt tante
rembe vonultak, ahol — többek közt — 
megbeszélték az új Internátusi Szabály
zatot.

És ezzel megkezdődött a hétköznap 
iskolánkban . . .

A kastli krónikás

Hazai figyelő
ORSZÁGOS CSALÁDVÉDELMI TANÁCS

A magyar családok szörnyű válsága
— abortusz, válás, öngyilkosság, iszá- 
kosság, a nők ipari munkavállalása, stb.
— olyan probléma elé állította a nemzet 
felelőseit, hogy az egész országot átfogó, 
gazdasági és társadalmi intézményekre 
volt szükség, hogy a problémát érdem
ben megvitathassák.

Az Országos Tanács egyik társelnöké
vé Fekete Gyula írót választották, aki 
már 20 éve foglalkozik a bajbajutott ma
gyar család problémáival és már rég
óta hangsúlyozta egy az egész orszá
got minden adminisztratív és társadal
mi szervezetével átfogó központi szerve
zet létesítését, hogy a korszerű család
védelemhez hozzáláthassanak. A Család
védelmi Tanács egyelőre 35 vezető sze
mélyiségből áll: vannak demográfusok, 
orvosok, szociológusok, közgazdászok, 
jogászok, pedagógusok, írók és végül 
egyházi személyiségek. Nincs köztük 
azonban semmiféle állami tisztv'selő, 
hogy ilymódon is hangsúlyozzák a Ta
nács társadalmi és nem politikai jellegét.

Az Országos Tanácsnak lesznek az 
egyes városokban és községekben helyi 
családvédelmi szervei is, hogy a mun
ka országos arányokban működhessen. 
Fontos teendője lesz az országos szerv
nek a megelőzés, vagyis a családalapí
tás előtt tanáccsal, anyagi és erkölcsi se
gítséggel már eleve biztosítani a jövendő

EURÓPAI CSERKÉSZEINK A 
FILLMOREI VEZETŐKÉPZŐ TÁBORBAN

Az idei nyáron, az európai kerületi 
nagytábor után, fiatal cserkészvezetőink 
egy csoportja látogatott át az USA-beli 
fillmorei Sík Sándor cserkészparkba, 
hogy résztvegyen a központi vezetőkép
ző táborokon.

A Magyar Cserkészszövetség köz
pontja évente rendezi meg ezeket a ve
zetőképző táborokat. Nagy találkozója 
ez az egész világon szétszórtan dolgozó 
egyetlen magyar ifjúsági mozgalmunk
nak.

Idén a táboron, melynek több mint 
400 tagja volt, Európából 26-an vettek 
részt.

A tisztképző tábor parancsnoka Bod
nár Gábor ügyvezető elnök volt és 9 
tisztünk végzett kitűnő eredménnyel. így 
új tisztjeink között köszönthettük P. dr. 
András Imrét, Nt. Sípos Tibort, dr. Sí
pos Ágnest, Lukács Károlyt, Csukoni 
Mariannát, Pilinszky Katalint, Kiss Kor
nélt, Elek Lászlót. De sokan voltak a 
kastli magyar gimnázium tagjai közül a 
segédtiszti táboron, a magvarságismere- 
tin, a kiscserkész-őrsvezetőin és külön
böző kiképző beosztásokban. A Korvi
na tábor nagyszerű gárdájából dr. Né- 
methy Judithon kívül meg kell említeni 
Konthur Máriát, az európaiak népszerű 
„Csángó Marikáját”, aki a tábor nép
művészeti előadói közé tartozott.

A tábort a hagyományos tisztavatás 
után, záró istentisztelet fejezte be dr. 
P. Ádám János SJ és Kölley Gyurkabá 
közreműködésével. Az istentisztelet ke
retében leplezték le a tavaly elhunyt 
innsbrucki parancsnok, Szőke Tamás 
emléktábláját a fillmorei fenyőtemplom
ban ... Baby

EURÓPAI CSERKÉSZEINK 
LÁTOGATÁSA KANADÁBAN

A fillmorei vezetőképző tábor után, az 
európai cserkészek két hetes látogatást 
tettek a kanadai magyar cserkészcsapa
tok meghívására Kanadában. Hamilton-

család egzisztenc'áját. Továbbá állandó 
gondozása a magyar családi életnek.

„FŐHIVATÁSÚ ANYASÁG”
Magyarország lakossága az egyke és az 

abortusz következtében rohamosan fogy: 
1981-ben 2,000; 1982-ben 10,500; 1983- 
ban már 21,000 volt a népesség fogyása.

Fekete Gyula, a Magyar írók Szövet
ségének alelnöke, írja a magyar ifjú
ságról: „A családi élettel kapcsolatosan 
nagy értékzavar uralkodik náluk. A fő 
okai a különféle ifjúsági folyóiratok (ma
gazinok) és a televízió, amelyek az ösz
tönök „hergelésére, borzolgatására van
nak beállítva”. Pedig a kultúra és a mű
velődés az ösztönök nemesítésének len
ne évezredek óta a leghatásosabb esz
köze. Persze egyetlen nemzedéken belül 
is fel lehet borítani, vagy megzavarni az 
egyensúlyt, az évezredes nemesedési fo
lyamatot, a szexuális ösztönök fegyelme
zésének a folyamatát, ha mindent ráhan
golunk az ösztönök irritálására”.

Fekete Gyula már 1970-ben fölvetette 
a „főhivatású anyaság” tervét. (Hogy 
a többgyermekes édesanya legyen csak 
édesanya.) Ennek persze gazdasági és 
társadalmi előfeltételei is vannak. A há
romnál többgyermekes édesanyákat gyer
mekgondozási segélyben kellene része
síteni az általános iskola befejezéséig, 
és mentesíteni minden családonkívüli fő
munkától. Ez az idő az anya nyugdíjába 

ba érkezve egy szép nagy busszal indul
tak útnak. Első állomásuk Montreal 
volt. Itt a montreáli csapatok parancs
nokai, Herédi Mária és Hcrédi István 
vezették a szép programot. Látogatá
suk utolsó napján a montreáli magyar 
katolikus Egyházközség dísztermében 
„Színes szőttes” címmel adtak egy na
gyon szép műsort, a montreáli magyar
ság, cserkészek és cserkészszülők örö
mére. Látogatásukat búcsútábortűz fe
jezte be Herédi Pistáék kertjében. Mont- 
reálból egy napos látogatást tettek az 
ősi Quebec városába. Ez a nap s az ott 
látottak felejthetetlen emlékei marad
nak a résztvevőknek.

Montreálból Kanada fővárosába, Ot
tawába vitt az út. Itt dr. Mattyasovszky 
Zsolnai Miklós, a Magyar Cserkészszö
vetség tb. örökös elnöke várt bennünket 
cserkészekből és szülőkből álló küldött
ség élén. Miklósbá vezetésével megnéz
tük a híres őrségváltást, meglátogattuk 
a kanadai Cserkészszövetség Központ
ját, majd megtekintettük a szép ország
ház épületét. Utána Miklósbá kedves 
felesége, Erzsinéni, pár cserkészmama 
segítségével nagyszerű ebéden látott ben
nünket vendégül. A szép nap után, 
meghatódva vettünk búcsút az otta
niaktól.

Ottawából autóbusszal értük el „fő
hadiszállásunkat", Hamiltont. Itt ma
gyar cserkészcsaládok vendégei voltunk 
napokig, részt vettünk a hagyományos 
Szent István napi búcsún. Itt is fellép
tünk műsorunkkal a Szent István egy
házközség nagytermében Több napos 
program keretében megnéztük a Niagara 
vízesést és jártunk egy missziós telepü
lésen. Jankura Ákosbá csapatparancs
noknak, Magyaródy Szabolcsbáéknak, 
Lampert ’Zolibáéknak vagyunk hálásak 
a szép és vidám hamiltoni napokért s 
nem utolsó sorban a hamiltoniak cser
készbuszáért, mely mindenhová elszállí
tott bennünket!

Utolsó állomásunk Toronto volt. A 
torontói cserkészek nagy családja Gö- 
csei Ritával, Szabó Lacival az élén — 
vezették torontói napjainkat. A hamil
toniak cserkészbusza szállított át ben
nünket Torontóba, ahol Zadubán Gyur
kabá, a neves énekkar-vezető várt ben
nünket. Az első este vidám vacsoráját 
is ő adta, amelyen Jámbor Lajosbá, ke
rületi társelnök is részt vett.

A nagyszerű torontói napok után az 
európai csoport több részre szakadt. 
Egyesek hazarepültek, többen Buffalón 
keresztül New Yorkba, Kölley Gyurka
bá pedig Clevelandbe látogatott az ot
tani, „Cserkésznapra”, majd tovább re
pült Los Angelesbe, rokonait megláto
gatni és az ottani cserkészekkel talál
kozni. így ért véget egy szép nyári cser
készét, amely biztosan emlékezetes ma
rad sokak szívében!

Robi

Az előfizetési díjat 
vagy könyvrendelések árát kérjük 

Postacsekk-kontónkra vagy postán 
(n e bankon!) keresztül átutalni!

is beszámítana, amennyiben másutt is 
dolgozik. Ha ped:g másutt nem dolgozik, 
akkor ezen idő után kap megfelelő nyug
díjat.

Ebben a kérdésben óriási a felelős
sége az egész magyar társadalomnak, de 
főleg az Egyháznak. - A Katolikus Egy
háznak, mint a legnemesebb egyházi és 
történelmi tradíciók örökösének, lenne a 
feladata, hogy az egyéni kezdeményezé
seken kívül egységesen is, mint kezde
ményező lépjen fel. - A 12. órában!
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Bécs: A keresztség szentségében ré
szesült: Domokos Rita, D. Kálmán és Be
nedek Mária leánya, Mödling, 1984. szep
tember 8-

Egyházi házasságot kötöttek: Szabó 
Tamás és Szalay Margit, Bécs, 1984. 
szept. 10. - A Mennyei Atya áldása kí
sérje őket!

Az örök hazába költöztek: Camondo 
Fritzné szül. Jancsár Julianna Teréz, 
Bécs, 1984. aug. 8. Nyugodjék békében!

+ MSGR. DR DEMEL IVÁN
Dr. Demel Iván elment közülünk. Min

den feltűnés nélkül, csendben, szeré
nyen, úgy mint élete volt. Az utolsó két 
esztendő fájdalmát látogatói csak gon
dolni tudták. Soha nem panaszkodott, 
soha nem volt elkeseredve. Tudott be
tegségének ellenére, hitt felgyógyulásá
ban, meg volt győződve, hogy Isten se
gítségével minden jobbra fog fordulni 
életében.

Mint lelk'pásztor töretlen hite volt, 
szerette papi hivatását, melyet példaadó 
alázatossággal szolgált. Feláldozó lelki
pásztori tevékenységét, magas osztrák 
egyházi személyek ismételten dicséret
ben részesítették. Egyháza iránti hűsé
ge, ahhoz való ragaszkodása s nagyra
becsülése emelték Demel atyát azon er
kölcsi és etikai magaslatra, melyet ki
érdemelt

Magyarsága erős volt s mindig szív
ügyének tartotta magyar honfitársain se
gíteni, melyről hosszú éveken át tartó 
tevékenysége a Caritasnál, feláldozó 
munkássága a Bécsi Magyar Szent István 
Egyletben tanuskod'k. Munkájában nagy 
segítségére volt kiváló emberismerete, 
közvetlensége, nyíltsága embertársaival 
szemben, organizációs képessége s nem 
utolsósorban azon meggyőződése, hogy 
csak gyors segítséggel lehet hathatós 
eredményt elérni.

Demel atya személye nyugaton ismert 
volt. Komolyan vette Mindszenty herceg
prímás személyes kiküldetését, mikor ar
ra kérte őt, szervezzen meg segélyakció
kat a háború utáni kiéhezett és kirabolt 
hazájának és lakóinak megsegítésére. 
Sok esetben életének kockáztatásával 
lépte át az akkori Enns-i demarkációs 
vonalat, mert tudta, hogy számítanak si
kerére, mely sokszor életet s a magyar 
szervezetek további fenntartását jelen
tette. Fáradhatatlan munkával skerült 
valóban elérnie, hogy korán bekövetke
zett haláláig számtalan magyarnak és 
magyar egyesületnek Taiwantól Burg 
Kastlig hathatós segítséget tudott nyúj
tani.

Dr. Demel Iván 1913. március 23-án 
Budapesten született- Középiskoláit Bu
dapesten, Belgiumban és Párizsban vé
gezte. Érettségi után az Esztergomi Egy
házmegyébe nyert felvételt. Teológiai 
tanulmányait Budapesten végezte s 1938- 
ban a központi szemináriumban szentel
ték pappá. A csallóközi Etyeken lett elő
ször káplán s a háború vége előtt a 
budai Mátyás-templomba helyez k át s 
ott is éli át a város ostromát. Ebben az 
időben sok ízben tanúságot tett párat
lan organizációs képességéről.

1947-ben megkapja Mindszenty her
cegprímás kiküldetését a nyugati orszá
gokba különböző segélyakciók megszer
vezésére. Először Svájcból, majd 1948- 
tól Innsbruckból irányítja segélyakció
ját. Az 1956-os magyar forradalom dr. 
Demelt már Becsben találja, ahol a bécsi 
Caritas keretében a magyar menekültek 
gondozásával bízzák meg. Egyidőben el
kezdi a bécsi magyarok szervezését s 
ezzel kapcsolatban a Szent István Egye
sület és Szervezetek Központi Szövet
ségének a megalapítását.

Msgr. Demel tapasztalata, emberi kva
litása, szorgalma és áldozatkészsége az 
ö távozásával fájóan fogja éreztetni hiá
nyát a bécsi magyar intézmények életé
ből.

Demel atya Szent Ágoston elvét val
lotta: a díszes temetés a hozzátartozók
nak szól, a halottnak többet használ az 
ima és az engesztelő szentmiseáldozat. 
Végrendeletében is így intézkedett- Az 
egyházközség hivatalos engesztelő 

szentmiséjét DDr. László István kismar
toni megyéspüspök celebrálta a Ste- 
phans-domban szeptember 27-én, 18,45 
órakor,

„Lux perpetua luceat ei!“
Dr. Bohus Márton

BELGIUM
Brüsszel: A keresztség szentségében 

részesült és az Egyház gyermeke lett: 
Csuti Aurélia Aude Denise Teréz augusz
tus 18-án, — Kedves szüleinek, a nagy
szülőknek őszinte jókívánataink!

Házassági évfordulók: ARANY (50 év) 
Szántó Lőrinc házaspár; - EZÜST (25 év) 
Szikora Ferenc házaspár.— Éljenek soká!

Halottaink: Pálffy László (75) aug. 15- 
én, Budapesten; vakációja alatt, testvé
rei társaságában, hirtelen szívgörcsöt 
kapott. — Mindenki nagyon szerette; — 
Nagy Vilma ápolónő (71), Margit-köri tag, 
nagyon hosszú betegség és vakság után 
visszaadta nemes lelkét a Mennyei Atyá
nak, aug. 29-én. Temetése 31-én volt; — 
Kovács Imre bácsi (76) boldog házassá
gának 57. évében agyoperáció után el
távozott. Barátai szép hangjára, víg ke
délyére emlékeznek. Temették szept. 4-én-

Liége: A keresztségben újjászülettek: 
Maxsymow Salíey - Janek és Farkas 
Nelly leánya, HouthaSen; - Libert Jes- 
sica — Roger és Földessy Katalin leá
nya, Flémalle Ht.; - Balog Jul/a, Piroska, 
Zoltán és Vanhoie Carine leánya, Lou- 
vain; — Táncsik William, Péter és Smets 
Brigitta fia, Houthalen; - Cziglényi Fló
rián, Jean Pierre és Annick fia, Luxem
burg; - Cajot Jean Yves, Yves és Xhi- 
bitte Gisele fia, Liége. — Növekedjenek 
erőben, egészségben Isten kegyelmével!

Házasságot kötöttek: Kohajda Sylvie 
és Guissard Serge, Wandre; - Takács 
Anne Marié és Dries Patrik, Genk; - 
Böröcz Jan és Roosen Heidi, Loksber- 
gen; - Szalachy Nicolette és Verhaegen 
Freddy .Lisogne; — Németh Irén és Mi- 
chalik Róbert, Zwartberg; — Szemere Ma
rion és Duchateau Jean Louis, Chooz;
— Csikvár István és Pousset Marié 
Jeanne, Heure le Romain; — Tipold Má
ria és Deckers Ghislain, Dolhain; — Ko
vács Ferenc és De Joe Francoise, Jumet.
- Gratulálunk! Éljenek boldogan!

Elhunytak az Úrban: Varga Sándor, 74 
éves — Verviers-ben; — Kriszt Zoltán, 52 
éves — Charleroi-ban; — Papp Lajos, 81 
éves — Tubise-ben; — Karsai Istvánné 
szül. Száger Éva, 64 éves — Böhl Iggel- 
heim-ben; - Dravecz György, 72 éves, 
Merle Mária férje — Maasmechelen-ben; 
Balogh Tibor, Pethő Mária férje, 60 éves, 
végzetes baleset áldozata lett saját ott
honában — Terwagne. - őszinte rész
vétünk! Nyugodjanak az Úr békéjében!

♦
Baleset áldozata lett jó sofőrünk Jean, 

aki évekig vitt bennünket zarándokútja
inkra. Temetésén töbek közt ezt mon
dottam flamand nyelven Waterschei-ben:

Biztos kézzel vezette a buszt, jóked
vű, szerény, szolgálatkész, fáradhatatla
nul készséges volt.

Mindenki szerette, értékelte, csodál
ta emberi értékeit és ezért mindenki ba
rátja is lett. Még a nyelvünket is megta
nulta, hogy néhány szóval kellemes le
hessen. Egyenes úton elővette szájhar
monikáját, és egyik kezével a kormányt, 
másikkal a muzsikát tartotta, hogy jó
kedvre hangolja a csoportot.

Jean, hiányozni fogsz, mint jó barát, 
mint jó vezető és sokszor gondolunk 
rád, utainkon- De nemcsak mi, hanem 
ezrek és ezrek, akiket vittél a szélrózsa 
minden irányába.

Jean, a nagy útnak vége, legyen érke
zésed az örök hazába a Lourdes-i be
teg áldás hozsannájával, vagy az esti 
Ave Mariával és fogadjon be az Úr örök 
hajlékába a mennyei hazába. Ámen.

A magyar lelkész

FRANCIAORSZÁG
Lyon: A Keresztség Szentségében ré

szesültek: Clément Cédric, Jean Pierre 
és Farkas Teréz fia, St. Martin ‘d‘ Heres- 
ben; - Szegedi Kristóf, Lyonban; - Las- 
combe Aurélie, Didier és Balaska Erzsé
bet leánya, Bédaride-ban; — Bánhegyi 
Clarisse Lyonban; — Rouzaud Emilie, 

Francois és Juhász Margit leánya Mont- 
pellier-ben; — Veuge Marie-Laure, Lou s- 
Michel és Kovács Marie-Héléne leánya 
Lyonban; — Scandolin Amélie, René és 
Kiss Magdolna leánya Ruy-ben.
Házasságot kötöttek: Farkas Jean-Marie 
és Rigaud-Modelin Pascalé Le Versoud- 
ban; — Tompos Erzsébet és Bordairon 
Marc Ruy-ben; - Pável Imre és Boréi 
Martiné Carpentras-n.

Az örök hazába költöztek: Gross Mi- 
hályné szül. Schmitt Katalin, 76 éves, 
Pernes-les-Fontaines; — Takács Dénes, 
22 éves (hegyi baleset) Echirolles; - Till 
Imre, 74 éves, Lyon.

Ünnepélyes hitvallást tett a M sszió- 
ban: Kövesdi Carine június 17-én.

NÉMETORSZÁG
Mannheim: Felvétel a hívő közösség

be: Herczenik Győzöné szül. Hegedűs 
Zsuzsanna, 1984 szept- 2-án családja és 
az egész hívő közösség jelenlétében 
Mannheimben ünnepélyes keretek kö
zött felvételt nyert a katolikus egyházba. 
— Új hittestvérünknek szívből kívánjuk, 
hogy Istenünk atyai és egyházának anyai 
szeretete kísérje további életét és ez ol
talmazza az örökkévalóság felé vezető 
úton.

Halálozás: Farkas István életének 70. 
évében Karlsruheban elhunyt. A sok 
szenvedés után lelke így visszatért Te
remtőjéhez. Testét a beszentelés után 
rokonsága, jóbarátai és volt munkatársai 
jelenlétében visszaadták a föld porának, 
amiből vétetett, 1984. szeptember 10-én.

25 ÉVES A MANNHEIMI LELKÉSZSÉG
Szeptember 9-én bensőséges ünnep

ségre hívta István atya híveit. Mint te
rületének központilag fekvő városában, 
Karlsruheban gyűltek össze három püs
pökség területéről a magyarok.

A magyar nyelven koncelebrált szent- 
msét Dr. Amann prelátus, a német püs
pöki kar megbízottja mondta dr. Major 
Márk gimn. igazgató és István atya se
gédletével.

Szentbeszédében dr. Major atya a ma
gyar ima értelmét, fontosságát emelte ki. 
Isten jobban megért és bizonyára meg 
is hallgat, ha anyanyelvűnkön imádko
zunk. Szent Istvánról megemlékezve rá
mutatott arra, hogy a magyarok nagy 
szentje jelenti nemzeti és vallási vona
lon hovatartozásunkat. Szent István ol
talma alatt dicsérjük Istent, kérhetjük 
kegyelmét, adhatunk hálát jóságáért-

A Caritas Waldheim-jében magyaros 
ebéd után az ünnepi műsorban nemcsak 
a lelkészség 25 éves fennállását méltat
ták a szónokok, hanem a lelkész, István 
atya 25 éves működését is. Dr. Amann 
prelátus szavai után Dr. Zwingmann ér
seki tanácsos a freiburgi érsek levelét 
olvasta fel és adta át István atyának. K. 
Gauly karlsruhei polgármester kereset
len sszavakkal fejezte ki jókívánságait és 
kívánta a jövőre Isten áldását és segít
ségét. Nagy érdeklődéssel vette a ma
gyar problémákat. Különösen az erdélyi 
magyarok helyzete lepte meg. Dr- Füs- 
singer esperesplébános, mint házigazda 
jókívánságait még azzal fokozta, hogy 
néhány szót magyarul mondott.

Mede Tibor szavalata, Herczenik Klára 
furulya-játéka és Képes József leánytánc- 
csoportjának bemutatója hozta a derült 
színt az ünnepre. Az egyes városok kép
viselői köszönetüket mondták István 
atyának. P. Mórocz István köszönő sza
vai zárták az ünnepet. Syy

f Msgr. Dr Paul Tillmann, a Szudéta- 
németek egyházi Nyilvántartóhivatalának 
hosszú éveken át a vezetője, a Kastl-i 
Magyar Gimnázium egyik alapitó tagja 
és nagy jótevője váratlanul elhunyt.

Recklinghausenben ünnepélyes gyász
misével temették 1984 szept. 24-én d.e. 
9 órakor, a Szt. Pál templomból.

Münchenben a gyászistentisztelet szep
tember 28-án volt a Szt. Pál templomban.

München: Születés-Keresztelés: Pász
tor Pál Sándor, P. Pál és Oláh Judit fia, 
szül. 1984. március 17-én, keresztelték 
szeptember 2-án.

Házasságot kötöttek: Herke József és 
Berkó Magdolna 1984- aug. 25-én Mün
chenben.

* ir vétele és eladása
GALÉRIA PANNÓNIA WIEN l.-TIEFER GRABEN I2-AUSZTRIA

Halottaink: Brúder Ducke Josef-Victor 
73 éves korában 1984. szept 4-én Traun- 
steinben (Maria Eck) elhunyt. Temetése 
szept. 7,én volt Mar’a Eck-ben, a Fran- 
ziskaner Kloster-temetöben.

Stuttgart: A Keresztség Szentségében 
Isten gyermekeivé váltak: Rebholz Eugen 
és dr. med. Rebholz Gabriella szül. Ju- 
ricsek kisleánya: Dina Esther Gertrud jú
nius 2-án Affaltrachban; — Nagy Tibor 
és Rozália szül. Brasnyó kisfia: László 
június 9-én Stuttgartban; — Bársony Ti
bor és Mária szül. Kardos kisfia: Tibor 
Szilárd jún. 17-én Stuttgartban; — Csőm 
Attila és Ilona szül. Wesner kisleánya: 
Barbara júl. 21-én szintén Stuttgartban-
— Sok örömet kívánunk a gyermekek szü
leinek és Isten kegyeimét kérjük gyerme
keikre!

Visszaadták lelkűket Teremtöjüknek: 
özv. Hermann Marija szül. Trendl, életé
nek 85. évében; ápr. 18-án temették Mut- 
langenben; - Karle Richard, élt hat na
pot; júl. 27-én temették a stuttgarti Dorn- 
haldefriedhof-ban. — Nyugodjanak bé
kében!

Több mint száz mélyen gyászoló ro
kon és ismerős búcsúztatta június 5-én 
a neckarsulmi temetőben a 22 éves Bor
bély Lászlót, aki május 29-én autósze
rencsétlenség áldozata lett. — A jó Isten 
nyugosztalja!

OLASZORSZÁG
Keresztelés: Trieszt: Frausin Valter és 

Antal Ida kisleányát, Annát, máj. 20-án;
- Rivergaro (Piacenza): Mag strali Ro- 
berto és Molnár Mária kisfiát, Filippót, 
aug. 21-én; — Bologna: Ardizzi Andrea 
és Mácska Éva második gyermekét. Ste- 
fanót, szept. 23-án; - Ponté a Egola (Pi
sa): Panchetti Claudio és Makár Anna 
Zsuzsanna második gyermekét, Ascaniót, 
okt. 7-én keresztelik- — Isten éltesse 
mindnyájukat!

Esküvő: Udine: Az itt lakó Papo Ad- 
riano és Németh Gizella templomi eskü
vője szept. 9-én volt Triesztben. — Sok 
boldog és harmonikus évet kívánunk!

Halálozás: Stresa (Novara): szept. 4- 
én temették özv. Nagy Ernöné szül. Em- 
rrter Annát; 81 éves volt. Sokáig Firen
zében lakott és — amíg tehette — min
dig résztvett a magyar miséken. — Nyu
godjék békében!

Vatikán: Az Osservatore Romano jú
lius 8-i számában Romero de Lama ér
sek, a Papi Kongregáció titkára, szép 
megemlékezést írt Msgr. Mester István
ról. Felvázolja a magyar prelátus élet
útjának főbb állomásait, majd megraj
zolja a rokonszenves ember, buzgó pap, 
a magyar papságot áldozatosan támo
gató testvér és a Papi Kongregációt hű
ségesen szolgáló hivatalvezető alakját. 
Külön kemeli, saját tapasztalata alap
ján, milyen mély hittel és keresztényi 
türelemmel viselte Msgr. Mester szenve
déseit a halála előtti ötven nap során a 
klinikán.

A betegség volt utolsó keresztje, meg
tisztította lelkét.

SVÁJC
Halálozás: Pethe Ferencné szül. Far

kas Erzsébet (1924 - 1984) hosszú, de 
nagy türelemmel viselt súlyos betegség 
következtében Baselban 1984. szept. 29- 
én elhunyt. — Gyászolják a Pethe, Jár
tás és Farkas családok, valamint a szé
leskörű magyarhoni rokonság. — Teme
tése 1984. szept. 3-án volt az Allschwill-i 
temetőben. — Nyugodjék az Úr szent bé
kéjében!

Megjelent: Varga László új könyve: 
A FECSKE UTCA 

ES A PARK AVENUE SARKÁN címen.
A szerző a két háború közötti és utáni 

politikai, társadalmi, emberi jelenségekről 
ir, lerántva azokról a leplet, de néha ma
gáról is. — Egy-két népbírósági tárgyalást 
is ismertet a szerző, továbbá személyes 
élményét 1944 október 15-ről, amit a Vár
ban töltött. Igyekszik választ adni arra, 
hogy: ki a magyar? Ki a menekült?

Kik vettek részt a Hilsdale-i, „az ame
rikai Szárszó" megbeszéléseken? Mikor szé
dült meg Rákosi?

A több mint 200 oldalas könyv ára ke
ménykötésben, postaköltséggel együtt US 
dollár 12,50. — Megrendelhető a csekk 
egyidejű megküldésével a szerzőnél: 141 
East 33rd Street, Apt. 15 / E, New York, 
N. Y. 10016; valamint a Püski és más 
könyvkereskedésben is.

MUNKÁCSY MIHÁLY 
PAAL LÁSZLÓ 
SZÉKELY BERTALAN 
CSÓK ISTVÁN 
LOTZ KAROLY 
IVANYI-GRÜNWALD 
RlPPL-RÓNAi, stb.
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BUDAPESTEN cpülő 
Hazalátogatók Vendégházában 

összkomfortos lakások vásárlásáról, 
valamint Budapesten, Hajdúszobosz
lón és Egerben épülő üdülőkben mi
nimum egyhónapos tartózkodásijog 
lekötéséről személyesen informálok 

mindenkit szombaton délután 
5 és 8 óra között.

Frankfurtban december 8-án a Wie- 
nerwald vendéglőben, Kaiser Str. 75 

(Hauptbahnhof).
Münchenben a Piroska vendéglőben 
december 15-én, Prinzregentenstr. 1 
(im Haus dér Kunst). Ez alkalommal 
bemutatásra kerülnek az Üj Nemzeti 

Színháznak rajzai is.
Telefonon november 5-e után csak 
az alábbi telefonon informálunk és 
levélben ugyancsak ezután a dátum 

után válaszolunk.
Magnus Immobilien GmbH 

lm Feldchen 35
D-COOO Frankfurt / M 56 
Telefon 06101 - 4 77 12

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK — FOTOMUNKAK 
PASSFOTO

FOTO DOBOS
Rindermarkt 16

8000 München 2 - Telefon (0 89) 26 51 12

ART
DÉMÉNAGEMENTS S. A

Szállítási vállalat
Szállítások belföldre és külföldre, 
tengerentúlra — légiszállítással is — 

költözködés, bútorraktározás, 
külföldi szállítmányoknál a vám 

elintézése.
Magyarországra is szállítunk!

Magyaroknak kedvezmény!
ART Déménagements S. A.

2 rle du Grand Lancy 
CH-1211 Génévé 26 

Telefon 0 22 / 43 36 32 (magyarul is!)
Privát cím: Keresztes László

58 rte de Veryier, 
CH-1227 Carouge, GE 

Tel.: 0 22 / 42 98 36 este 7 óra után.

AGAPE KIADVÁNYOK
Újvidéken (Jugoszlávia) AGAPE néven 
katolikus kiadó működik. Kiadványait min
denkinek szeretettel ajánlja. Az eddig meg
jelent kiadványok közül kaphatók:
Agape, folyóirat (megjelenik minden DM 
páratlan hónap végén) évi előfizetés 10,— 
Isten népének története (Biblia kép
regényben. Eddig megjelent 21 füzet) 
egyes füzet ára 2,20
Antal testvér (Páduai Szent Antal 
élete képregényben, színes, 72 old.) 4,— 
Nigg-Schneiders: Assisi Szent Ferenc
és világa (142 old., 72 színes képpel) 17,— 
Malinski-Bujak: II. János Pál (210 o.,
111 fekete-fehér és 42 színes képpel) 17,— 
Képes Biblia 20.—
C. B. de Gasztold: Imák a bárkából 3,10 
A keresztfához megyek (Keresztutak 
gyűjteménye) 5,—
Harmath K.: Megváltásunk szent 
éve (brosúra) 1,—
I. Loidl: A fatimai látnokok (bros.) 1,—
Ezenkívül kaphatók még természetből vett 
motivumú levelezőlapok (és fél levelezőlap
nagyságú képek) bibliai vagy más aforiz
mával; katolikus zsebnaptár és falinaptár. 
A kiadó címe: AGAPE, Cara Dusana 4. 
YU - 21000 Növi Sad. Jugoslavija.
Az AGAPE szívesen vállal mindennemű 
nyomdai előkészítést vagy nyomtatást Ju
goszláviában, a nyugatiakhoz képest igen 
méltányos áron!

M. SZERDAY — Metropolitan Verlag
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ Sír.

Ferdinandy M.: Az ellenszegülők 40,—
Halász Péter: Tam tam 28,—
Mikes György: Talicska 15,—
Bibó István összegyűjtött munkái I. 47,—
Habsburg Ottó: Jalta és ami utána 

következett 25__
Koestler Arthur: Sötétség délben 25,—
Bocaccio: Dekameron I., II. 39,—
Zilahy Lajos: A lélek kialszik 16,—
Zola E.: Párizs gyomra 12,—
H. Wouk: Zendülés a Caine hadihajón 28,—
H. Wouk: Hajsza 22,—
Moldova: Napló 21.—
Moldova: Magyar atom 19,—
Moldova: Elhúzódó szüzesség 21,—
Németh L.: Homályból homályba I., II. 33,— 
II. Rákóczi Ferenc emlékiratai 45,—
Szilvási: Vízválasztó 14,—
Dumas: Monté Cristo grófja I., II., III. 57.— 
Benedek István: Párizsi szalonok 21,—
GermanusGy.: Alah Akbar 24,—
Germanus Gy.: Kelet varázsa 9,—
M. Waltari: Szinuhe 19.—
Szótárak, nyelvkönyvek, úti- és utazási 
regények, gyermek-, ifjúsági könyvek. — 
Nyugati és antikvár könyvek nagy válasz
tékban! Kb. 10,000 könyv! — Hanglemezek 

és teljes operák!
M SZERDAY — Metropolitan Verlag 

Teichweg 16 CII-4142 Münchenstein/Schw.
061 / 46 59 02 külföldről: 0041 / 61 46 59 02

Hirdetések
Magyar fogtechnikusnő, 26 éves, mun

kát keres. Minden megoldás érdekel. Vá
laszokat „München" jeligére a szerkesz
tőségbe kérem-

Jókedélyű, művelt, még mindig fiatalos 
60 éves, jóindulatú, elvált magyar asz- 
szony megismerkedne komoly, jólszituált, 
korban hozzáillő férf'vel, házasság cél
jából. Fényképes (gar. vissza) leveleket 
„Te leszel a napsugaram" jeligére a szer
kesztőségbe kérek.

Ki tölti be nevetéssel erdőszéli 4'A 
szobás lakásom, ki lesz derűs útitársam 
Mercédeszemben? Humorkedvelő szá
mítástechnikus, bencés / Koszter-szellem- 
ben nevelkedett, 51 évig fiatal, nőtlen és 
nemdohányzó, NSzK-ban élő brit állam
polgár, 2 egy. dipl., 3 nyelvben perfekt, 
keresi házasság céljából hasonló kör
nyezetből származó 26—35 éves müveit, 
kát. hölgy ismeretségét, aki szereti a 
humort, irodalmat, zenét, utazást, temp
lomot, szórakozást. Válaszát „Nevessünk 
együtt" jeligére várom a szerkesztőségbe-

Nagy választék márkás porcelánokban! 
Herend, Rosenthal, Hűmmel, Mettlach, 
stb. — Magyarnyelvű könyvritkaságok: 
(Harsányt, Takács, Trócsányi, stb.) — 
Nálam vásárolt ajándéktárgyakat továb
bítom rokonainak. — Kérjen árajánlatot.
— Herendi- és Hummel-figurákat veszek, 
cserélek. — Viszonteladóknak is szállí
tok. — Rendkívüli ajánlat: „Fekete Ma
donna, Tschenstochau" - porcelán-ikon
— 20 %-kal bolti áron alul. — Azonkívül 
„Herend porcelánművészete" magyar v. 
német nyelven. — Tárcsái András, Ja- 
koministr. 28, A-8020 Graz, Austria.

Essenben élő, hosszúhajú, csinos, há
zias, érettségizett (31/160/54) magyar nő, 
keresi korrekt, határozott, gyöngéd, gyer
mekszerető férfi ismeretségét 45 éves
től, aki támasza lenne az élet viharai
ban. Választ: „Álomkép" jeligére a ki
adóba kérek.

Balatonfenyvesen kétszintes ikernya
raló fele berendezéssel együtt eladó- La
kóterület 84 qm, telek 326 qm. — Ára: 
DM 74,000,—. Cím: Sümegi, Einste'n Str. 
2, D-8033 Planegg, Tel.: 0 89/8 57 58 65.

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

OKMÁNYAIT
gyorsan lefordítom és hitelesítem.

Stefan Korényi, Rheinhessenstr. 122, 
6550 Bad Kreuznach. Tel : (06 71) 6 38 68

KERESÉS
Dégendorfer Mihályt, Sopronbánhidai 

származású, villanyrádiós (Ausztrálé
ban?) — keresi: Kiss István, 102 Rue de 
l‘École. Vil'er. F-57340 Morhanae.

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitaten 
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 Üt. 17,—
Pick szalámi kg 27,—
Csabai kg 25,—
Gyulai kg 23.—
Házi kolbász kg 19,—
Kalocsai tarhonya ’/s kg 3.30
Nagykockatészta '/« kg 3.50
Paprika káposztával 0,7 lit 4 40
Hegyes eröspaprika 4.40
Hegyes csipöspaprika 4,40
Bogyoszlói paprika 4 10
Disznósajt kg 12.50
Véres-, májashurka kg 12 50
Kalocsai Paprika-set 7,10
Paprikakrém tubus: édes/félerös/erös 1.50
Gulyáskrém tubus 1.80
Gyalult tök 0.72 2.90
Sóskapüré 2,20

— Üvpgárút is szállítunk —
Desszert szaloncukor kg 16,—

DM
60,—
42,—
33,—-
29,—

35,—
40.—
24,—

24,—
32,—

32,—
32,—
60,—

MAGYAR KÖNYVEKBEN. 
HANGLEMEZEKBEN — EURÓPÁBAN 

A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉK 
Dunai: Magyar főnemesek 

az emigrációban 
Szolzsenyicin: A Gulag szigetcsoport I. 
Gróf Teleki Pál halála 
Kádár: A Ludovikától Sopronkőhidáig 
Duray: Kutyaszorító

Csoóri Sándor előszavával 
1956 a Forradalom sajtója 
Fónay: Megtorlás 
Molnár—Nagy: Reformátor vagy 

forradalmár volt-e Nagy Imre? 
Erdey: A recski tábor rabjai 
Gosztonyi: Magyarország 

a 2. világháborúban 
Csernohorszky: Erkölcs és politika 
Faludy: összegyűjtött versei (630 o.) 
Claire Kenneth: Éjszaka Kairóban,

Randevú Rómában, Május Manhat- 
tenben, Holdfény Hawaiban, stb. á 36, 

A világ minden részébe szállítunk! 
Kérje díjtalan katalógusainkat! 

Turistákat, látogatókat szeretettel várunk!
Katkó Sándor

MUSICA IIUNGARICA, RiimannStr. 4,
D-8000 München 40, Telefon (0 89) 30 50 43

P. SZŐKE JÁNOS 
VÁNDORÚ FON 

című könyve megrendelhető a szerző 
címén: Postfach 1209, D-6240 Königstein.

Ara US S 5,- vagy DM 12,-

Magyar - német hiteles fordításokat 
gyorsan és lelkiismeretesen elvégez 

WILHELM DIVY
Lindenstr. 50, 7990 Friedrichshafen 1

Telefon:: (075 41) 7 13 91

DIÓSZEGIIY TIBOR, hites tolmács és 
fordító, magyar - német és német - magyar. 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekültügyi kérdésekben, vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerstr. 249. 
D - 4040 Neuss. Telefon (0 21 01) 54 13 17.

KÖNYVÚJDONSÁG I
Pröhle Sándor postumus verseskötete:

J A N U S
112 oldalas ízléses kiállítású könyv. Ára: 
DM 16,-. Megrendelhető: Augusztiny-

Pröhle, Hegelstr 31, D-7400 Tübingen

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

FIGYELEM!
Az „ÉLETÜNK" előfizetési ára 
egy évre DM 18,—, tengerentúlra 

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

DR. GOSZTONYI PÉTER:
Magyarország a II. világháborúban 
c. könyvének I. kötete megrendelhető 

a következő címen:
IIERP KIADÓ

Amalienstr. 67 D-8000 München 40
Ara postaköltséggel együtt:
DM 30,— vagy US $ 15,—

■ 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,— ÚS dollár, 

vagy 48,— DM.
Megrendelhető az ÉLETÜNK címén is.

• Kedvezményes áron kapható! •

HIRDETTEM AZ IGÉT!

Mindszenty szellemi végrendeletének 
ez a könyv az első gyöngye, amit 
kiadott a Mindszenty Alapítvány.

A könyv tartalmazza Mindszenty 
legfontosabb körleveleit. írásait és 
beszédeit, amiket harcban a meg
szállókkal írt vagy mondott, vala
mint felejthetetlen kőrútjain a világ
ban szétszórt magyarokhoz intézett. 
A 60 oldalas bevezető tanulmányt 

Közi Horváth József írta.
— Legszeb ajándék ! —

Ara DM 20.— vagy $ 10,---- F portó.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóhivatal 

Oberföhringer Str. 40. 
D-8000 München 81 

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

a Magyar Kát. Főlelkészség. 
Felelős szerkesztő: 

Dr. Harangozó Ferenc, 
Seelsorger.

*
Redaktion und Ilerausgcber: 
die Ungarische Oberseelsorge, 

Oberföhringer Str. 40. 
8000 München 81, 

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

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

ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a helyi magyar lelké
szek terjesztik, ők küldik 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. 

Postscheckkonto München: 
Konto-Nr. 606 50-803 - BLZ 700 100 80 
Kath. Ungarn-Seelsorge, Sondcrkonto 

Bankkonto: Bayer. Verein'sbank, 
Konto-Nr. 145 857 - BLZ 700 202 70 

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

Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

Beilagenhinwcis: Einem Tcil dicsér Auflage 
liegt bei: Rundschreiben. — A kiadvány 
egy részéhez körlevél van mellékelve.

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.

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY J 
ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK ! f

Kiadóhivatalunknál kapható 
könyvek

Mindszenty József: Hirdettem az Igét 
(1944- 1975). — 300 oldal, vászon

kötésben DM 20,— vagy § 10,— 
Mindszenty József: Napi jegyzetek

480 o. vász köt. DM 32,— 8 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,— S 4,— 
Meszlényi Antal: Magyar Szentek és

Szentéletű Magyarok, 300 o., egész 
vászonkötésben DM 20.— $ 10,— 

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

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

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

Szállításnál 4- portóköltség.
Megrendelhető: az „Életünk" 

kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40 

D-8000 München 81, W. Germany

KÖNYVET AJÁNDÉKBA! Magyar, né
met, stb. könyvek, különnyomatok, fo
lyóiratok, reprodukciók ajándékba kap
hatók. Jegyzéket kérhet az „Életünk" 
kiadóhivatala útján fenti jeligével.

MÜNCHEN ZENÉS BOROZÓJA

TOKAJER-KELLER
várja kedves vendégeit. 

Rotkreuzplatz 2/a (Donnersberger 
Str. sarkán, U 1 végállomás) 

Nyitva: 17 órától éjjel 1 óráig. 
Vasárnap szünnap.

Originál magyar borok. Magyaros 
ételek: bableves — gulyásleves — 

pörkölt — házikolbász — 
disznósajt — borkorcsolyák,

Tánc. — Polgári árak.
Tulaj: Inoka Miklós Tel.: 16 96 68


