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Legye u világosság - moudta -és lőn világosság. 
És amikor aztmOIUfta, hogy sötétség, m egteremtelle Auscltwitzot. 

.Jai{O\' Hm·zilai 

Sátáni <~selekedet 
Ezerkilencszáznegyvenháromban 

így szólt az lsten: 

.,Unatkozom", 

és az angyalok 

egyetlen intésére 

lába elé tolták Jákób létráját. 

6 pedig szakállt, 

pajesz t növesztett 

és egy z:.idó bőrébe bújva 

alászállt a mennyekből. 

A varsói Umschlagplatz-on 

egy sárga csillagot 

tűzött a me ll ére, 

hogy mindenki tudja, 

hová tartozik. 

Aztán marhavagonba terelték, 

hiába kiá ltotta: 

.,Én vagyok az lsten!" 

és mindörökre nyoma veszett. 
Fordítottn: Vágó 7su::.-nuun 

Ho l van az Isten? 
A mikor az egyik nap visszatértünk munkánkból, gyüleke

zőhelyünkön három akasztófát láttunk. 
-Sorakozó! - hangzott a vezényszó. 
Köröskörül az SS fegyőrök fenyegető géppisztolyaikkat - a 
mindennapi szokásos ceremónia. Ekkor három megbilincselt 
halálraítéltet pillantottunk meg. Köztük volt a kis .,Pipei" is, 
a "szomorú-szemű angyal" ... 
A három elítélt az akasztófa alá állt. 
Egyszerre három nyakba vetettek hurkot a pribékek. 
- Éljen a szabadság! - kiáltotta a két felnőtt elítélt. A gyermek 
hallgatott. 
-Hol van az Isten, hol van?- kérdezte valaki mögöttem. 
A táborparancsnok jelzésére végrehajtották az ítéletet. 
A tábor teljes némaságba burkolódzott. A Nap leereszkedett a 
látóhatár mögé. 

- Le a sapkákkal! - üvöltötte a táborparancsnok Rekedten 
szólt a hangja. Sírtunk. 
-Fel a sapkákkal! 
Aztán elkezdődött az elvonulás. A két felnőtt már nem élt. 
Megdagadt nyelvük kékesen lógort ki szájukból. De a harma
dik kötél mozdulatlanul lógott: a könnyü testű fiúcska még 
élt ... Több mint fél óri1 hosszat lógott még az akasztófán. Sze
münk láttára zajlott Ic szörnyü haláltusája. Az arcába kellett 
~éznünk. Élt még, amikor elhaladtam előtte. Mögöttem újra 
elhangzott az előbbi kérdés: 
-Hol van az Isten? 
Magamba n ped ig a következő választ 
hallottam: .,Hol van? Ott,- o tt lóg az 
a kas z tlifá n ... " 

Részlet El i e Wi esel: Az éjszaka c. 
müvéből 
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Az Országos Középiskolai Tanul
mányi Versenyen szépen szere

peltek diákjaink: olasz nyelv (I. kate
gória) Király Bálint 12. b 8.; n é me t 
nyelv (I. kategória) Király Gellért 12. b 
8.; biológia (1. kategória) G y ö 11 g y ös i 
Benedek 12. b l l . ; t ö r t é n e l e m 
Papadhopu/li Dánie/12. b 25.; fizika .(Il. 
kategória) Vermes Péter 12. b 18. he
lyezést ért cl. Gratulálunk a kiváló tel
jesítményekhcz! . .. .. 
Lezárult iskolánkban a következő 

tanévre vonatkozó felvételi. A 
2004/2005. tanév szeptemberétől 64 
diák (34 a 7. osztályban, 30 pedig a 9.
ben) kezdi meg tanulmányait nálunk. .... 
A z iskolai szavalóverseny eredmé

nye: 
7-9. évfolyamok: l. Köröndi Máté 9. b, 2. 
Pataki Mtílé 7. a, 3. Rácz Balázs 7. a. 
10-12. évfolyamokon: l. Doflar Gergely 
10. b, 2. K1111 Aron 10. b, 3. VárkOIIlfi Ti
bor 10. b. Gratulálunk a sikerhez! · 

••• 

A Dugonics András Piarista Gi"m
náziumban a 2003/2004. tanév 

végén 55 végzős diák jelentkezett az 
érettségi vizsgára. Közülük 21-cn ren
delkeznek államilag elismert középfo
kú ill. felsőfokú nyelvvizsga
bizonyítvánnyal. 

...... 

A Piarista Diákszövetség Szegedi 
Tagozata mindcn hónap első hét

főjén 17 órakor tar~a összejöveteleit a 
Dugonics András Piarista Gimnázium 
tanácstermében. 

""" 

(Sz) ePicentrum 

Aranyos dalá.-dánk 

M int minden évben tavasz tájékán, 
idén is fehérblt'tzos lányok és öltö

nyös-nyakkendős fiúk zsongó hada töl
tötte meg iskolánkat, mely immár harma
dik éve ad helyet a kóruséneklés szép 
ünnepének, és a középiskolás énekkarok 
megmérettetésének 

A sokáig hatalmas népszerűségnek 
örvendő fesztivált Kodály Zoltán indítot
ta 1925-ben. A nyolcvanas évektő l azon
ban sajnos egyre inkább érd<'ktelenség és 
fokozatos hanyatlás tapasztalhat6. Az 
ének-zene tantárgy draszámának látvá
nyos csökkentése, ebből ad<idóan a Ko
dály-módszer fokozatos háttérbe szarulá
sa a tantárgy oktatásában, a diákoknál 
tapasztalható értékeltolódás egyre tobb 
iskolában lehetetlenítette el az énekkari 
munkát. 

Jól bizonyí~a ezt az a tény, hogy vá
rosunk huszonkét középfokú tanintéz
ményéből az idén mindössze hat(!) gim
názium képviseltette magát! (Radnóti, 
Széchenyi, Csonka, Karolina, Piarista és a 
Konzervatórium) Olyan nagy mllltú és 
menő középiskolákban, mint például a 
Deák, vagy a Ságvári, egyáltalán nincs 
énekkar . 

Énekkarunknak az idén ki.ilönösen 
nagy feladatot jelentett a helytállás. Egy
részt - bár nagyon lelkes, de m<!giscsnk -
80°/o-ban kezdőkből á ll a kórus, másrészt 
olyan profi énekkarokkal ke llett össze
mérni tudásunkat, mint a Konzervatóri
um és a Tömörkény Gimnázium zene
tagozatának Európa szerte ismert leány
karai! Ennek ellenére sikerült az idén is 
eddigi arany minósítésünket megvéde
nünk. Köszönet érte mindenkinck, aki a 
kemény munkának és a sikernek részese 
volt! Bár az iskolánkban kialakult gya
korlat szerint, akinek arra alkalmas a 
hangja, annak kötelező az énekkari mun-

ka, mégis remélem, hogy valamennyi 
résztvevőnek örömet is okozott, hogy 
ilyenjelentős seregszemlén énekelhetett. 

A szakmai zsűri most is kiemelte az 
énekkar színvonalához alkalmazkodó, de 
mégis igényes műsorválasztást, a színcs, 
karakteres éneklést (melynek tisztaságán 
itt-ott azért van még némi csiszolnivaló) 
és azt, a régióban egyedü lálló hangzást, 
amelyet a még mutálás előtti fiúk és a 
már férfi hangú nagyfiük fiú-vegyeskara 
nylljtott . 

Természetesen egy énekkar teljesít
ménye elsősorban mindig az éppen adott 
hanganyagtól és a kórustagok zenei kép
zettségétől függ. Iskolánk történetében 
ebből a szempontból eddig három ki
emelkedő időszak volt: A Sárközi és An
gyal tanár urak osztályában 1996-ban 
végzettek, kik közi.il többen a zenét \'á
lasztották élethivatásul (Domonkos Csa
ba, Bodacz Balázs, Cser Krisztián, Hegy
közi Tamás, Kovács Mihály). :vtajd 
Szegheő tanár ür 1999-ben végzett osztá
lya, ahol Jegalább a fél osztály szép han
gli és zeneileg is képzett volt. Végül a 
tavaly végzett két évfolyam Tóth Ákos és 
Lajos Tstván tanár urak osztályai, kikkel 
már nehéz és zeneileg igényes műveket 
is meg tudtw1k szólaltatni. 

Reménykedünk és bízunk benne, 
hogy énekkarun k arany minősítését most 
megvédő kezdő, de lelkes csapat rövide
sen üj, k iemelkedő időszakát fogja írni 
énekkarunk történetének, ezzel tovább 
öregbítve iskolánk jó zenei hírnev ét! 

Mostani végzős énekkarosainknak -
Kirdly Gellértnek, Szécsényi Attilának és 
Valnczkn JállOSlink - köszönjük eredmé
nyes, példamutató és hűséges énekkari 
munkáját! 

Lajos István 

Epítlíezési fejlemények 
Még nincsenek ugyan látványos 

jelei a kollégium bővítésének 

(magyarán még nem tett senki semmi 
tényleges munkát), de a mélyben már 
komoly előkészületek folynak. Az építési 
engedélyt a napokban reméljük megkap
ni a városi építési hatóságtól, így már 
elvi akadálya nem lesz nagy álmunk 
megvalósulásának. Jelenleg a kivitelezők 
kiválasztása folyik, több generálkivitele
ző cég is tesz árajánlatot május közepéig 
és reményeink szerint legkésőbb május 
végén megkezdődhet a tényleges mun
ka. 

Természetesen a finanszírozás is leg
alább olyan fontos kérdés, mint a jó kivi
telező. A rendtartomány gazdasági bi
zottsága támogatás ra alkalmasnak ta lá Ita 
a tervünket, így ha meglesz a konkrét ár, 
akkor a rendtartomány tanácsa remélhe
tőleg jóváhagyja a jelenleg adományok
ból rendelkezésünkre állö (21 millió fo
rint) és a tényleges bekerülési összeg 
közötti ki.ilönbség finanszírozását. Ezt az 
összeget minden bizonnyal kölcsönként 
fogjuk megkapni, így a következő évek
ben arra fogunk gyüjteni, hogy megfizet
hessük a kollégium árát. 

Tehát terveink egyre inkább megva
lósulni látszanak, és szeptembertől már a 
kibővített kollégiumban kezdhe~i.ik el a 
munkát. Így lehetövé válik az iskola dél
utáni jobb hasznosítása, mivel nem kell a 
kellégisták tanulása miatt az egész épü
Jetben csendet tartani. 

A kollégiumbővítéssel párhuzamo
san a kollégium keleti oldalához kapcso-
16d6an egy kis terasz is nemsokára elké
sliil, ezzel is bővítve a kollégium élette-
rét. 

Szilvásy László Sch. P. 
iga::gató 
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(Sz) ePicentrum PIÁRFlUT ÁR-l 
A szívünk ne1n felejt 

M ost itt vagyunk, de elmegyünk, a szívünk nem felejt, ám 
úgy látszik mi igen, hiszen itt ülünk, próbálunk visszaem

lékezni, de a tömérdek cmlékb<'ll alig jut valami eszünkbe. Csak 
néhány emlékmorzsát tudunk összeszedni: a Maros-utcai barakk, 
az első hittanóra, amikor egy nagy darab bácsi ült be a tanári 
székbe, és kb. ugyanolyan bizonytalannak tűnt, mint mi (ma már 
ő az iskola igazgatója). Osztálykirándulások, nyári túrák, foci- és 
kosár-kupák ... 

Fel búcsúszóra, cimborák!. .. 

Bizony, elég különbözőek voltunk, más-más dolgok érdekeltek 
minket, máshogy gondolkodtunk, de nagy nehezen aztán mégis 
sikerült megtalálnunk egymással a közös hangot (bár ez valószí
nű nem a ballagási énekekben fog megmutatkozni). És pont most, 
mikorra már megszerettük egymást, búcsúznunk kell, de remél
jük nem örökre és litjaink gyakran keresztezni fogják még egy
mást. 

Ballag már a vén diák ... Tovább, tovább, tovább ... 
Bizony ballagunk, bár sokszor futni, m~nekülni szereltünk volna, 
most lábaink mégis megmakacsolják magukat, legszívesebben 
gyökeret vernének az Alma Mater földjébe. És ez nemcsak a fá
radtság jele. Bár valóban vén diákok vagyunk: hat, illetve négy 
hosszú esztendőt húztunk le itt, mely nem volt éppen mindig 
leányálom. Most utólag úgy látszik, mégis megszépülnek ezek az 
évek. Sok mindent megtanultunk, és reméljük készen állunk a 
nagybetűs életre. 

Indulnunk kell és bár nehéz a bllcsúzás, csüggedni nem szabad. 
Hiszen a szép emlékeket (mivel elvélve ilyenek is akadnak) örök
re a szívünkbe zártuk, ezeket már senki nem veheti el tőlünk. 
Most tt•hát büszkén, emelt fővel kell a jövőbe tekintenünk. A jö
vőbe, mely az eddigiekkel ellentétben bizonytalan és kiszámítha
tatlan, mégis bátran bele kell vágnunk! 

Köszönünk mindent, a j<~ dolgokat, mert ezek örök élmények ma
radnak, és a kevésbé jókat is, melyek megerősítettek minket. Kö
szönjük ezt a hat, vagy négy évet! Az biztos, hogy a szívünk nem 
felejt. És az is biztos, hogy ilyen köm1yen nem lehet tőlünk meg
szabadulni, ne kezdjen tehát örülni senki, mert garantáltan fo
gunk még találkozni. Hiszen csak annyi változik, hogy a "vén 
diákból" öregdiák lesz, aki ugyanúgy tanítvány, osztálytárs és 
diáktárs marad. 

Isten veletek, cimborák ... 

Diáktársaink, sorstársaink! Kitartás! Látjátok, mi is végigcsinál
tuk, szóval abszolút nem lehetetlen a dolog. Sőt, úgy tűnik, meg is 
úsztuk nagyobb károsodás nélkül. Biztos, most hozzánk hasonló
an még ti is folyton hőbörögtök, viaskodtok a tanárokkal, és ez 
így is van rendJén. Dc higgyétek el, végül majd ti is be fogjátok 
látni, hogy igenis volt értelme ennek az egésznek! Tartsatok össze, 
vigyázzatok egymásra! Borbás Péter 12. n 

Mi véleményeMel Gibson Passió c. filmjéről? 
~ 

1
!. ·. A film számon1ra 

méltó módon ábrá- g 
zolja Jézus szenvedéseit. "' 

t i 
~ A hitelességével kapcso- ~ 

latban pedig nincs halan- ~ 
dó, akivel értelme lenne ö 
vitát kezdernényeznem. :S 

, 
,""':" 

. ·. ~ 
úgy érzem, hogy nekem, 

aki elsősorban anya vagyok, az érzések s a 
reakciók igazán szívbemarkolók és kifejezők 
voltak. Természetesnek tartom, hogy az ern
berek nagy részéból értetlenséget vált ki a 
film igen naturális képi megfogalmazása, 
hiszen az életben nem találkoztak ilyen köz
vetlenül hasonló borzalommal. 
De nem szabadna elfelejtenünk, hogy azért 
mert nem éltünk át ilyen szenvedéseket, attól 
még léteznek. 5 jó lenne, ha néha arra is gon
dolnánk, hogy micsoda nagy szerencse, hogy 
nektink csak néznünk kell, nem pedig elszen
vednünk. Mi.nden elismerésem és tiszteletem 
Mel Gibson-é, aki bátorságból mindany
nyiunknak emlékezetes leckét adott. A kérdés 
csak az, vajon tanulunk-c belőle? 

És egy kis idézet a ,.szerepről" s Jézusról: A 
szerep miudig leljes mngáuyt, kirt/eu egyediillétet, 
könyörtelen, csnk1rem embertelen mngntnrtást 
követel. Minden ember, aki vállalja az emberek 
iigtjél, kénytelen vállalni ezt n magányt és ember
teleliSéget is. Aki ezt nem vállalja; kókler, még 
nkkor is, lm megfeszítik. (Márai) 

Összeállította: Góré Dánic/10. n 

~ 

Szerintcm az eddig :S 
hozzánk eljutott infor- ] 

rnációk és benyomások ~ 
alapján igazából nem gon- ~ 
doltunk bele, hogy valójá- E 
ban mit is jelentett az, !:! 
hogy Krisztust rnegosto- ~ 
rozták és ker<'Sztrc feszítet- :.: 

ték. Azt gondolom, hogy a film pontosan azt 
aka~a m~utatni nekünk, hogy rnekkora 
szenvedéssel járt az ostorozás és a 
keresztrefeszítés is. Pétert is talán másképpen 
ítéljük meg. ha látjuk, hOb'Y jézus elítélésekor 
a töm~ben szabályos verekedl's tör ki. Egy 
ilyen helyzetben talán mi sem rneménk vál
lalni azt, hogy mi ismerjük azt az embert, aki 
a kör közepén áll; hogy mi barátai vagyunk 
aiUlak az elítélb1ek, akit rnindenki szembeköp 
és arcul üt. Nagyon jól muta~a a film, amikor 
Jézus keresztrefeszítésekor párhuzamos vá
gással egyben az utolsó vacsora eseményei is 
zajlanak, és amikor valósággá válik, amit 
Jézus rnond: "Ez az én testem, me!ly értetek adn
tik". Jézus valóban feláldozta értünk t<.'Stét és 
vérét nem kis szenvedés árán. Elgondolkod
tató, hogy ehhez a szenvedéshez, nunden 
egyes ostorcsapáshoz, minden kalapácsütés-
hez rni is hozzájárultm.k saját vétkeinkkeL Ót 
mi is keresztre feszítjük, amikor elfordulunk 
Tőle, mi is szembeköpjük, atnikor hiányzik 
belőlünk a szeretet. 

N agyon tetszett a film 
első jelenete: Jézus 

vívódása a döntés előtt, a 
kísértés közepetie (,.Erre 
nem képes senki. Soha!"), 
majd határozott döntése. 
Eszembe juttatta a Zsidó 
levél szemrehányását: "A 
brin ellen vívott harcotokban 

még nem álltatok ellen véretek ontásáig" (12,4). 
Ez a részlet azóta már néhányszor segített 
nekem is igent rnondani a jóra. Tetszett 
Péter és Júdás megformálása, és annak a 
lelki útnak bemutatása, amely őket oda 
vezette, ahova jutottak a történet végére. 
Mcsteri Cirenei Simon ábrázolása. Kevésbé 
tetszett a Máriát alakító színésznó teljesít
ménye: arckifejezései, rnozgása nem volt 
mindig meggyőző. Jó volt, hogy hallottam 
előre a film vérességéről, így nem lepett 
meg a kínzás brutalitása. Ugyanakkor ép
pen így emelkedik ki éles ellentétként a 
katonák kegyetlenségével, Pilátus számítá· 
saival, a főpapok gyűlöletével, Júdás pénz
sóvárságával, Péter gyávaságával, bizony
talankodásával szemben Jézus következetes 
szelídsége és megbocsátása. Szépen mutatja 
be az alkotás Jézus rendíthetetlen bizalmát 
az Atyában, eltántoríthatatlanságát az ö 
útjától, és azt, hogy nem hagyja eluralkodni 
lelkén a gyűlöletet a gyűlölködés közepetie 
scm. Nem esik kétségbe saját kiszolgálta
tottságát, eszköztelenségét látva sem, mert 
hisz aszeretet míndent legyőzö erejében. 



Edith Stein levele XI. Pius pápánalí 

., 
\ 

A kutatók előtt 2003. február 
15-én nyitották meg a Vati

kán Titkos Levéltárának azt a 
részlegét, amely a Szentszék és 
Németország 1922 és 1939 közötti 
(vagyis Xl. Pius pápasága alatti) 
kapcsolatára vonatkozó doku
mentumokat tartalmazza. A ko
rábban nem ismert iratok közül 
kiemelkedik Edith Stein levele, 
amelyet 1933. április 12-én küldött 
a pápának Az írógéppel út, lepe
csételt levelet az akkori beuroni 
bencés főapát, Rnplwel Wa/ur 
(Edith Stein lelkivezetője) juttatta 
el a pápának a Vatikánban tett 
látogatása alkalmával. 

Edith Stein így vall eredeti 
szándékáról: "Az utóbbi hetekben 
folytoll · azon gondolkod tm ll, hogy 

leheltlék-e valamit n zsidókérdésbe1z. Végül megsziiletett bennem egt; terv: 
mi11él előbb Rómába utazom, és magánkihnllgntiÍsoll kérem n Szelitatyát egy 
enciklikn kiadására. llye11 lépést nzo11ban nem akariam ö11hntnhmín11 meglen
ni." Érdeklődésére Rómából azt a választ kapta, hogy mivel túl sok a 
jelentkező, magánkihallgatásra szinte semmi esélye sincs. Ezért dön
tött amellett, hogy levélben fordul a pápához. 

1933 volt az az év, amikor Hitler átvette a hatalmat, s már készen 
állt az első ötven koncentrációs tábor. Márciusban az alkotmányosság 
áldozatul esett a nemzetiszocialista önkényuralomnak MegszCmt a 
sajtó- és szólásszabadság, csakúgy, mint a gyülekezési jog, vagy a le
véltitok. Amikor Amerika és Anglia a német áruk bojkottjára szólított 
fel, a nácik 1933. április elsejétől a zsidó üzletek, áruk, orvosok, ügyvé
dek és tanárok bojkottjával válaszoltak, amivel megkezdődött a zsidók 
szervezett üldözése. 

Edith Stein prófétai módon előre látta a zsidók elleni minden el
képzelést felülmúló, vad, abszurd, megmagyarázhatatlan és ke!,ryetlen 
hadjáratot; s azt is megsej tette, hogy rövid időn belül ugyanez az üldö
zés vár a katolikusokra is. Arra is fi!,ryelmeztet, hogy ha az egyház 
nem emeli fel szavát a náci népirtás ellen, az később súlyosan rányom
ja bélyegét az egyház megítélésére, hisze•) "vétkesek közt cinkos, aki né
ma" (Babits). Lelke mélyéig felháborílja, hogy a nácik visszaélnek 
Krisztus nevével. A tiszta fajiság melletti propaganda ugyanis keresz
tény terminológiát használt, a párt kívánt magává az egyházzá, az 
istenhívők valódi új közösségévé (,, Wesensmitte") válni. 

Levelének sorsáról sa hozzáfűzött reményéről Edith Stein a követ
kezőket úja: "Tudom, lzogt; a Szentatya megkapta n levelemet. Kroés idő 
mrílva áldását kliptam a lllflgam és hozzátartozóim részére. Egtjéb nem törté11t. 
Később azo11ban gt;nkrn11 go11doltam arra, vajon ez n levél 11e111 jut-e 11élzn 
eszébe. A következő években ~tgt;nnis lépésről lépésre bekövetkezell mi11dnz, 
amit akkor n német katolikusok jövőjéről előre megírtam." 

Edith Stein levele fontos írás, de lényegében semmi új adalékkal 
nem szolgál XI. Pius pápának és államtitkárának, Euge11io Pace/linek (a 
későbbi Xll. Pius pápának) egyházi vagy politikai megítéléséhez. Ép
pen a Szentszék tudta legjobban, mi a nácizmus, és milyen fenyegető 
veszélyt jelent nemcsak a katolikusok és zsidók, de az egész világ szá
mára. Edith Stein április 12-én írta meg levelét, de nem tudhatta, hq,ry 
a Szentszék más személyektől, zsidó szervezetektől, német püspökök
től, tábori lelkészektől számos információt kapott a kialakult helyzet
ről, s hogy Eugenio Pacelli (XJ. Pius kérésére) már április 4-én utasítot
ta a németországi nunciust, Cesare Orsenigót, hogy figyelmeztesse a 
nemzetiszocialista kormányt: ne üldözze a .zsidókat; és kéri a mmciust, 
hogy tájékozódjon, milyen úton-módon lehetne eredményt elémi. A 
pápának pedig mérlegelnie kellett, segít-e azzal, ha felemeli hangját, 
vagy csak súlyosbílja a helyzetet. 

XI. Pius 1937. március 14-én tette közzé Mit brennender Sorge kez
detű (nem latinul, hanem némettil út) körlevelét, amely a nácizmus 
bűntettei ellen irányult. Az enciklika a következő szavakkal kezdő
dik: "E:?Ö nggodalommnl és 11övef..:vő rémiiletlel sumiéijük az egyhtíz fájdnl
IIIIIS litját és n hívek llélklilözését." A továbbiakban elítéli a nácizmus esz
mercndszerét: "Aki n fojt, vagy n népet, vagy nz államot[ ... ] mi11denek fölé, 
még ll vallási értékek fölé is helyezi, és azokat lxílvtíllyozza, az eltorzítja és fel
borítja n dolgok lsten által teremtett és akart rr11djét." A körlevél közzététe
le azonban a német katolikusok számára kegyetlen i.üdöztetés kezde
tét jelentette, amely csak a második világháború kitörésekor enyhült. 

Edith Steinnek ez volt az u tolsó hivatalos levele, amelyet mint a 
Collegium Mariamun Német Tudományos Pedagógiai Intézet docen
se írt alá, tanári pályáját fel kellett adnia. Még ugyanabban az évben 
belépett a kölni kármelita kolostorba. 1942. augusztus 9-én Auschwitz
ban halt vértanúhalált. ll. János Pál pápa 1998-ban avatta szentté. 
Az alábbiakban a teljes levelet közöljük, szöveghű fordításban. 
Sze11tntya! 
A zsidó nép gyermekeké11t, nki Isten kegt;rlméből immáron tizellegJJ év óta 11 

kntolikus egyház gyermekr mgyok, bá torkadom n kereszténység Illyjának tudo
mására ltozni azt, nm i németek millióit aggasztja. 

Hetek óta olyan escmé11yeknek vagyunk sumtn11úi Németországban, 11/lle
Iyek teljesen semmibe veszik az igazságosságot és az emberiességet, a felebaráti 
szereleiről 11em is beszélve. A llemzetiszocialista vezetők éveken át szílották a 
zsidók elleni gyl7löletet. Most, h0[51J n kormányznti hatnilllilf n kezükbe vették, és 
követőiket fe/fegt;verezték -akik között bizonyílhatóan M11öZŐk is tnlállmtónk -, 
n gylllö/et elliCiett magvai kikeltek. Mostpnáig még mege11gedte 11 kormá11y, hogy 
tört>énytelenségek történje11ek, de arról, hog.; ez milye11 mérték1/ volt, nem lehet 
képet alkotni, mert a közvéleményt elltallgnttaflák. Amennyire személyes kapcso
Intaim révén meg tudom ítélni, egyállaláll nem elszigetelt, kivételt képezó esetek
ről van :;zó. Kiilfoldi véleméllynyilvánítások nyomásám ll kortlllÍ/lY "enyhébb" 
módsurekre tért át, és kiadta a jelszó!: "EgJ;etk'lz zsidónak sem görbiilhet meg 
még egy hajaszá/n sem!" Bojkottnyilatkozntávnlazonbnll, amellyeillleg/osztja az 
embereket gazdasági tevéke11ység kifejtésétől, polgári méltó$guktól és hazájuk
tól, sokakflt két..<:égúeesésbe kergetett: az utóbbi !téte11 puszliíu n sumé/yes isme
retségi kiírömben öt olylln öngyilkosságról surez/em tudomást, amelyek ezeknek 
n tánwdásoknak a kiivetkezmé11yei. Meggyőződésem, fwgJJ olyan általános jelen
ségről vm1 szó, n me/y sok áldozntot Jog még követelni. Snjnállmtjuk, hogt; su
rencsétleneknek nem volt elég belső tartásuk sorsuk elviselésére. A felelősség, lm 
111lgJJrészt azokat terheli is, llkik erre kénysurítették őket, ám azok szi11trígy fele
lősek, akik szótlnnul ll'írik mindezt. 

Minden, ami történt, és ami 11111 is 11np milllllnp történik, egy magát keresz
ténynek nevező komuíny mz1ve. Hetek óta t>árják és remélik 11em csak a zsidók, 
hallelll lu7séges knto/ikuwk ezrei Németországball -és gondolo111, az egész vilá
gon-, hogJJ Krisztus egJ;ilázn felemeli szauót, hogy megllkadályozza ezt a visszn
élést Krisztus nevével. A fojnllk és az államlllllnlollmnk ez az iste11Íiése, lllllellyel 
n rádió minden nap tömi az emberek fejét, nem nyilvtímmló eretnekség-e? A 
zsidó vér elll'llÍ megsemmisftő hadjámi nem meggJ;nlázásn-e Megváltónk, a 
Boldogságos Szr7z és az apostolok emberi mivoltánnk? Nem áll-e mi11dez szöges 
e;l('lllétbell Uru11k és Odvözítőnk viselkedésével, aki még n keresztell is imádko
zott üldözőiért? És nem sötét Joll-emnek 11 Szenlév11ek a kró11ikiíjriban, amely
nek n béke és a kiellgesztelődés évé11ek kellett volna lennie? 

Mi mindnnnyian, akik az egyház lu7séges gt;ermekei vagt)Uilk, és éberen 
figyeljük n Németországban uralkodó állnpoloknt, az egyház megítélése sum
pontjábólalegrosszn/Jbtóllnrlllnk, Ita n lmllgnltÍs még sokiíig tart. Megg.;őződé
siink surint ~'Z a hallgatás nem lesz képes arra, h0[51J 11 békét n jelenlegi német 
kormánnyal tartósan elérje. A katolicizmus elle11i harc átmeuetileg még csend
ben i'S kevésbé bm tá/is formákball folyik, mint n zsidóság elleni, ám 11em kevésbé 
szisztemntikusnn. Nem telik el hosszú idő, és Németországban n knlolikusok 
nem tölthetnek be töb/Jé semmilyeu lrivntalt, Iracsak 11e111 hódoilwk be feltétel 
uélkiil az új politikai iráuyzntnnk. 
6suntsége /ábailroz oontlva kérem apostoli áldását. 
Dr. Edith Stei11 (snjátkwí nláírrís) 
a Német Tudomá1ryos Pedllgógiai Intézet docmse 
Miiuster, Collegium Mariammi 

Tőzsér E11dre Sd1. P. 
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XII. Pius - a béke nagy szolgája 

D avid Da/in New York-i rabbi javasolta, hogy XII. Pius pápát 
részesítsék a "Nemzetek Igaza" kitüntetésben. Ez a legma

gasabb elismerés, amelyet Izrael állam azoknak a személyeknek 
adományoz, akik a ll. világháborúban rendkívüli segítséget nyúj
tottak az üldözött zsidóknak. 

A rabbi egyik 2001-ben megjelent cikkében megállapí~a: XII. 
Pius - minden ellenkező híreszteléssei és vádaskodással ellentét
ben- szembeszállt a nácizmussal, és na1,ryon sokat tett azért, hogy 
megmentse a zsidókat a holokauszttól. Ezzel kapcsolatban utal 
számos eseményre, dokumentumra, nyilatkozatra, könyvre. 

"A nyilvánvaló tények tisztességes és alapos olvasata azt bizonyítja, 
hogy XII. Pius a nácizmus állandó bírálója volt. Németországi nuncius
ként már 1935 márciusában nyz7t levelet intézett a kölni piispökhöz, 
amelyben a nácikat 'Lucifer gőgjével rendelkező hamis próféták'-nak 
nevezte. Még ugyanabban az évben erőteljesen támadta a lourdes-i za
rándokok l!atalmas tömege előtt azokat az ideológinka t, amelyek n 'faji és 
vérségi babona megszállot~ai"'. A Week/y Standard-ben megjelent 
cikk szerint xn. Pius első enciklikája- a Swllmi pontificatus, ame
lyet 1939-ben adott ki -a békéért esdekelt. Idézte Szent Pált, mi
szerint "nincs kiilönbség zsidó meg pogány között", a zsidó szót kifeje
zetten a fajelmélet elutasításaként használta. 1939. október 28-án a 
New York Times címlapján üdvözölte az enciklikát, a következő 
szavakkal: "A pápa efftéli a diktátoroka t, az egyezmények megszegőit, a 
fajgyiílöletet." A szövetséges repülőgépek az t'tjság több ezer példá
nyát dobták le Németországban, hogy felélesszék a lakosság náci
ellenes érzületét 

Azoknak válaszolva, akik arról panaszkodnak, hogy XII. Pius 
hangja nem volt elég erős, Dal in rabbi a holokausztot túlélő dániai 
főrabbi, Marcus Melchior szavait idézi: "Ha a pápa erősebben felemelte 
volna szavát, Hitler még lratmilliónál is több zsidót végzett volna ki, és 
t(zszer 10 millió katolikust, ha lett volna rtí liatal ma." 

Robert Kempner, az Egyesült Államok ügyvédje a nürnbergi 
perben ezt állította: "A kntolikus egyiráz résuról minden Hitler-ellenes 
megmozdulás nemcsak öngyilkosságot idézett volna elő, Iranem siettette 
volna még több zsidó és pap kivégzését." 

Dalin rabbi emlékeztet arra is, hogy azokban a hónapokban, 
amikor Róma német megsz<Hlás alatt volt, XII. Pius pápa arra uta
sította az olasz papságot, hogy mindent tegyenek meg a zsidók 
megmentéséért. 

"Rómában 155 kolostor és rendiráz mintegy ötezer zsidónak adott 
menedéket. Legalább Irtfromezer zsidó taltflt titkos szálltísra a pápa 
castelgandolfói rezidenciáján. Hntuan zsidó lakott kilenc Iránapon tít n 
Ptfpni Gergely Egyetemen, és sokan a Pápai Bibliai Intézetben lrrízódtak 
meg. Több százan menekíiltek a Vatikán falni közé. Xll. Pi11s lltasíttísá
trak meg[elelóen olasz papok, szerzetesek, szerzetesnők, btborosok és piis
pökök járultak lrozzá zsidók ezreinek megmentésélrez. Boetto gl'llouai 
bfboros legalább 800, egy campagnai piispök és két rokona 961 em/Jer 
életét mentette meg Fiuméban. Pietro Palazzini bfboros, aki a lrtíborrí 
idején a római szeminárirmr rektorlrelyettesének segédje volt, 1943-44-
bell több hónapon tit rejtegette Michael Tagliacozzo! és más olasz ZSI

dókat. 1985-ben az izraeli Yad Vasirem l1rtézet a btborost a 'nemzetek 
igaza' elismeréssel liintette ki. A bíboros a kitiintetés átvételekor lrangsrí
lyozta: 'az érdenr teljes egészében Xll. Pius páptfé, aki megparancsolta, 
l!ogy mindent tegyiink meg, amit csak tudunk, /rogy megmentsiik a zsi
dókat az iildözteléstől.' Több világi személy is segftett, akik később l.fli11Í

stígtételíikben egyértelmüen val/ották, /rogy a ptfpn sugallalára cseleked
tek" - úja Dalin rabbi, aki cikkét a következő megállapítással zár
ja: "XII. Pi11s nem volt Hrtler pápája, Iranem a zsidók legközelebbi támo
gatója, mégpedig abban a pillanatban, amikor arra a legnagyobb sziiksé
giikvolt." 

A Xll. Pius ptfpn tíltal 
megmentett zsidók - ez a 
címe annak a 2001-ben 
megjelent könyvnek, 
amelyben Antonio Gaspnri 
történész eddig még isme
retlen, vagy kevéssé ismert 
tanúságtételeket gyűjtött 

össze XII. Pius pápáról és 
azokról az ismeretlen hő
sökről, akik saját életüket 
kockáztatták, hogy zsidó
kat mentsenek meg a Il. 
világháború idején. A kö
tetet a napokban mutatták 
be a Szep lőte len Szűzanya 

nevét viselő római kórház-
ban, amelynek épületében . . . . 
51 

'd. 1 1 ed 'k Eu~rruo Paccllr - XII. Prus pa)la zst o e t men e et. ' 
Antonio Gaspari könyvében olvasható: "Egyed iif csak a:: egy/rá: 

szállt maradéktalatwl szembe Hitler kampányával, anrely az i,~:azságot 

akarta megsemmisíteni" - ezeket a szavakat nem egy keresztény, 
hanem Albert Einstei u mondta 1940-ben. "Amikor a rettenetes vérta
nríság lesríjtoll népi inkre, a pápa felemelte szavát nz áldozatok érdekél1en. 
A béke 11agt; szolgtfjtft siratjuk." - mondta Gold a Meir, az egyik legki
emelkedőbb izraeli politikus 1958-ban, XII. Pius halálakor. Ami a 
leginkább meglepő easpari könyvében, hogy a pápa érdemelt ehs
merő tanúságtevők nyolcvan százaléka zsidó. 

A nagyközönség talán nem ismeri Giovanni Palalucel vagy 
Angelo Rotfn érsek, budapesti nuncius nevét: csak ők ketten több 
mint tízezer ember életét mentették meg. Gaspari könyvének be
mutatóján jelen volt Elio Toaff római főrabbi is, aki személyes él
ményét idézte fel. Élctét Don Bemarriino, egy plébános mentette 
meg, runikor a nácik érkezésekor otthonában rejtette el. A főrabbi 
családja pedig egy vidéki plébánosnak köszönheti életét. 

P. Peter Cumpel jezsuita, a Pápai Gergely Egyetem profe:.:.zora 
rámutatott: 1963-ban Rolf Hocir/r ut, egy szélsőb<~_loldali német drá
maíró műve, A /rp/ytartó feketítette be rágalmaival XII. Pius alakját. 
A jezsuita atya a római zsidók 1943. október 16-i deportálásáról 
kifejtette: 

"XI/. Piust korán reggel Pignatelli Aragona hercegnő értesUeile 
arról, /rogy mi van késziilőben. A pápa azonnal fellrívta az államtitktirt és 
megparancsolta neki, /rogy siirgósen tiltakozzék a német nngyköwtnél, 
Hans von Weizsakemél. De nem érte /1t' etmyivel: egyik legkö;;vetle
nebb 11111t1kattírsát , a saluatoriánusok lexfőbb elöljtíróját, P. Pancrazio 
Pfeifferl eikiiidie a római némel ttíbomoklroz, Stahellrez, akinek volt 
nmryi btítorsága, /rogy telefonon értesítse Himmlert a pápa tiltakozásá
ról. A megrémiill Himmler megparancsolta, /rogy azt.mnaltíllítstfk le az 
iildözést. Eközben Rómában az egylrázi intézeteket arra utasítotttík, /rogy 
minden lehetséges segítséget arijanak meg az iildöztetést szenvedó zsrdók
nak. Ezáltal ezrek és ezrek életél mentet ték meg." 

XII. Pius tiltakozása nyomán a deportálás, amelynek két napig 
kellett volna tartania, még aznap, délután két órakor befejeződött 
mondta P. Gumpcl, aki szerint a most megjelent könyv rendkívül 
pozitív, mivel olyan tényeket közöl az olvasókkal, amelyeket min
den bizonnyal nem ismernek. Megmuta~a, mit tett a katolikus 
egyház: olyan dolgokat, amelyeket ma már elfelejtettek, és ame
lyeket részben szánt szándékkal elhallgab1ak és letagad nak. 

ln: Új Ember (LVII. é7.f. 15.·16.) 
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•• 111944-
0 bell az 
Apostoli 
Nu11cia trí
ra, a ma
g.jarországi 
vatiká11i 
llagykövet
ség megbí
zottjakéllt, 
vett részt a 
zsidómell
tésekbell. 
Ilogya11 
keril/t kap
oola t ba 
mi11döss::e 

lmszo11két évese11 ezzel a a lltlgiJSZabtisiÍ akci
óval? 

19+1. március 19-én a kassai szcmináriumbal1 
igen rossz ,llmom volt. állandó morajl.1s, dü
börgés, zörejek. Másnap reggel kiderült: Kassa 
főutcáján egész éjjel dübörögtek a n~met tan
kok. 

Mndnnísz lsh'iÍII kass.1i püspök ur összehí
vott bennünket, s azt mondta: "Fiuk, wost miu
rlellki utnzzo11 linzn. Kérdés, IIOgJJ viss::o turftok-c 
jömli ide. Nem iswerjltk n iláboriÍ jeiC'II nllását." 
S/.avaiból a/. volt érez.hetó, hogy nem kell hin
ni a háborús hireknek, a propagand,h~clk: nem 
olyan rózsás a helyzet. Hazautaztunk 

Otthon kt\rülvettek a borzalmas hírek. 
S:t.'keres Hedt>1g, nevelőanyám zsidó barátnöje, 
arra kért minket, hogy - tekintettel a bizonyta
lan időkre -vegyük magunkhoz a fiát, Gábor
kát, aki 19+-1. január l-jén szilletcll. Rosszabb 
idOben zsidó baba nem születhet. A tavaszt, sa 
nyarat otthon töltöttem. Aztán szeptcmberben 
vissza kellett mennem a szemináriumba Kas
&ira. Tömegével hallottuk a vészes lúrekct a 
7$idóság ell1Urcolásáról. A tanév clkczdődött, 
dc nem sokáig tartott. Október l ~n Hortl1y 
Mik/ós konnányzó hires kiáltvány a l'lhangzott 
a rádióban, majd a sikertelen kiugrási kisérlet 
után lemondatták, s Maj.,ryarorsz.ágon elkezd(>. 
dött a nyilasuralom. S:álns1 Fere11c puccsal át
vette a hatalmat, s "uew:et-ve:etólu!ut" a meg
s;.-,.'\lló németek érdekeit szolgálta. 

Hegedús püspök úr megint össt..elúvott és 
hat.akilldött bennünket. Csapzottan, fáradtan 
értem haza Óbudára, nevelőanyám sirva csó
kolt össze, s rögtön azzal kezdte, hogy holnap 
reggel el kellene menncm a nw1eiatúrára. 
- Milyeu figJJbrn? - kérdez tem. 
- Oltalomll'l>clct kellene s:ere:ui a S:d1m·s csnltíd 
Ingjai unk. 

Mi az az oltalom levél? 

Magyarors7.ágon öt követség - a spanyol, a 
portugál, a svéd, a svájci ós a vatik.1.ni - enge-
délyt kapott a nyilas konnányzattól, hogy 
meghatározott számú 7~'iidónak oltalomlevelet 
adjon ki. Ez azt jelentette, hogy német gyózt..'
lem esctén a védett z.~idókat az adott nagykö
veL'iég ors1..ágába szállították volna a háború 
végén. A Vatikán, mely tenyérnyi terilletérc 
képtelen lett volna befogadni több tí:wzer ém-
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bert, külön megállapodá<;Okat kotött, hogy az 
általa vódctteket nwly orsz.1gokhan helyc;.ték 
volna cl. A magyarorsz..ági va tik.~ ni nagykövct
ség ti7..enkétczer zsidó mentésérc kapott engL'
délyt. Ez,, megkcres1.telkedett t$idókra VOI'klt
kozott, C>s családjukra, még ha nem is keresz
telkedtek ki. Fontos megemlíteni, hogy etC'k 
szóbeli. megállapod,\sok eredményeként szU
lcttek. Eppcn ezért a mai napig is vitatott, hogy 
ezek a követségek mcnnyi mcntésre is kaptak 
engedélyt. És arról scm szabad megfeledkezni, 
hogy nagyon gyakr,\11 széltépték ezeket at 
oltalomleveleket a nyilasok. lj.,')' &ljnos ezd. 
scm jelentettek mindig teljes garanciát a zsi
dóknak. 

Ncvclö,1nyám a Chinoin gyógyszergyár
ban volt gyors- és gépíró. A Chinoin kezdettől 
fogva olyan jól menó gyár volt, hogy saját w
gyészeti könyvtára volt. Ezt a kl\nyvtárat egy 
nagyon kedves zsidó nő, Szekeres Hedvig 
vezette, akinek az irodája a nwclöanyámé 
mellett volt. Kettőjük barátsága 1929 óta na
gyon szoros volt. Az ő kisfiát vettük magunk
hoz a nyárra. 

Tehát én másnap reggel - október 18-<\n. 
vagy 19-én - elindultam a nunciatúrára. A 
budavári siklóból kisz.'illva mcguöbbentő lát
vány fogadott. A siklóig kígyó7..ott a sor. Iszo
nyú sok ember állt <;Orba. An·a gondoltam, 
hogy talán be scm jutok aznap. Reverendában 
voltam, úgy néztem ki, mi.nt egy felszentelt 
pap. Gondoltam. talán ez segít hamarabb be
jutni. El'iCtáltan1 a sor mcllett, s bementem a 
nw1datúrára. Korább.m sosem j<lrtrun ott, nem 
ismertem a járást. A portás, gondolván, hogy " 
cégbelh>llgJJOk", köszönt és minuetúéle igazoló 
irás nélkül beengedett Igen ám. de fogalmam 
sem volt, hogy bent mcrre menjek. Az emelet
ről épp C!,'Y pap jött lefelé. Én felmentem a 
lépcsőn, s egy hatalmas fogadós;.-.obába értem. 
Zsúfolásig tele volt papokkal. Nagyon sokáig 
kellett vámi, de végill odajutottam A11gdo 
Rottn akkmi nunciu!> elé az előre kitöltött olta
lomlevclekkel. Bemutatkoztam, mondtam 
magan1ról pár szót. jövetelem okát nem kellett 
elóadnom, mert mindannyian ugyru1.-v.ért 
voltunk ott. NémelUl beszélgt?ttünk. Aztán 
aláírta, s lepecsételte c\ papírokat, majd át kel
lett ezekkel menni egy másik irodába, ahol 
iktatási st .. ámokat írt.1k rájuk. 

Otthon már vc\rtak. Be kell vallanom, hogy 
olyan fokú hálát, mint amilyet akkor a zsidók 
tanÚSítottak, keveset tapasztaltam korábban. 
Szekeresék sírtak örömükben, de azonnal elő
álltak, hogy van még egy baráti l$idó család ... 

Másnap ismót felmentem a Várba, már 
ismertem a járást. A nuncius et..eket az oltalom
leveleket is aláírta, majd n1iclőtt indultam vol
na, megkérdezte: 
- Mondjn, fiam, ráér nmga nm este t >elem vncsorríz
ni? 
Gyökeret vert a lál1c1m. Nem hittem a fülem
nek. A nuncius akar velem vacsor ázni? 
- Termés:etL'SI!/1. Orönuud- vála~:t.oltam. 
A vacsoránál AngeloRotta balján U !tem, s evés 
közben elém tett egy ívct: 
- Kik e::ck n: emben·k? - érdeklötl tt·m 

- E:ek klilöubö:ö l.öt>etségckről clliureolt :sufók. 
Most egy />ut/ni téglng~Járbnu llllllllllk. Nem tutlom 
mcrrl', n IIC'1.>ét petiig uem is turlom kiejteni. - felelte 
a nuncius- Né::r es<1k! 
- Nngyl>ritouy-Üjlaki-Ultrnsejt TéglngJJár- moso
Iyogtam -,öt percrevnun lnkásuuktól. 
Az a gyár akkor már fél éve nem müködött a 
hadi helyzet miatt. Itt rendeztek be a nyilasok 
egy átmenő tábort. Innen inditották Au~ttria 
felé a haláltranszportoka t. Dc minthogy vagon 
se igen volt már, a zsidókat olykor úgy hajtot
ták, ak.ir a barmokitt A listán szereplő ~~~idók
nak ,,z oltalomtweleit összetcpték a nyilasok. s 
a légiagyárba vitték őket. Etek a zsidók kis 
cédulákra felírták neveiket, adataikat, és hogy 
melyik követség védetljei, majd ezeket kido
bálták a kerítésen. A téglagyc\r mellett tocizó 
tíz-tizenöt éves gyerekek pedig összesz~1cget
ték. Ezrk a gyerekek akkor az élctükkel játszot
tak. Az íven köt.el ötven név volt. 
- Hol1111p ráér elme1111i e:ekért 11 :~idókért? - kér
dezte a nuncius. 
- Excelleuciás lll'tllll, elme1111ék 111ost, 11eliogy kcsö 
legJJCII. - mondtam. 
- S:ólok n sofómek,IIOgJJ álljm111k C'ló n: Opel/d. 
- A:/111!111 kémém. 
-Nem tud/nm, hogy !>nil autója ... 
- Nilles autóm. A: Ope/t lli'lll kére111, 11 Ro/ls 
Roycc-1, n;:t kérem! Exccllellaás umm, n téglllgJJtÍ
mt bor::IIS:tó primití1• emberek ór::1k. Opelt re11getc:
get /ál/nk már, liisz mi11tleu IIÓIII!t tiszt olym11111l 
jn r. De biztosnil meglepód11ek, lm berill odn egy gy6-
uyöni fi'kC'te, Jclzás:ló:ott diplomata n11tó. 
Angelo Rot ta c&\k annyit mondott erre: 
- A:t liis;:em, mcgtn/tí/tam n kellő embert. 

Este nyolc körilllehetett, mikor odaértLlnk. 
A beláncolt téglagyári kapu két oldalán hosz
szasan, s nem túlságosan baráLc;ágosan. folyt a 
tárj.,'Yalás a fegyveres őrök és költem. En nem 
mentem túl azon a szóhasználaton, amit egy 
kispap még megengedhet magának. dc nyu
godt szívvel lecsirkefogóztam őket. t-.tondt,m-.. 
hogy én azt gondoltam, hogy arra az aljas 
munkán1 a magyarok közül senki nem fog 
vállalkozni, hOI:,'Y embereket állatként őrizzen 
csak azért, mert azok valamilyen fajhoz t,uioz
nak. Mintegy háromnegyed óráig tartott a ''i41 
a gyárktlpW1ál. A végén megfenyegettem (~ket, 
hogy a sofőrrel belevezetletem az autót a ka
puba. Az összetört autót pedig tc fogom fotóz
tahli, kiküldöm nyugatra a képeket, és abból 
hihetet len politikai boh·ány lest.. Persze blöfföl
tem, dc végül b<.'Cngedtek. Egyedül mcntcm, a 
kocsi a sofőrrel kint maradt. Meghagytam. ha 
nem jönnék egy órán belül, hajts.1nak a nuncia
túrára, L'S jelentsék, hOb'Y elfogtak. 

Egy hatalmas épületbe mcntünk, amit 
téglaégetésre használtak. Most 1nintegy 1500-
2<XX> zsidó volt összeterelve benne. Talált,,m 
három halottat, akiktől elvettem a s7.cmélyi 
iratai kat, hogy bc,1djam másnap a Síp utca !2-
be. Ugyanis ott volt a z.sidó elosztóház. Egyéb
ként nu1 is a zsidó hitközség tulajdonáb.1n ''an 
ez az épület. 

Majdnem mindcnkit mcgtaláltam, ilkik a 
papirlm volt. 43, vagy 44 főt. A nyilasokra rá
ijesztcttcm, hogy IM ezek nem lesznek holnap 
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délelőtt 10 órára a Síp utcában, akkor a nund
us elmegy a nemzetvezetőhöz, aki tudni fogja, 
hogy ki volt itt szolgálatban ... 

Mindenesetre a kiválogatott zsidókat Cb)' 

csoportba killönltettcm, majd hazamcntem. A 
szomszédunknak volt telefonja, feUúvtam 
Rotta nunciust, s jelentettem, hogy megtalál
tam a zsidókat. Anúkor délelőtt felmentem a 
nunciatúrára, azzal fogadlak, hogy a Síp utcá
ból már telefonáltak, hogy megérkeztek a zsi
dók. Hát, így kezdödött. 

Ekkor még nem volt Irivata/osan a Nuncintúra 
embere? 

Költ/cr Fere11c lazarista atya, aki eredetileg az 
egész magyarorszá~;,>i pápai zsidómenlés ügy
vezető titkára volt, tödögyulladást kapott. Az ö 
feladata az volt, hogy Hegyeshalomn<\1, a ki
menő 7.~idó transzportokat féSülje át, s azokat, 
akiknek elvették az oltalomlcvcl<.'!t, gyüjtse 
össze. Minthogy az osztrák határon nem tud
tunk átmenni, nekUnk még Magyarországon 
kellett megtalálni őket, bevagoníroztatni, s 
visszairányítani őket. 

Engem killdött Hegyeshalomra a nuncius 
Páter Köhler lcváltására. Először Győrbe men
tem, ahol báró Apor Vilmos püspök úr, a másik 
négy követség emberével együtt fogadott, s 
ellátott. Másnap már Hegyeshalomban alud
tam, sa következő napon reggel kezdtem átfé
sülni a menctcket. Nálrun volt a jegyzék az 
összes v&iettGnkröl. Örűltek a zsidók, akik 
kaptak új levelet, de örömükben ft>cscgni is 
kezdtek róla, aminek a nyilasok természet~ 
nem örültek. Azt kezd ték terjeszteni, hogy 
hamisított oltalomleveleket osztogatok. Renge
teg oltalomlevél volt n.ilrun, anúk előre Je vol
tak pecsételve, s alá voltak úva. Csak a zsidók 
adatait kellett ráími. Emiatt a Gestapoval is 
volt egy kis zűröm. 

Vé!,'ÜI sikerűlt 245 zsidót mcgtalálnom, s 
őket három ún. törpevagonba lx>szállitruú. 
Embertelen körűlmények közölt indítottam 
Budapestre a menetet. A vagonokba két vöd
röt adtak be. Egyikben ivóviz volt, ru1úhez 
melitőt persze nem adtak, a másikba végezhet
ték a dolgukat. A vagonokat nem engedtem 
leplombálni. Péntek este tudott elindulni a 
vonat. Adtam pénzt a masinisztán.'lk, én végig 
mellette utaztrun a mozdonyban, nem killön 
autóval, hogy biztosan megérkezzen a vonat 
Budapestre. Győrben megálltunk, elmentem 
valru1ú élelmet szerezni. Erre killön volt nálam 
pénz a nunciustóL Kenyeret, szalormát, sonkát 
sikerűlt ve1mem késő éjszaka. Mondtam a 
zsidóknak, hogy ha valan1clyikük Ú!,')' érzi, 
hogy ilyen körűlmények közt is rituális pa
rancsho.: köti magát, tegye, dc a Jóisten nún
den bizonnyal mcgbocsá~a nekik, ha most 
esznek ebből az ételből. Persze azt is elmond
tam, hogy csak keveset egyenek, núnthogy 
napokig nem ettek, nehogy megbctegedjenek. 
Csak vasárnap délelőtt ért a szerelvény He
gyeshalomból a Kelenföldi pályaudvarra. Dél
re valamctmyien a Síp u tcában voltak. 

A vatikáni nagykövetség - a többi követ
séggel együtt - a Pozsonyi utcában és kömyé
kén kapott engedély 7.sidók mentés6re. l\1i 12 
házban. Ezeket a há7.akat a nyilasok foglalták 
le. Egy-egy lakásban akár 20 zsidó is kerűlt 
azokban a napokban. Ormantól kezdve· én 
felügyeltem ezeknek a házaknak a teljes ellátá
sát. Ez gyakorlatilag núnden időmct és energi-
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átnat le kötötte akkor. Abban a bő két hónap
ban, ru1út én Z$idómentésscl töltöttem, végig a 
mentettek közlill voltarn egészen december 24-
ig, az ostrom kezdetéig. 

Aznap este a szokásos módon, munka 
u tán mentcm haza. Nevelőanyám szólt, hOl:,')' 
nincs senmú élelmünk. Elindult;un kenyérért, 
vagy lisztért az Érseki S7.cnt józsef Otthonba, 
ru1ú délutátú foglalkoztató hely volt iskolás 
gyerekeknck. Ott rendszeresen kaptak c~.: kis 
u7.'i0tulát is. Az oroszok már nagyon közel 
voltak. Iszonyatos lövöldöz--és volt aL utcán. 
Nem is tudtam továbbmenni az egyre foktlzó.. 
dó lövöldözés miatt. Két napnál is tovább ma
radtruu ott. Om1ru1 vittek cl az oroszok. En
gem, s az otthonból még két másik férfit azzal 
az indokkal, hogy lövöldöztünk rájuk az ab
lakból. Persz.c semmi nem volt igaz belőle. Az 
óbudai temető kápoiJlájába vittek núnket, ott 
ért bcm1ünkct az újesztendő. Aztán l 9-15. janu
ár l -jén elindultunk: Óbuda, Mát·iarcmctc, 
Sóskút útvonalon hajtottak bennünket, megke
rülve a frontot. Tizenhat napig gyalogoltunk 
Szeksz.-1.rdig. Olyan kerülökkcl. hogy összesen 
núntegy 250 kilométert tettunk meg. Ez c~ latt 

négyszer kaptunk ennivalót. Volt, hogy úgy 
aludtwlkegy istállóban. rnint nem sokkal ko
rábban az én 7.Sidóim a vagonban: S7.orosan 
egymás mellett állva, nem tudtwlk elesni scm. 
Annyi különbséggel talán, hogy mi bokáig 
álltunk a trágya Iében. 

Ekkorra már körülbelül kétezren lehet
tünk. Útközben egyre több embert csaptak a 
mcnethcz. Lementünk Várdom big, addigra én 
nu'lr teljesen kikészill tem. Egy padláo;on alud
tunk, s a gyengeségtől lcszédültem a létráról. 
Combnyaktörést szenvedtem. Egy szekérre 
tettek, s úgy vittek vissza Szekszé1.rdra. Anúkor 
bL>értGnk a városba, egy nő odas.taladt hoz-
7.ám, megemelte a fejemct ~s jól megitatott 
tejjel. Segiteni akrut. Aztán bevittek egy iskolá
ból kialakitott szükségkórházba, s egy-két órán 
belill iszonyú hasmenést kaptant a tejtől. Na
pokig élet s halál közölt voltam. Életben ma
radtrun. 

Brnnner ]tf11os, aki kalocsai egyházmegyés 
pap volt, felajánlotta. hogy menjek el a szillci
hez, s maradjak ott náluk, anúg meg nem crő
södöm. így is lett. Húsvét után tudtan1 haza
menni. 

A szeminá1iumba nem lehetett viss:auncn
tú. Kassa ismét nem tarto7.ott 1\.lagyarorsz.'\g
hoz. Magánúton folytattam tanulmát1yokat, 
magánvizsgákat tettem. 

Köriilbeliil llll'llnyi leltet a ka tolikus egyiláz 
által Mag~;nrországon megmentett zsidók 
száma? 

Hivatalosan 12 házbru1 3<XX.l zsidót védtünk. 
Dc a jezsuita Jánosi Jó-::sef, és Rnik jnknb, Slnclltn 
Mnrgit, SnlknltiÍzi Snm mind-núnd mentcttck 
L.Sidókat, és akkor még ott voltak a földalatti, 
nem hivatalos mentések. Ezek - az élelmiszer
adagokból ítélve - kétszer annyian lehettek, 
núnt a hivatalosru1 mentcttck. Úgy vélem, kö
rülbelill 10-12c7..erembert menthettünk. 

A lráboní utáni évek nem sok jót tartogattak 
On számára. Nem sokkal ezutá11 a lrírlredt 
Á. VH figt;elt fel On re. 

Hosszú lenne most az egész életemet végigme
sélni. 19-18 novemberének els6 szombatj;\n 
letartóztattak állan1ellem.>s összeesküvésért 

Kilenc évre ítéltek. Akkor az efféle vádak nem 
voltak egyediek. Houáteszem, hogy összees
küdni csak törvényes hatalom ellen lehet, a 
kommunista rendszer pedig egyáltalán nem 
volt törvényes hatalomnak nevezhető. Min
dcncsch·e hrum incunkat lefogtak, s az igaz, 
hogy különböző információkal. adatokat szá.l
lítottunk. Tehát a vádakegy része igaz volt. :\li 
a haz,'\tlkért tenni akartw1k valamit. Tulajdon
képpen szerenesésnek is mondhatnám ma
gam, mcrt - núvel utolsónak tartóztattak Ic a 
csoportwlkból - nekem csak tíz nap verés ju
tott a.1. ÁVH-nál. Vél:,tül öt év után, 1953-ban 
szabadultam a Na~;,')' Imre-féle amnesztiával. 

Persze nem volt valru11i fene nagy az a 
szabadság. Mindcnhonnan kitették a szűrö
met. 195-l és 56 kö7.ött ellátásért tanítottrun 
hittant és nyelveket családoknál. 1956-ban 
részt vettem a forradalombru1. Bár közvetlenül 
nem vettem részt a fegyveres harcban, aktívan 
részt vállal tam a háttérmunkában. Engem arra 
kértek, hogy hasmáljrun ki korábbi vatiká.tú 
kapc.olataimat, hogy vesse latba befolyását a 
pápai állrun a magyar forradalom ügye mel
lett. November 2-án Bécsbe, majd Rómába 
mcntcm. Ott nem sok sikerrel jártrun. Angol 
nyelvet tanitottam !XK>s menekültcknek hóna
pokon keresztűl. Ott ismerkedtem meg a fele
ségemmel, s együtt kerültUnk át Kanadába, 
majd az Egyesült Államokba, ahol németet, 
latint és történelmct tanítottam egészen nyug
díjba vonulásomig. Ma is itt élek Buffaloba.n, 
szerelett családom körében. 

On a vészkorszakbeli tevékenységéért meg
kapta Izrael állam legmagasabb kitliutetését, 
amit 111'111 zsidók kapitatnak 

Az egyik zsidó barátom, Meiutl Artrir, egykori 
Chinoin-alkalmazott finanszírozott nekem egy 
háromhetes izraeli utat 1979-ben. O nem volt 
19-14-bcn védett zsidó, tehát én rajta nem segí
tettem. Azt mondta, hogy ő Izraelben núnden 
nap találkozik a nunciatúra ál ta.! vLidett zsidó~
kal, s meg van döbbenve a hálátlans.igukon. O 
kért, hogy fogadjam el az utat. Neki köszönhe
tő, hogy az izraeli Ynd Vnsilem intézet, amelyet 
1953-ban alapítottak a Holocaust áldozatainak 
emlékére, végül kitGntetett. Ez az intézet ado
mányozza a ,.Népek Igaza" (Rig/rtt'OIIS Gc11tile) 
címet az.oknak a nem zsidóknak, akik a vész
korszak idején, akár életük kockáztatásával is 
zsidókat mentettek meg a biztos haláltól. 

Aztán 1980-ban a U11ited Stnlrs Holocnust 
Memonnl Cou11cil tagjainak sorába '"'""Y G1rter 
elnök engem is meghivott 

Hogy leltet az, /rogy Magyarország kapcsáll 
sokkal inkább azt /ral/juk, lrog~; kiszolgálójn 
volt a lrolokauszhrak, s alig esik arról szó -
találl a méltárr iimrepelt Raoul Wallemberg 
svéd difllomata kivétel-, ltogy ilyerr nagysza
básri mentések is törté11tek? 

Megtörtént, hogy egy nyilas rámüvöltött ma
ga hogyan védhet ;.sidókat, an1ikor maga ke
resztény? Én azt feleltem, hogy éppen azért 
védem őket, mert keresztény vagyok. Amit 
tettem, ls tenért tettem, és ma is mindcnt 
ugyanúgy tennék, núnt akkor. Jézus arra trulÍt, 
hogy segítsük a bajban lévő embereket, attól 
függetlenül, hogy az az ember hálás lesz-c érte. 

jok: 
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Kiállítás «l budai Várban 

A z áttörés kora címmel megrendezett, 
igen nagyszabású kiállítás Bécsben 

nagy sikert hozott. Most - már több mint 
egy hónapja- a budai Várban lehet megte
kinteni új összeállításban és három intéz
ményben megrendezett tárlatot, amely az 
1873 és 1920 közötti időszakról, illetve a 
dualizmus kori Bécsről és Budapestről ad 
átfogó képet. 

A Budapesti Történeti Múzeum első
sorban a két város építészeti fejlődését 

muta~a be. A korszak legnagyobb osztrák 
építésze, Otto Wagner szecessziós stílusú 
tervei és maket~ei mellet számtalan ipar
művészeti tárgya t csodálhatunk meg. 

Az Országos Széchényi Könyvtár tár
latának témája a két főváros kulturális éle
te, vagyis bemuta~a a kávéházaka t, a szín
házak, a zene és az irodalom egykori szen
zációit. 

A legtöbb embert vonzó kiállítást pe
dig a Magyar Nemzeti Galériában rendez
ték be. Itt vannak bemutatva a két nemzet 
művészetének leglényegesebb korszakai, 
melyek hol azonosak, hol pedig eltérnek 
egymástól. A bemutatott időszak első évti
zedei stílusban és hangulatban is hasonló
ak. Ezt bizonyí~ák Hans Mnknrt és Szinyei 
Merse Pál képei, de még lehetne sorolni 
Mednyánszky László csodálatos tájképein át 

sok - főleg osztrák - alkotást. A kiállítás 
következő szakaszában olyan nagy festők 
képeivel találkozhatw1k, mint például ma
gyar részről Fereczy Károly, Hollósy Simon 
vagy Csók István, majd Rippl-Rónni, 
Csontváry és Vaszary remekművei, kellő

képpen ráhangolva a látogatót a kiállítás 
fénypon~ára, a tárlatot fémjelző Klimt, 
Schie/e és Kokoschkn, a méltán világhírű 
osztrák festők kiváló munkáira. Bár nem a 
legismertebb képeik ezek, mégis lenyűgö
ző hatásúak. Gustnv Klimttől, a bécsi sze
cesszió legjelentősebb alakjától portréi 
mellett nagyméretű plakátokat is látha
tunk. Kokoschkának tájképeit, SchieJének 
pedig a rá jellemző, kissé expresszív hatá
sú rajzait csodálha~uk meg. A festmények 
és grafikák mellett szobrok, ruhák, vázák 
és egyéb iparmiívészeti alkotások idézik 
fel a kor hangulatát A tárlatot az osztrák 
és magyar avantgárd képvise l őinek mun
kái zárják. 

Ez van most a Várban; az utóbbi része 
május 17-ig, az első két kiállítás pedig egé
szen szeptemberig várja a látogatókat. Aki 
teheti és aki élményt akar szerezni magá
nak, mindenképp látogasson el ide! Érde-
mes. 

Zöldy Gergely 11. n 

Szent György - április 24. 
Szent György egyházi kultusza a közép

korban virágzott a legjobban. Azóta már 
elfelejtettük, hogy Szent György napja a ta
vaszkezdet napja és szimbólt.una volt. Mivel 
kikelet ünnepe, feljegyeztek mondókákat is: 
"Siiss fol nap, Szent György nap, 
kertiink n/att egy kis bárány majd megfagy." 

Ilyenkor rendezik meg hagyományosan 
az Alföldön a Szent György-napi juhászver
senyt Hódmezővásárhelyen. Mivel juhász 
famíliából származw1k, ezért ki szoktunk oda 
látogatni. Ezen a napon a juhászok összemé
rik tudásukat és ismereteiket, s megbeszélik 
tapasztalataikat. Kirakodóvásárt, élelmiszer
kóstolót és egyéb érdekes dolgokat találha
tunk itt. 

Ez az ünnep a rómaiaktól jön, akik
nél Pa/as pásztoristen ősi ünnepe. A 
keresztény egyház Szent György ün
nepével akarta ezt ellensúlyozni. Ré
gebbi időben náltmk ilyenkor tör
tént az első kihajtás az istállóbóL 
Ma már jóval hamarabb 
kihajtanak. 

Nem csak a juhászok
nak fontos ez az ünnep. A 
falun élő emberek életéből 
feljegyeztek olyan dolgo
kat, mint hogy a Szent 

György napján hulló harmatot felfogták s a 
hamlatvízből pogácsát sütve a háziállatok
nak adták, hogy attól jobban húzzanak Régi 
néphit az, hogy ezen az éjszakán hulló eső és 
harmat a föld ereje, zsí~a . 

Találtunk olyan feljegyzéseket is, arniből 
kiderül, hogy egyes német ajkú falvakban e 
naptól fogva aratásig, minden héten megün
nepelték Szent György napját, nehogy baj 
érje a vetést és az állatokat. 

Néhol "török átka" néven is emlegették, 
mert amikor kivonult a török, akkor szerette 
volna megátkozni Magyarországot, de mivel 

nem tudott mat,>yanll, így megkérdezte a 
tolmácsot, m.it javasol. Az azt mondta 
neki, hogy "verjen meg n Szent Györ[51;· 

llnrmnt, Magyarország!". fgy aztán a 
török átok csak hasznukra válik. 

Akad olyan hely is, ahol ilyenkor 
·:-•:tlllfd.~."--.-.. . választották meg a tisztviselő

ket, s ezen a napon fegyvert 
nem szabadott fogni. 

Görögkatolikus falvak
ban e nap után szálhatott a 

muzsika, s táncolni is csak in
nentől fogva lehetett. 

Bálint Sándor nyomán: 
Szr1cs Péter Ptí/9. b 

"" Edesanya 

M áj ll s 
e l s ö 

vasárnapja, 
anyák napja. 
Édesanyánk 
iránti tisztele
tünket, szere
tet~inket, cso
korba szedve 
adhatjuk át 
ezen a napon. 
Nem csak 
édesanyán
kat, hanem nagymarnáinkat is megilleti ez 
a "szeretet-virág", hiszen nekik köszönhet
jük, hogy felnevelték édesanyánkat, aki 
nekünk életet adott. Ök a "nagy" mamák, 
akik számára szüleink mindig gyermekek 
lesznek, akárhány évesek is, és akik rólunk, 
unokákról a legnagyobb szeretettel beszél
nek. 

A szeretetet, megbecsülést nem csak 
ezen a napon kell édesanyáink felé sugá
rozni, hanem folyamatosan. Meg kell hálál
ni gondoskodásukat, odaadásukat A min
dennapok szi.irke egyhangúságában sem 
szabad megfeledkezni arról, hogy tisztelet
tel bánjunk velük. Talán ez a legnehezebb, 
hogy mindig minden köri.ilmények között 
úgy viselkedjünk, hogy ne bántsuk meg 
őket; akkor sem, ha fáradtak, vagy rossz
kedvűek vagyunk. 

Édesanyám szeretete, melyet irányom
ba sugároz, körülvesz, mint egy láthatatlan 
burok, ami megvéd mindentöl. Ebből a 
szeretetből soha nem elég: minél többet ad, 
annál több marad neki, én pedig ebből táp
lálkozva, gyermekeimnek fogom tovább
adni, hogy majd ők is továbbadhassák 
gyennekeiknek Ez az erős háló köt össze 
többgenerációs családokat még akkor is, ha 
az ösöket már csak e lbeszélésekbő l ismer
jük és csak ez alapján tudjuk szeretni őket. 

Anyák napján eszembe jutottak azok a 
gyermekek is, akik már elvesztették édes
anyjukat. El sem tudom képzelni, hogy ezt 
milyen nehéz lehet átélni, de én hiszem, 
hogy őket édesanyjuk nem csak ezen a na
pon, de életük minden napján segíti a 
mennyből. Nem engedi, hogy bármi rossz 
érje őket. L.í.thatatlan szállal fogják kezei
ket, vezetik őket a helyes út felé. Az anyák 
halhatattanok és örökké szeretnek! 

Köszöntünk titeket, drága Édesanyák, 
szereti.ink benneteket, éljetek soká ig, ra
gyogjon arcotokon át a boldogság és elége
dettség, melyhez igyekszünk mi is hozzájá
rulni! 

Gnrzó Márk 9. b 
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Anyaságról - férfiszemmel 
A z imént érkeztem haza a munkámból. Csendben osonok a la

kásba. Egyszerre csak a kisszoba felől beszélgetést hallok: " 
most dugd bele a másik kezedet is, s1került, ... most a fejedet, .. . így 
ni!, és készen is vagyunk'" 

Belesek a félig nyitott ajtón. A bili jól "megpnko/oo" nejem kezé
ben. Elgondolkodtam. Ók ezt a ,,szertnrtást" nap-nap után megismét
lik, és fiam egyre ügyesebben ,,ö/lözködik, wtkőzik", és csinálja mind
azt, ami az élet velejárója. Csodálom feleségem türelmét, ahogy min
dennap ugyanazt elmondja neki, miközben úgy fűszerezi szeretcttel, 
vidámsággal, hogy fitmk ne érezze unalmasnak. 
Neki nagy öröm a gyerek, hiszen már régóta készült az anyaságra, 
és ez a régtól dédelgetett álma vált valóra már majd egy éve. lsten 
érintését, a teremtésben való résztvevés nagyszerűségét - amelynek 
legmagasabb formája az élet tO\•ábbadása - személyesen is megélte. 

Ez az emberpalánta egy éve még a méhében mgdalódzott, és bár 
a terhesség ideje sok aggódást okozott, a pillanat amikor gyerme
künk a világra jött, feledtetett minden korábbi nehézséget Sokan 
úgy tartják, hogy nehéz anyának lenni. Én azt mondom, csak azok 
érzik ezt nehéznek, akik nem képesek teljesen anyává lenni, akik 
nem vállalják önként a gyermek nevelésével járó nehézsége ket. Félig 
csinálni semmit sem könny ű, az anyaságot még kevésbé. 

A legtöbb nő azt gondolja, őt is felnevelte édesanyja, ő is felneve
li majd saját gyermekeit. Igen. Ó t is felnevelték, de hogyan? Ó is ne
velni fog, de hogyan? A nevelés nem egyenlő a gyermek táplálásá
val. Valamikor a sok munka mellett kevés idő jutott a gyermekre. 
Ma nem ez a probléma, a nehézségek máshol jelentkeznek. A rosz
szul értelmezett egyenjogúság értelmében a nőkkel elhitették, hogy 
ők kiegyenlítódtek a férfiakkal. Dolgozzanak hát, fussanak a karrier 
után, ne hagyják magukat ,,eiHyomlli"! Ezenkívül ne szüljenek - eset
leg egy-két gyereket - , mert ez egy emancipálódott nőhöz nem iUik 
elrontják alakjukat. 

Vannak nők, akik megnéznek néhány "családi kör"-t a TV-ben, 
elolvasnak egy-két újságcikket, könyvet a gyermeknevelésről, és azt 
hiszik, hogy ők most már felkészültek a gyermek nevelésére, hogy 
igazi anyák. Még ha ehhez hozzá is adják az anyai ösztönt,- amely 

Fohászolí életre ... 
Gondo/kozttil már azon, lzogtj mi akarsz lenni? 
Hivatásod megválasztása felelet az értelem és a hit kérdésére, hogy 
melyik pályán tudod a legjobban gyiimölcsözteb1i talentumaidat lsten 
nagyobb dicsőségére és az egész emberiség javára. Ennek a két szcm
ponb1ak kell előtted lebegi1ie, amikor arról döntesz: mi akarsz lenni? 

Pályaválasztás 

Mielőtt végérvényesen határozná!, gyakran kérd Isten megvilágosító 
kegyelmét! Leendő hivatásodban elsősorban nemes céljaid, ideál~1.id 
megvalósításának lehetőségeit keresd! De hallgass szüleid, nevclöid, 
lelkiatyád tanácsára is, akik mind jól ismerik ~"')'éniségedet, adottsága
idat! 
Mindenekelőtt egy igen lényeges dologban kell döntened: 
Olyan pályán akarod-e Istent szolgálni, amely mellett házasságra is 
léphetsz, családot alapítha tsz? 
Vagy lemondva a házasságról, egész élcteddel teljesen Isten nagy csa
ládjának szolgálatába állsz, s ennek megfelelően a papi vagy szerzctesi 
hivatást választod? 

Tiszta szere/em 

Umnk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár 
ránk, :. kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. 

Az oldnit i>.-suál/ftottn: Sz.egl1eó [6zscf Sc/1. P. 

bár nagy segítség - nem biztos, hogy mindez elegendő alap egy 
érett, keresztény ember neveléséhez. (A tehetséges sportolók ezrei köz.iil 
is csak azok érnek el kimagasló eredmé11yt, akik hajlandók az edzésekell a: 
átlagon fe/ii/i energiabefektetésre.) Sajnos nem elég! Ezért néha ezeknek 
a nőknek a televíziós program követése helyett el kellene beszélget
niük férjükkel, meghányni-vetni életük, gyermekük problémáit. 
Esetleg a többfogásos ebédet felcserélni a közös kiránduláson elfo
gyasztott szendviccsel. Gondoljuk meg: az ember egy-egy szakma 
elsajátításához olykor 12 évig is tanul, ugyanakkor, hogy gye1mekcit 
nevelni tudja, a rra alig szán időt, pedig ez sokkal felelősségteljesebb, 

összetettebb feladat. 
Az anyaságra már jóval a háLc1sság előtt fel kell készülni, hogy 

mire az első gyermek megérkezik, az anyának ezen a téren legyen 
t.'!,"')' szolid tudása, amire támaszkodhat. Még jobb a helyzet, ha ebbe 
a felkészülésbe a leendő apa i!> bek.1pcsolódik. Nem tanításként, ta
pasztalatb61 beszélek. Jegyességlink alatt sokat beszélgettünk jöven
dó nejt•mmel egymásról, családról, gyermekről. Jegyesem, szmtc 
napról-napra, a gyermekszere tettel együtt a tudatos apaságot is a 
szívembe lopta. Ezzel egyiitt érlelődött meg bennem a tudat: segítö
társának kelllennem egy egész életen át, mert a gyermek nevelése 
közös f0ladat! Ha vannak férfiak, a kik gyermekeiket csak két-h<1rom 
éves koruktól érzik igazán a magukénak, az nagymértékben felesé
gük hozzáállásán is múlik. 

feleségem okos szeretetének köszönve tanultam meg örulni 
gyermekünknek már akkor, amikor az még az ő méhében volt. Fi
gyeltünk rá. Először csak leheletnyi mozdulataival barátkoztunk, 
később együtt tapogattuk ki idomait, dúdoltunk neki, ha nyug ta lan 
volt. Megszületése után méginkább megerősödött bennünk a meg
győződés: gyermeket egyedül csak így - kezdettől fogva együtt 
érdemes vállalni, mert igazán csak így lehet öri.Uni első mosolyának, 
első lépésének és növekedésének. 
Csak ily módon, ~"')'ütt növekedve a szeretetben, váU1at igazi egyé
niség a szi.ilöböl, gyennekből egyaránt. 

fónásArpád 
ln: AGAPt 1987. 

Ezért kériink téged, te~eszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságrel a 
lehető legjobban fölkészüljiink. 
Világosíts meg és erősíts meg belu1ünket, hogy már most gyakoroljuk 
azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elenged
hetetlenek: az istenfélelmet, az á ldozatk(>szséget, az őszinteséget és a 
tisztalelkűséget. 
Add, hogy együtt növekedjünk szeretctben: hogy szeressük m.indaz t, 
amelyben megcsillan valami a te fenséges arcodbóL 
Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressUk egymást, hogy tisztán és 
szűzcn jámljtmk szent oltárod elé, és méltók legyünk áldásodra, Knsz
tus Urunk által. Ámen. 

Imádság jó feleségért 
Mennyei Atyám, te belátod egész életemet, mint én a hegycsúcsról a 
messze elterülő tájat. 
Te már tudod, hol lakik az a leány, akivel majd találkozni fogok, aki 
majd értem elhagyja apját és anyját, hogy rendelésed szeri.t1t egész 
szívvel hozzám ragaszkodjék-sén őhozzá . 

Adj türelmet és józanságot, antikor választásra és mérlegelésre kerül a 
sor, hogy ne az elvakult szcnvedély befolyásolja döntésemet, hanem a 
tiszta, önzetlen szeretet! 
Add, hogy megtaláljam választottamban az igaz, megértő élettár.;at, 
leendő gyermekeimnek szeretö édesanyját, akit te már akkor rendeltél 
számomra, ntielőtt még mindketten megszi.ilettünk volna! 

Egtj jó imakönyuből: Lelalte Sj: Beszélgetés n Mestrrrt'l 
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Az újkori olim.pia is magyar találmány? 

Nemes Kerek!:'s Mihály Széchemti lstvtfrmnk címzett /cvde 

D r. Szabó Lajos tanár úr (a Sportmúzeum igazgatója) a Sport
Itistária c. folyóirat 2003. évi áprilisi számában megjelent 

írásának köszönhetően -némi túlzással -akár egy új korszak ve
heti kezdetét az újkori olimpiai játékok történetének kutatásában. 
Eddigi ismereteink szerint a legrégebbi olimpiai témájú magyar 
nyelven megfogalmazott levél, sportfilatéliai ritkaság, az a doku
mentum, melyből most részletek olvashatók. Világviszonylatban 
is a legkorábbiak közé tartozik, ha nem a legelső. 

Az esztergomi Dwtn Múzermr levéltátában őrzik Széclte11yi Ist- • 
vá11 gróf fennmaradt levelezésének egy részét. A levelek között 
fellelhető egy 1836. december 12-én, a Zaránd megyei' Brádon 
keltezett Széchenyihez írott levél, melyben Nemes Kerekes Mi
hály .,Nemzeti Magyar Olimpiai Játék" megrendezésére szólí~a 
fel Széchenyi t. 

A ma már ismeretlen kisnemes halála előtt a hosszú, a kor 
stílusában írt, kissé terjengős levelében görög és római mintára n 
11emzet ifjúságállak eltrmyrtlása és elkorcsosulása megállítására javasol
ja az alábbiakat: 
" ... Vagyon egy intézetem, s a módm meggondoltam, sokat hánytam s 
vetettem. Sírba vinni 11e111 akarom, kár volna elenyészui. Mé/tóságodnak 
átírom: csak úgy, Ita ezt megkedveli, kérem vnlósítását. Magn tudja, !tol 
és !togy kell kivívni az ilyeket - ttli pulyák és szegény hívek nem bínmk 
nagy terheket. Közmondás ea: ki nem próbál, az se nem nyer, se nem 
veszt. Én is most egy próbát teszek. ( .. .) 

Készítisiink jól meg alapítva, nli11dm 4ik vagy szökő esztendőben 
Nemzeti Magyar Olimpiai Játékokat, ugy, mint voltak n régi Görögök
llél. Szerezziink meg milrdr11 odavaló késziileteket, tégyiink meg lelkes 
e;őve/ nli11de11 igyekezeteket, mert Nemzetünk javára emu!/ felségese/ib 
Aldozatot, hasznosabb intézetet nem tehetiink, de előre a Nemzetii11k 
Felséges Királyától, n Haza Attyátal szabadságot s módosító rendszabá
lyokat nyerjünk, s osztán, a jutalmakról go11doskodjunk. 

Virágzó Magyar Hazánk közepébe11 áll a Magt;ar Atlrenás, nzaz 
Buda-Pest várossa, ennek kies vidékéli van a Campus Martius, azaz a 
ditsősséges Rákos mezeje, a !tol Hőseink oly sok nevezetes Országos 
Gyr1/éseket tartottak, oly sok véres ltartzokat folytattak, lwgy vérpatakok 
közölt is megtartották Hazánkat, koronánknt. Gyr7/jiink mi is oda, ismét 
iissiik fel nemzeti sáton111kat, tartsuk keziiiikben a békesség olajága it. 
Gyliljünk oda innepi modon, nngt; számmal, nagyok és kicsinyek, öre
gek, ifjak, aszszanyak és léá11yok. Gyr1ljii11k össze nyáron 10 vagy 20 
napokig, légyiink szemlélői, bizonyságai, biztatói, el rendefői ,és megju
talmazói ifjaink nemzeti ptllynfutásaikllak, bajvívásaiknak. Igy lészen 
Honnjunk - így lésznek minde11 megyék, minden kissebb Magyar Társa
ságok az igaz Arpád ltnokáival teljesek és eszesek. ( .. .) 

Ezek szerént éppen nem kell kételkedni a Magy. Olimpiai fétékok fel 
álitlmtásáro/ is. Tsakegyes ii/ő erő kell, a Magyarak Istene meg Sze11teli e 
rmmkát. ( .. .) 

A történeh1ek jelenleg itt a vége, mivel Széchenyi válasza 
eleddig nem ismeretes. A remény továbbra is megmarad, hogy 
később esetleg még elökeri.il, hiszen a legnagyobb magyar min
den levelet megválaszol t, még ha időnként csak évek múltával is. 

A levél eljutott hozzá, hiszen hagyatékában maradt fenn, de 
valószú1űleg nem ragadta meg képzeletét, így naplójában sincs 
nyoma, amit azzal magyarázhatunk, hogy a sportkedvelő és mű
velö gróf inkább az angol mintájú sportokat részesítette előnyben, 

fgy a görög példa ez esetben talán nem volt elég vonzó számára. 
A filatéliai vagy a postatörténeti gyűjtők számára a boríték leg
alább olyan érdekes, mint maga a levél. 

A boríték előlapján a címzés mellett ("Peste11 vagy ott - a/ro/ 
va11") látható a Dévai pecsét, hátoldalán pedig a feladó viaszpe
csé~e mellett a Pesti érkeztető pecsét. 

A cikk közreadásáért köszönet ille ti Dr. Szabó Lajos tanár urat 
az önzetlen segítségéért. Kutatásaihoz további sok sikert kívá
nunk! 

Nagy Jállos 

'A mé'i Arad rncgyér,ek és/ aki felt:ből és a tn,li Hutlyad megyénck Fchér·Körös mcnti északi 
részéből állt és hosszan nyltlt el nyugatról keletre. Nevét az arilny ~zóból (régente: zarany) 
származtatják, votlatkoztc'ltva" területén előforduló, régót., ismeretes atanytcrmő helyekre. 

... ._ .... -

A Széclrc11yi Istvámrak írt lroél első ohlnln n: Olimpiai fntt<kok go11dolnlilual 
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Csillaghullás a BL-ben 

M inden készen áll már a mea:sre, megszólal a 
Bajnokok Lígája himnusza, és ügy érezhetjük, 

mintha mi is a lelátón i.ilnénk. Majd a kifutó csapatok 
láttán, és a közönség ovációját hallva megrendülünk 
láthaljuk kedvenceinket, és elkezdünk tudatunkon 
kívül hangolódni az épp aktuális mérkőzésrc. Egy 
kicsit szándékosan feledve, hogy amit látni fogunk az 
a pénzért megy, és a csapattagok - a labdával E!b')'i.itt
a pénzüket is hajlják A meccs folyalThín pedig ámul
va süppedünk fotelunkba a 7.soldos foch;ták teljesítményének láttán. Most 
ez az idei BL-sorolat nem a nagy kedvenc és örök favorit csapatokból áll, 
és épp ezért szép a foci. 

Már több lehet az olyan néző, aki csak jobb műsor hiányában nézi 
meg a negyeddöntő!, majd a döntöt. Nem is csoda, mert hiszen kiestek a 
nagyágylik a Milán, a Manche!;tcr, a Real Madrid, a Bayern Mi.in<hen, az 
Arsenal. Ezek a legnépszerűbb klubok, amik nélkül a szen.zádót keresők
nek nincs igazi tavaszi idény. Pe~ vannak, akik örülnek, mert már az 
általuk kedvelt kisebb gárda hosszú évek óta nem jutott ilyen helyzetbe a 
legrangosabb európai kupasorozatban. Akadt olyan is, aki kárörvendett a 
nagy csapatok kie;é;ét kitva, mert szereti, ha a pénzes fiúk kikapnak Ök 
fennhangon mondják, hogy nagy színvonal várható és összecsapáson
ként három-négy gól. Állá!;ponljuk szerin t biztos jobb lesz, mintha a 
négy között nagy együtte;ek lennének, de kevesebb lenne a találat és a 
döntetlennel végződő találkozó pedig több. Eddig nagyjából a mi ko~z-

~· Mi a kapcsolat Kemény Ferenc és az alábbiakközött? 
P. Coubcrtin . 
Kőszeg, Brassó, Eger, Budapest 
1894. Herkules 
Matematika-fizika 
Nagybecskerek, Budapest, Sorbonne 
Kreplka Béla 
A veroff swbor (Athén) 
Berzeviczky Albert 
lárizS, 1894. június 23. 
~O~ alakul6'kongresszusa 
1896. 1900. 1904. 
18~ illrilis 12. 

Ki éSnuléorkapottel&ízör MagyarQrszágon NOB 
Plimp~.!!.itidem~;endet? 
r~. EzustT!ók Qzat ,. 

Bronz fokozat: 
~· Mij<.prhaladt át Magyarországon az olimpiai láng? 

l.a XaP1=SOlat az alábbiak között? 
~M~, Ferenc ~ a NOS 
~~~~la és 1924. 
~erl Gábor és az Óda a Sporthoz 

5. Mit jelent a MOB 
6. Mik~r és tnilyen m6don szűnt meg formailag is a 
MOB önálló,s~ga? 
7. Pár9sÍ18d a megalakuJási dátumokat a Szövetségekhezl 

1885,1893, 1896, 1901 január 19., 1907,1913, 1921,1925. 
MASZ, MISZ, MOTESZ, MOLE, MÖSZ, Önálló Atléti 

tályunkat csopo.m;ítottam, de vannak idösebbek is, 
akiknek %'Y része már magyarázatokat keres a hatal
lllc1S, ~100 percig tartó iramra. Egyszóval títl pénz
centrikusnak ítélik meg és felfoghatatlannak a sebessé
get. Még nem ismert doppingszereket emlegetnek, és 
szerinti.ik az győz, aki épp jobb szert takíl és többet 
fogyaszt belőle. Mínden a pénzért megy, ülik-vágják, 
rúgják egymást. Amikor a titkos doppingolás t emlege
tik, akkor Fehér Miklós tragikus halálát hoZZ<ik fel 

érvként. Ezekre komoly tényeket nem Ittdnak felhozni, csak egy kicsit 
emberft'lcttinek érzik a hajszát. Portó, Deportivo, Monaco, Chealse a négy 
kistestvén·e szegc-dklik a focivilág szeme, és higgyétek el, megérdemlik 
az előkelő "l~obb négy" jelzőt. Visszatérve a nagyágyt'tkra, közilllik 
Ch'Yértelműen a legnagyobbikra a Reál Madridra: véleményem szerint a 
döntőben bármelyik nagy klubot legyőzte volna. Ebben az évben a királyi 
gárdának ez nem sikentlt . Sokakat kerülgethetett az agyvérzés a sztár
klub kiesése miatt, de biztos vagyok benne, hogy a Monaco megérdemel
te a tov.íbbjutást ~ leht>t, hOb'Y ő a nagy esélyes. Reméljük, kiegyenlített, 
magas szinvonallt ~ítékot láthatunk majd a négy meglepetéscsapattól. Az 
C),>yik legnépszerűbb, legnagyobb tömeget megmozgató sport a labdarú
gás, ezért is érdeme; figyelemmel kísérnünk a sportág fejlődését és stílu
sát. Reméljük, s1.ép gólokat és érdekes egyéni párharrokat figyelhetunk 
meg. Győzzön a jobbik! Jó szurkolást! 

Mihállfy l.Jíszló 9. a 

kai Sziivctség, Evezősök Szövetsége, T eniszezök Szö
vetsége, Úszó Szi.ivetség, Vívó Szöve~g 
8. Mit takarnak a rövidítések?· ~ 
9. Ki és h ol írt ei(Jször Magyarországon az olimpiai esz· 
méról és ezek miért m aradtak fent? 
10. HQl került megrendezésre Magyarországon először 
"Olimpiai mintájú" versenyjátékok? 
11. Kik játszottak fontosszerepeta MOB megalakulásá
ban? 

Első titkáraként és elnökeként 
A két világhábor~ között 
Az l. Világháb01;9-előtt 
A 11. Világháboru után 
1947-ben, mint vezetök 
Újjáalaku lebában 

12. Mikor és hol alakult meg a Magyar Olimpiai Bizott
ság? 
13. A Magyar Olimpui Társaság mikor alakult meg, kik 
voltak első vezetői, kik lehettek a tagjai és mikor szűnt meg? 

A megfejtéseket május 21-ig kérjuk bekül- J 
deni a szerkesztőség d~;ótposta címén: 
pinrfutar@szepi.lw. A versennyel kapcsoJ.a.t
ban fordulj biza lommal testnevelő taná
rodhoz. 

1. . ..._ -"""""-

Valamennyi feladatsor helyes megfejtéseíf )AeHNA 200·4 
kifi.iggeszljük az iskolai hirdet6kre. 'OQY 



IP~LÁRJ;!Jl An~ __ 
Aranylíöpéseli 

- Kik a szinoptikusok? 
- Máté, Márk, Lukács, János ... 

••• 
- Említs meg híres görög jósdát! 
- Deloppi .. 

* •• 

- Milyen a kies tartomány? 
-Kietlen ... 

*. * 
- Mit esznek a görög istenek? 
- Mindenféle finomal .. .... 
- Hogy hívják Jókai feleségét? 
- Laborafalvai Rózsa ... ... 
- Hová mehet imádkozni egy zsidó, ha 
nincs közelében a jeruzsálemi templom? 
- Zs i ua tokra ... .. .. 
- Milyen állatokat áldoznak a zsidók? 
- Bárá11y 
-Jó, de van nagyobb is. Például? 
- Galamb ... 

* * * 
-A jew zsálemi templom helyén ma egy mecsek 
áll ... 

- Hogyan nevezzük a spártai népgyűlést? 
-Ampulla 

••• 
- A "peszah" jelentése "elkülönülés". Mitől 
különítik el magukat a zsidók pászka ün
nepén? 
- A kovásztól ... 

••• 
-Caesart ellenfelei a szenátusban l}alálra 
szurkálták. Miért kellett ilyen kegyetlen 
módon meghalnia? 
-Hogy rossz legyen ueki ... ... 
- Sorold fel a keresztút tizennégy állomá
sát! 
- 1. Jézus visz i a keresztet; 2. Jézus meghal a 
kereszten; 3. Jéws feltámad; 4. Jézus felmegy a 
mennybe ... 

* *. 
- Melyik a három teológiai erény? 
-A hit, remény, szerelem. .... 
-Írd le annak az éneknek a refrénjét, ame
lyiket nagycsütörtökön éneklünk a lábmo
sás szertartása közben! 
- "Hol sze re tet és egyetértés van, ott vagyok é11 
is." (Helyes válasz: Hol szeretct ~s egyetértés, ott az 
Isten.) .... 
- Melyik két szentség alapítására emléke
zünk a nagycsütörtöki liturgiában? 
- Be11cések és ferencesek ... 

* *. 
- Mit jelképez az oltárfosztás a nagycsütör
töki liturgia végén? 
- Jézust megfosztják a kereszttől ... 

Papp Attila és Tőzsér Endre Sch P. gt;űjtése 

A rejt<,éuyt Mtfrtm• Imre készítette. 

E havi rejtvényünkbe~ ismét ~gy ~aikut rejtettünk el (Akei~; -~v~zako~ c. ~öt:téből) . 
A megfejtéseket maJUS 21-Jg keq uk bedob.m szer~eszt~se~1 ~ostaladankba, 

vagy e lküldeni e-mail címünkre: pimfutar@szepLhu. M~ltk(~fl rejtvenyunk hely:s 
megfejtése: Rigódalárda feketébe ötözik, elhalkul a cso11d. Konyvjutalmat nyert: Maroli 
jános Béla ll.b. Átveheti a könyvtárban . 

Mi a szösz?! 
A rajzon egy épület alaprajza talál

ható, ahol most volt ajtófestés. A 
gondnok szeretné ellenőrizni a meste
rek munkáját. Honnan kell elindulnia, 
hogy minden ajtón pontosan egyszer 
haladjon át és végül a saját szobájába 
érjen? Milyen útvonalat javasolsz a 
gondnoknak? A szobák számozásával 
jelöld az útvonalat! 

Előző feladványunkat Mészáros Ná11dor 
10. b osztályos diákunk fejtette meg 
helyesen. jutalmát a könyvtárban átve
heti. 

Bata Erika 
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