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Mindszenty bíboros szellemi végrendelete
I. Rész

készült Budapesten, az amerikai követségen 1962 október 19-én
^  «Az A tyának és Fiúnak és Szentlélek 

istennek nevében. — H etven és fél év 
vel a vállamon, a halál és örökkévaló
ság küszöbén, lelkem et Isten irgalmába, 
testem et a honi földnek ajánlom.

Hűséggel az Egyház fejéhez és a tö r
ténelmi m agyar h azáh o z . . . szenvedő 
népemnek, a m agyar püspöki karnak, 
főegyházmegyém  papjainak és h ívei
nek, a m esgyéken innen és túl, a ten
gereken is túl a hontalanoknak, ez az 
üzenetem:

Gyötrelm es sorsotokban, amíg Isten 
végtelen könyörületéből jön a virradat, 
é ljetek  hűségben Istenhez, Egyházhoz 
és történelm i hazátokhoz.

Akik ma a m agyar népet boldognak 
mondják, m egcsalják . . .  A szocializ
mussá ham isított marxizmus-leninizmus 
a m agyar népnek m éreg és h a lá l . . .  A 

^.pndszert a m agyar nép m egdönteni ne- 
iiezen tudná — terrorizm ussal és impe
rializmussal bebiztosította m agát — de 
az elism erést soha nem adhatja meg le- 
aljasodás nélkül.

Ne engedjétek a szovjet érdeket a 
m agyar anyam éhig . . . esküszegő «or
vosok* és «gyógyszerészek» kezével. 
Aki teszi, engedi, m egtagadja m agyar
ságát, árta tlan  m agyar életek  útonálló- 
ja  . . . Az egy és fél millió bevallottan 
k iirto tt élet, három  millió «szülőt*, pár 
ezer «orvost* jelen t és bélyegez.

((Nemzetemnek: M aradjatok a romló 
világban hűek Istenhez, hitetekhez, ha
zátokhoz, a m agyar múlthoz, tö rténe
lemhez és a m agyar nyelvhez. Ez ter
mészeti jogotok és kötelességtek.

Ne járja tok  haza . . . Ne pénzeljétek

Ha Isten ránktekint, ne hagyjunk 
helyt a bosszúnak; csak a sietve vissza
állítandó független és m agyar bíróság 
lehet illetékes a számonkérésben.

Köszönöm a derék m agyar népnek, 
hogy rabságomból 1956-ban kiszabadí
tott. Büszke em lékként viszem a sírba 
a tudatot, hogy népem  szabadított ki és 
nem az idegenből telepített, az elítélés
ből és rehabilitációból egyaránt tak ti
kai játékot űző hatalom.

Köszönöm az Egyesült Állam ok elnö
keinek a nobilis befogadást és annak 
m eghosszabbítását. . .  A követség v e 
zetőinek . . .  a követség összes tag ja i
nak is előzékeny jóságát.

Vagyonom, amiről végrendelkezzem, 
nincs. Nem fáj; kifosztottak, ahogy el
szegényítették népemet.*

1962 novem ber 13-án, amikor a Bíbo
ros azzal a gondolattal foglalkozott, 
hogy elhagyja az amerikai követséget 
és k im egy az utcára, végredeletéhez 
a kö ve tkező ke t tűzte:

«Harcom nem a tőkéért és a nagy
birtokért, hanem  Egyházért, H azáért 
folyt. — M egbocsátok mindenkinek, a- 
zoknak is, akik a jövőben vétkeznek 
ellenem. Lemondásom hírének nem sza
bad hitelt adni; az vagy ham isítás vagy 
nagym érvű kínzás eredménye.*

elűzőiteket, a nem zetirtókat. De té r je 
tek  haza —- ne olvadjatok be — amikor 
a hit és m agyarság napja felkél otthon. 
Addig igen fontos a m agyar iskola .. . 
és a családlátogatás.

H olttestem  egyelőre itt kerüljön a

legegyszerűbben pihenőre; lehetőleg 
m agyar papok sírja  közelében és a h í
vek áhított im ája közepette. H a M ária 
és Szent István országa felett lehull a 
moszkvai hitetlenség csillaga, vigyék 
testem et az esztergomi bazilikai sírbolt
ba.

V égrendeleti általános örökösöm  a 
M indszenty Alapítvány, az általam  meg
állapított szabályzat szerint.

Könyveim annak idején jussanak a 
prím ási könyvtárba, vagy  ha szabad 
utódom úgy látja  jónak, hagyja az ú jra 
papneveldévé válandó Pázmáneumnak.

Könyveim joga és hozama, m aga az 
A lapítvány, szolgáljanak az ország 
nemzeti és egyházi felépítésére . . .  mint 
azt vagyonosabb elődeim, Széchenyi 
György és Simor János tették.

A rokonok, ha rászorulnak, az A la
pítvány segítse őket a helyzet helyes 
mérvéig. Az időleges tem etés ügyében, 
a viszonyokhoz képest, a végrehajtó  bi
zottság a helyi egyházi hatóság taná
csa szerint járha t el.»

Halála előtti napon, 1975. május 5-én 
a bécsi lrgalmasok-Kórházában, ehhez 
a II. részhez a kö ve tkező ke t Sűzte hozzá:

«Ha szám kivetésben halok meg, te 
m essenek el ideiglenesen a m áriacelli 
kegytem plom ban. Lelkem üdvéért az 
első évben havonkint végezzenek el 
egy szentmisét, s aztán évenként, ha
lálom évfordulóján. A tem etésem  és a 
szentm isék költségeit viselje a M ind
szenty Alapítvány.

A M indszenty A lapítvány egyik leg
első feladatának tekintem , hogy azt a 
m agyar nemzeti és katolikus célt szol
gálja, amit életem  feladatául tűztem  ki 
s amit Isten segítségével hazám ban is 
és a szám kivetésben is igyekeztem  m eg
valósítani: m egtartani m agyarságában s 
hitében népünket, különösen felnövek
vő ifjúságunkat.*

(A Mindszenty Alapítványt a 3. oldalon 
ismertetjük.)

II. Rész
Sajákezűleg írta Bécsben 1973 november 17-én
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Innen-onnan
Marcus Aurelius

M űem lékeknek is, akárcsak ném elyik  
burokban született vagy peches ember
nek, m egvan a m aguk privát szerencsé
jü k  vagy balsorsuk. A  M ichelangelo k i
alakította legszebb téren igazán ideális 
környezet adatott Marcus Aureliusnak  
és lovának, ö rö k  ura a Capitoliumnak. 
A z első keresztény, pogányságot rom
boló századok azt h itték, hogy nagy  
Constantinus ábrázolása. S ezért m eg
maradt. A  néphit szerint az em lékm ű  
esőmarta csillogása nem  kopás, ellen
kezőleg, ha a lovas és paripája majd 
teljesen bevonódik arannyal — újból 
visszatér a saturnusi-kor.

Ha az arany szívünk jóságát jelenti 
s azt kell kívánnunk, hogy a kiiinom o- 
dás nemes fényétő l ragyogunk  — még  
várhatunk. M intha ellenkező irányban  
rohannánk a lejtőn. Valaki így  gúnyo- 
roskodik: a türelem és megbocsátás a 
h ü lyék  találmánya. Ha vad ösztöneink  
le is tepernek, de legalább elvileg elis- 
mernők: nem esebb legyőzni magunkat, 
mint gyűlölködni és bosszút állni. N em  
tetszik, ha tyúkszem ünkre lépnek s fin- 
torgunk mezítlábas m esterünk szavaira: 
boldogok a szelídek.

A  lovasszobor a szellem  és anyag, az 
erő és fö lötte uralkodás egyensúlya. A  
baromerő vitális energiaforrás az érte
lem  gyeplőjébe fogva. Ép testben ép 
lélek: csillogja a sportolók m ellén a me- 
dália. Á llítólag föllendülőben a trappis
ta rend. Gyakorlati világunknak szük
sége van elm élkedésre is. A  kontemplá- 
ció nem jelenti a civilizáció elutasítását. 
O lyan tudattal kell élnünk, hogy a ha
junk  szála is Isten kezében van, de 
m intha m inden a kezünk  ügyködésétől 
függne.

Fanyar apokrif legenda

M ikor Jézus befejezte  a nyolc boldog
ságot, elcsendesedett a hangja s hogy  
a távolállók ne hallhassák, így  figyel
m eztette  tanítványait: ezt be ne írjátok  
az evangéliumba, csak szájról-szájra ad
já tok  tovább, m ikor m egkülönbözteté
sül k iem eltek  valakit a sorból s az egy
házi ranglistán minél magasabbra jut, 
akkor lelkesítsé tek  így: de legboldo
gabbak azok, akik  színes övét hordhat
nak s méltóságos és exellenciás uram
nak hivattatnak. E lvették  már itt a föl
dön jutalm ukat.

M indenesetre léteznek groteszk bol
dogok, akik  egy lilaszín birtokában, k ü 
lönleges kis sapkával a fe jü k  búbján,, 
b ejegyezve  a vaskos rangkönyv cím 
tárába úgy érzik, hogy a kilencedik  
boldogság birtokosai. Pedig a sorban az 
Első m egm osta a tanítványok lábát s 
Teste mását, a kenyeret m egsem m isí
tendő széttörte és megette. Szimbólumá
ul a holnapi kereszthalálnak s hozzáté
ve: ezt utánozzátok az emlékemre.

Szakajtó szilva

A  gyerek  lelkendezve tetézte  m eg a 
szakajtót szilvával s görnyedve cipelte 
a kertből a konyhába. Vigyorgó képpel 
kedveskedve  az asztalra tette. Á m  egy  
csomó m egbújt hangya szétszaladt aló
la az abroszon. A  nagymama csak a 
bogarakat látta s rikácsolt. A z  unokája  
elpityeredett, mert jószándéka ilyen  
rosszra fordult. A  halom gyüm ölcs pe
dig kirepült az ablakon.

M ekkora szerencsétlenség, hogy csak 
a saját nézőpontunkból értékeljük a 
történéseket. Noha a term észet is két 
szem m el ajándékozott meg, hogy ne- 
csak síkban lássunk, hanem tériesen. A  
bölcs nem csak a maga esze szerint ítél, 
hanem a m ásik halandó oldalába is be
lehelyezkedik . N em csak a hangyák  
nyüzsögnek a szembogarában, hanem  
belehajlong az örömet okozni akaró 
szilvaszedő jószándéka is. Két jóakarat 
találkozása sokszor villámmá sül ki. 
Halálra sebezhetünk ártatlant, aki iga
zabban járt el nálunknál.

z o o
A  római állatkert látogatóinak száma 

egyre gyérül. A z  illetékesek  értetlenül 
keresik  az okait.

Régen a tigrislátvány valami mesés 
és kalandos keveréké t jelentette . Bor- 
zongott bennünk a veszedelem  lehető
sége: jaj! ha az oroszlán átugorná az 
elválasztó árkot s felénk közeledne. 
Szorongva hallgattuk veze tőnk  biztatá
sát: ilyenkor az a fontos, hogy el ne 
ragadjon a pánik. M aradjunk csak m oz
dulatlanul, m int a szobrok. A  vadállat 
csak azt tépi szét, aki m enekül. Három  
ugrással nyomába ér: egy ütés a hát
gerincére s végez vele. Ellenben, aki 
úgy marad mint Rousseau képén a be
duin, halottnak tetve  magát, aki vaside
gekkel engedi magát szagolgatni, akkor 
a sörényes rém tovább áll. M eg azért 
se kell idegeskednünk  — nyugtatott to
vább a nagybácsink  — mert mindig 
akadna egy egy idióta, aki majd m ene
külni próbálna s az miatt mi m egm ene
külünk, mi az okosak, akik a földre 
terültünk. Persze az állatok királya még 
sohase ugrottá át a védőgátat, de mi 
mégis torkunkban dobogó szívve l bá
m észkodtunk, hogy hátha, a vadállat 
végül is csak vadállat marad. Játszani 
a veszéllyel, a kockázat bizsergett ide
geinkben.

A  dokum entum film ek azonban túl kö 
zel hozták Indiát. A z  afrikai utazók és 
vadászok elbeszélései, különleges pus
kái azt az érzést erősítik bennünk, hogy  
nem  mi vagyunk az üldözöttek, hanem  
a szavanna lakói vannak az em bernek  
kiszolgáltatva. M ég az állatok királya  
is a teremtés koronájának. M eg aztán 
sajnáljuk is a ketrecbe zárt, búsongó 
négylábúakat.

A  szabadság elsőrendű java ink  közé  
tartozik. Ez a különös vonzódásunk utá
na egyre nő, elszenvedve j. különféle  
diktátorok borzalmait s látva, hogy ma 
m égis m ind több az em berek száma, 
a kik  újból belegabalyodnak valam iféle  
kalitkába. M iért van, hogy a rájuk gon
dolás, ha ugyan valaha is eszünkbe jut, 
közönyösen  hagy. Ellenben, ha egy vad
macskát lá tunk beketrecezve, vagy  go
rillát lakat alatt, fintorgatunk és csak 
azért se látogatjuk a Zoot.

A ferde torony

A k i egyszer időzhetett a pisai Campo 
dei Miracoli-n, a m esék varázsával őr
zi az em lékét. Három millió turista ér
kezik  ide évenkin t repülőn, vonaton  
vagy  autóbuszon. A  fehérm árvány ka- 
tedrális a keresztelőkápolnával és a 
ferde torony a vöröscserepes háztetők  
gyöngye. 15 perc jut a csodálkozásra, 
20 perc a levelezőlapok válogatására. 
500 lírát fizet félmillió kíváncsi; m ilyen  
a 293 körlépcső okozta hányinger. Le
néznek  az 55 m éter magasból, ahoíit■*%., 
Galilei tollat és ólmot dobott a neh«,— 
ségi erő bemutatására.

Persze azt csak kevesen  tudják, hogy  
hullámpléh m ögött vastám asztó szerke
ze tek  rejtőznek. Elsősegélyül, ha a fa
lak repedezni kezdenének. Á llítólag egy  
esős szélvihar is előidézhetné a kerek, 
csipkeszerű cső torony összeomlását.

Sár, hom ok, agyag, kavics hordalék
rétegekre épült a dóm (1063), 110 évvel 
később kezd tek  a torony alapozásához. 
Már 2 év  m úlva hajlani kezdett. A  700 
év  alatt 2,40 m étert sü llyedt a tenger 
szin tje  alá. Évenkint egy millimétert 
dől. Napjainkban állandó a rettegés 
miatta.

1951-ben az olasz korm ány bizottság
nak adta k i a megszilárdítás módozatait. 
Sok nem zet nevezett be a versenytár
gyalásba. A  vitákon túl nem  jutottak.
1965-ben újabb nem zetközi p á ly á r a  
Három évve l ezelőtt artézi kutakat tű  ■ 
tak a környékén , m e lyek  m eggyorsí
tották a hajlást. Közben egy japán terv  
győzött, m ely  sziklává m erevítené a 
kavicstörm eléket. De féltékenység  és 
különféle érdekek miatt nem  történik  
semmi.

A  pisaiak dúdolnak egy éneket: «a 
pisai torony dől, dől, de soha el nem  
dől». Egy napon azonban mégis össze
omlik. M ajd összehívják a kivizsgáló  
bizottságot, de sohasem állapítják majd 
meg: k i vo lt a felelős.

Saját ferdeségeink is o lykor már tet
szenek, makacsul kitartunk m ellettük  
s nincs már erőnk helyrebillenteni azo
kat. M ajd holnap, majd holnap, mint 
mindig holnap reggel kezdem  a sová- 
nyítókúrát. Áll-e, bukik-e, sokszor élet
halál kérdése fullad bele közönyöm be.

PROKOP PÉTER
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A szerencse záloga?
Pál apostol ugyan már 1900 évvel 

ezelőtt papírra vetette , hogy  « . . .  jön  
idő, amikor az egészséges tanítást nem  
hallgatják szívesen az em berek , . . .  nem  
hallgatják meg az igazságot, de a m e
séke t elíogadják.» (2 Tim. 4, 4); — de- 
hát m ely ik  ember merít szívesen más 
bölcsességéből, különösen, ha ez a böl
csesség Isten szájából származik? Így  
van az azután, hogy ez a szentpáli ta
nítás mindig újra és újra beigazolódik, 
amikor az egyes korokban m egfogyat
kozik  a hit. A  hit az igaz Istenben. A  
szabadság és önállóság nevében. De 
csodák csodája, már egészen rövid idő 
elm últával m eglepetéssel tapasztalja az 
ember, hogy az Istennel szem ben k i
v ívo tt szabadság és önállóság elérése 
után m egelégedettség helye tt félelem  és 
bizonytalanság érzése vesz  erőt rajta, 

^ i i i e z  kezdjen, hogy segítsen magán — 
T.-drdi. S m ivel m inden ember term észe
ténél fogva vallásos lény, valami pó t
lékot keres magának az e lveszett isten
hit helyébe, egy pótlékot, amelyben  
bízhatik és m egkapaszkodhatik, amely  
előm ozdítja szerencséjét és boldogulá
sát az életben.

íg y  ju to tt el korunk embere is (visz- 
sza) a talizmánokba ve te tt (babonás) 
hithez. Lassan egész járvánnyá válik. A  
legtöbb autó (első vagy hátsó) ablaká
ban ott ficánkolnak a különböző já ték 
babák, m edvebocsok és m űanyag k é 
m ényseprők. Sok autó hűtő jén  szeren
csepatkó, vagy belül, a kapcsolótáblán  
számos amulett jelzi, hogy az úrvezető  
kem ényen  hisz abban, hogy mindez 
biztosan m egvédi őt balesettől, m otor
hibától — és a rendőrségtől. Egyesek  

•~~fiámára ez talán csak kom olytalan já- 
»ek, m ások viszont h isznek ezek  «va- 
rázserejében», és — nélkü lük  a világ 
minden kincséért sem  indulnának útnak.

V agy itt vannak a nagyvárosi ékszer
kirakatok! M icsoda tömege tárul az em 
ber szem e elé a különböző am ulettek
nek és varázserejű m ütyürkéknek! 
M ennyi m indenre is van szüksége a mai 
modern em bernek (aki felvilágosultnak  
és m űveltnek  tartja magát!), hogy a lé
tért fo lyó  küzdelem ben megállja a he
lyé t és védelm et biztosíthasson magá
nak «gonosz hatalmak» támadásaival 
szem ben! — Elképzelhető ma egy ék 
szerkirakat például a 12 állatövi csillag
kép  aranyba-ezüstbe öntött érmei, vagy  
je lvén ye i nélkül?

Á zsia  és A frika  garmadával szállítja  
az európai kultúr em bernek a keleti 
isten- és démonfigurákat, különböző  
nagyságban, nyakban hordható amu
lettől kezdve  egészen íróasztali levél- 
nehezékig. Elefántcsontból, vagy más 
anyagból faragott Buddha-, meg elefánt

szobrocskák (mert szerencsét hoznak) 
ma már m egtalálhatók a legtöbb egyen- 
jogosított hölgy kézitáskája m élyén. 
M ások viszont egy bizonyos aranyo
zott, vagy ezüstözött karperecre esküsz
nek, am ik varázserejüknél fogva fájdal
mat csillapítanak és m inden rosszat jó 
ra változtatnak.

M ajd m inden képes magazinban ta
lálunk reklám hirdetést ilyen, vagy eh
hez hasonló «szerencsét hozó» talizmá
nokról. Egy élelmes duisburgi vállalko
zó már évek  óta dicshimnuszt zengve  
reklámozza a «tűz kövének» nevezett 
amulettet. Á llítólag ma már 143 ezer 
ember hordozza a nyakában. Szeren
csét, boldogságot és biztonságot (!) igér 
viselőinek. S ennek bizonyítására a~ 
egyik lapban megszólaltatja az ismert 
jugoszláv slágerénekesnőt, Dunja Raj
tért: «A tűz kö ve  számomra a szeren
cse és biztonság forrása!» Mert, ha egy  
befutott sztár mondja, az em berek ha
marabb elhiszik. A  valóság azonban az, 
hogy a «tűz köve» csak a vállalkozó  
számára hoz szerencsét: könnyen  és jól 
megél, sőt meggazdagszik az em berek  
nevetséges hiszékenységéből és buta
ságából.

A  je lek  szerint tehát az am ulettek és 
talizmánok a mai emberi élet velejárói. 
Hivatásuk, hogy m ágikus erejüknél fog
va (?) szerencsét hozzanak és védelm et 
biztosítsanak a stressz és egyéb nyo 
morúság terhe alatt roskadozó kortár
saknak. Lehetne ezen változtatnunk?  
Ennek jelenleg kevés  a valószínűsége. 
M ert az ember lelke  m élyén, annak egy  
rejtett zúgában ugyanis megmarad m in
dig gyerm eknek. G yerm ekek, a gyer
m ek m inden bizonytalanságával és fé 
lelm ével, a gyerm ek soha meg nem  va
lósuló légváraival és álmaival.

Ha pedig ez igaz, márpedig igaz, ak
kor a keresztény  em bernek van igaza, 
amikor az A tya  kezébe helyezi le sorsát 
és életét.

Ha hinni lehetne a talizmánok és amu
le ttek  gyártóinak és terjesztőinek, nem  
szabadna, hogy baj, baleset s betegség  
legyen a világon. A  kórházak és orvosi 
rendelők azonban mást bizonyítanak. 
Nem  szabadna senkinek  sem  meghal
nia: a novem beri tem etők azonban egé
szen más realitásról beszélnek.

A  keresztény  embert is eléri a baj, 
baleset és betegség, — s a halál sem  
tesz vele  k ivételt. De a keresztény em
ber félelem  nélkül néz szem be az em 
beri élet minden bizonytalanságával és 
viszontagságával, sőt még a halállal is, 
mert Isten, az A tya  kezébe tette le éle
tét. íg y  biztonságban tudja sorsát és éle
tét — am ulettek és talizmánok nélkül is.

MEGYESI ANDRÁS

A Mindszenty-Alapítvány
Az «Emlékirataim» 494. oldalán írja 

M indszenty József bíboros - p rím ás: 
«Külföldre érkezésem  után  jó tevők se
gítségével alapítottam  egy ún. Kardinai 
M indszenty-Stiftung-ot azzal a célkitű
zéssel, hogy bevételeit m agyar egyházi 
és nemzeti célokra fordítsa. M agam is 
ennek az alapítványnak adtam  át az 
«Emlékirataim» jövedelm éből származó 
összegeket, hogy azok is az alapítványi 
szabályzat értelm ében közcélokat szol
gáljanak*.

A M indszenty-A lapítvány  a Liechten
steini H ercegség területén, Vaduzban 
alakult meg 1972-ben s azóta is ott van 
állandóan a székhelye. Postai címe:

Kardinai M indszenty-Stiftung
c/o Dr. Gregor Steger Rechtsanw alt
H errengasse 6.
9490 Vaduz, FL
Fürstentum  Liechtenstein.
A  Bíboros általános örökösévé  a 

M indszenty-A lapítványt tette. A nyagi
lag az örökség nem nagy, de különös 
és jelentős értéket képviselnek a h á tra 
hagyott kéziratok és em léktárgyak a 
vértanú  prím áshoz fűződő kapcsolatuk 
miatt. A  m egindult hagyaték i eljárás 
folytán a bíboros-prímás kéziratai, ira t
tára, könyvei az em léktárgyakkal e- 
gyütt ideiglenesen átkerülnek a M ind
szenty-A lapítvány székhelyére, Vaduz- 
ba. Az alapítványi tanács erre vonat
kozó határozatát azután hozta, hogy a 
vaduzi községi tanács Hilmar Ospelt 
polgárm ester nagylelkű javaslatára  esz
m ényi bérért rendelkezésre bocsátotta 
egyik nagyobb házát a templom m ellett 
a M indszenty-emlékszoba és a boldo
gult prímás archívum ának befogadá
sára.

A jelenlegi tagok valam ennyien a 
Bíboros akaratából foglalnak helyet az 
alapítványi tanácsban. Az 1975. június 
9-én tarto tt alapítványi tanácsülés el
nökévé választotta  Dr. Batthyány Iván  
grófot, aki ezt a tisztséget az alapító 
bíboros-elnök felkérésére kezdettől fog
va és állandóan m ár eddig is betöltötte.

Az alapítványi szabályzat szerint a 
M indszenty-A lapítványnak feladatkö
rébe tartozik:

1. a bíboros em lékiratainak és egész 
szellemi hagyatékának gondozása;

2. a kiadványokból származó jöve
delm ek és esetleges adományok 
átvétele, m egőrzése és jövedel- 
m eztetése;

3. az A lapítvány vagyonának jöve
delméből a m agyar egyházi és 
nemzeti intézm ényeket tám ogatni, 
am elyek a bíboros végrendeleté
ben m egállapított és m egjelölt szel
lem ben tevékenykednek.
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Magyar püspöksírok Ausztriában (II)
Migazzi Kristóf Antal bíboros Felsőeőr

váci püspök 1714-ben született a délti- 
roli Trientben. Tanulm ányait Rómában 
végezte. A lthann Károly váci püspök 
koadjutora, m ajd utóda le tt 1756-ban. 
Egy évig volt a váci egyházm egye püs
pöke és székhelyén nagy buzgalommal 
végezte a lelkipásztorkodás és építke
zés m unkáját, amikor M ária Terézia a 
bécsi érsekségre kinevezte. Forgách és 
Esterházy püspökelődei u tán  1761-ben 
a váci püspökség örökös adm inisztrá
tora le tt és 25 évig tartó  korm ányzása 
nagy áldás volt az egyházm egyére. Két 
püspöksége között k itartó  hűséggel osz
to tta  m eg szeretetét és lelkipásztori 
gondoskodását: a telet Bécsben töltötte, 
nyáron Vácon lakott. Több püspöki kör
levelét — bécsi papjai szám ára is — a 
Migazzi család aranyosm aróti (Nyitra 
megye) birtokáról keltezte. Püspöki jö 
vedelm e legnagyobb részét templomok 
építésére, iskolák állítására és a szűköl- 
ködők m egsegítésére fordította. Vác vá
rosa mai alak ját egészében, a középü
leteknek pedig jórészét neki köszönhe
ti. így  az országos fegyintézet szintén 
a püspöktől ép ítte te tt egykori There- 
sianum kát. fiúnevelő épületében van 
elhelyezve.

1725 október 2-án született Bécsben, 
ahova a család Tirolból költözött. A p
ja  udvari tanácsosként m egkapja a fel
vidéki N agym ánya birtokát s felesé
gül veszi a hétszem élyes tábla elnöké
nek, aranyosm aróti Paluska Györgynek 
leányát. A  család két fia közül Ignác 
papnak készül s Esterházy Imre herceg- 
prímás veszi föl a nagyszom bati pap
nevelőbe. Tanulm ányai u tán  Padányi 
Bíró M árton veszprémi püspök szenteli 
pappá 1745 okt. 2-án a bécsi orsolya- 
nővérek templomában. Esztergomi k a 
nonok, várprépost, m ajd prelátus lesz, 
1760-ban pedig utódlási joggal veszpré
mi segédpüspök. Két év m úlva a ha ta l
mas kiterjedésű  egyházm egye főpász
tora. Szent életével és példás köteles
ségtudásával m intája a ném et vérből 
származó, de teljesen m agyarrá lett 
egyházfőknek. A  tudás, életszentség és 
papi szolidaritás erényeinek szorgalma
zója volt s a m agyar történelm i hagyo
m ányok odaadó tisztelője. Szent István 
nejének, Gizellának boldoggáavatásán 
m ásokkal együtt ő is sokat fáradozott 
és csak halála akadályozta meg abban, 
hogy — M ária Terézia királynő hozzá
járu lásával — a passaui Gizella-erek- 
lyék a m agyar királynék városába, 
Veszprém be nem kerültek. Építőszelle
m ének gyümölcsei a püspöki székház, 
ferences kolostor és a papnevelőintézet 
ma is álló nagyszerű épületei.

A betegségére gyógyulást kereső fő
pásztor Bécsben halt meg 1773 ápr. 4-én. 
A Szent István-dóm  krip tájába temet-

A kiváló főpásztort és közéleti nagy
ságot M ária Terézia is annyira kedvel
te, hogy Vácon őt m eg is látogatta. 
(Ennek emléke az ún. kőkapu, diadalív.) 
A bíboros rendezte meg az 1782-i pápai 
látogatást (márc. 22 - ápr. 22), amely 
voltaképpen VII. Pius m egsértésével, a 
m eggondolatlan uralkodó m akacssága 
m iatt eredm énytelen m aradt ugyan, de 
M igazzival együtt a m agyar és belga 
püspökök erős ellenállást fejtve ki, iga
zolták egyházhűségüket. Érdekes anek
dota fűződik a pápai látogatás előké
születeihez. Migazzi m egkérdezte a csá
szárt, hogy meghúzzanak-e m inden h a 
rangot? M ire II. József azt felelte: «Wa- 
rum denn nicht? Die Glocken sind ja 
Ihre Artillerie!»

A bíboros 1786-ban, II. József sürge
tésére lem ondott váci javadalm áról és 
visszavonulva Bécsbe, eréllyel, de nagy 
türelem m el v ív ta  küzdelm ét a kalapos 
k irály  törvénytelen  és romboló rende- 
letei ellen. 89 éves korában halt meg 
Bécsben; koporsóját a dóm alatti k rip
tában helyezték el, szívét azonban — 
végső rendelkezése értelm ében — az 
aranyosm aróti családi sírboltba vitték.

ték. A  gyászszertartást nagy ünnepé
lyességgel május 24-én Somogyi Dániel 
pannonhalm i főapát végezte.

A trencsénm egyei Alsólelóc és Jezer- 
nice területén  élő tekintélyes Tarnóczy- 
család egyik ága a 18. sz. végén Tirolba 
költözött és Schwaz városában telepe
dett le. Itt született 1806 október 24-én 
M iksa József, akinek a ty ja  annak ide
jén  II. József császár nővérének, M ária 
Erzsébetnek titkárakén t került el ha
zánkból. Innsbruckban és a salzburgi 
szem inárium ban végzett tanulm ányait 
a bécsi egyetem  doktorátusával egészí
tette  ki. 1844-ben dómkanonok, a tiroli 
tart. gyűlésen főpásztora képviselője s 
az ötvenes évek egyházpolitikai tá rgya
lásainak fontos szereplője. 1850 okt. 
24-én, 44 éves korában lett Salzburg 79. 
érseke, amely ranghoz a Germánia p rí
mása és a Szentszék született követének 
m éltósága is tartozott. 26 éves kor
m ányzását tevékeny lelkipásztori érzék 
és karitatív  segítőkészség jellem ezte. A 
m agyarul alig értő későbbi Bíboros a 
példája annak, hogyan em elkedhet v a 
laki tudással országoshírű m éltóság 
rangjára és hűen őrzött m agyar nevével 
mint igazolhatja származását, 

v
1876 ápr. 4-én halt m eg és a salzburgi 

dóm legutóbbi ú jjáépítésekor létesített 
új püspökkriptában helyezték el végső 
nyugalom ra.

i Pyrker László

Kevés m agyarszárm azású főpap neve 
vált oly ism ertté a m onarchiában kiváló 
tulajdonságai és ragyogó karriérje  mi
att, m int felsőeőri Pyrker László János 
egri érseké és költőé (1772-1847). — A 
fejérm egyei N agylángon született 1772- 
ben, ahol a ty ja  jószágkorm ányzó volt. 
Tudományos ism ereteit a székesfehér
vári gimnáziumban és a pécsi akadém i
án szerezte. Nem kapott állami hivatalt, 
ezért Szicíliában akart állást vállalni, 
am ikor N ápolyban m egvátoztatta szán
dékát és egy veszélyes ú t u tán  Bécsbe 
érkezett. Itt h irtelen  ébredt h ivatása 
tudatára. 1792-ben az alsóausztriai Li- 
lienfeld cisztercita kolostorába lép, a 
St. Pölten-i szem inárium ban végzi el 
teológiai tanulm ányait, m ajd 1796-ban 
pappá szentelik.

A M áriacellbe vivő zarándokút, az újj. 
«heilige Strasse» m entén lévő eg; 
cisztercita plébánia, Türnitz példás lel
kipásztora lesz és a francia megszállás 
idején nyelvtudásával s báto r föllépé
sével sok bajtól menti meg a falu lakos
ságát. Plébános még, am ikor az apátság 
perjele  és anyagi ügyeinek intézője 
lesz, m ajd 1812-ben lilienfeldi apát. Gaz
dag és sokoldalú tapasztalatai, fárad
hatatlan  m unkakedve és a szerzetes
közösség bizalma ajánlják  a legnehe
zebb időkben felelős szerepére. H atéves 
m űködésére esik az apátság felvirágoz
tatásának  fényes korszaka. Jó  ember- 
ism erettel kiváló m unkatársakra tesz 
szert és az okszerű gazdálkodás és er
dőm űvelés nem csak anyagiakban hoz 
sikert. K ultúrtevékenységének gyümöl
cse lesz az apátsági könyvtár bővítése, 
az értékes kép tár fejlesztése s a term é
szetrajzi s technológiai szertár és m ú
zeum felállítása is.

Sokat faradozik Lilienfeld felem elke
déséért s a község hálából egy m agas
latot és egy alagutat nevez el róla. Ki
emelkedő költői m űveke t alkot. Noha 
ném etül ír, eposzainak és drámai köl
tem ényeinek anyagát m agyar esem é
nyek teszik és gondolatviláguk V örös
m arty, A rany rom antikus-klasszikus 
költészetével rokon. Így nem csak osz
trák  földön lesz híressé; költői tevé
kenysége az egész ném et irodalomban 
nevet szerez neki és ném et klasszikus
nak számít. Jeles ném et epikus kö lte
m ényeit Stuttgartban adják ki 3 kö tet
ben, válogatott írásai Bécsben, 1958-ban 
jelennek meg.

Az udvarnál is ism ert tekintélye és 
m agyar szárm azása révén lesz 1818-ban 
szepesi püspökké; itt nemesszívűsége 
és hum anizmusa teszi m űködését emlé
kezetessé. I. Ferenc császár és k irály  
1821-ben velencei pátriárkává nevezi 
ki. H at évig korm ányoz a lagúnák v á 
rosában, ahol nagy érdem eket szerez 
az intézm ényes szegénygondozás meg-

Nagymányai Koller Ignác veszpémi püspök
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Emlékezés Nagy Sándor festőművészre
Negyedévszázaddal ezelőtt, 1950-ben 

halt meg Gödöllőn N agy Sándor festő
művész, a m odern egyházm űvészet je 
lentős m estere, a reneszánsz-kor késői 
«Uomo universale»-ja. Festő, illusztrá
tor, iparművész, szőnyegtervező, író és 
m űvészetpedagógus volt, a szó legne
mesebb, legm agasabb értelm ében. 
N yolcvanegy éves korában tért örök 
nyugovóra, m esterm űvek sorát hagyva 
az utókorra.

1869-ben született Ném etbányán, m é
lyen vallásos kisgazda-családból. M ű
vészi hajlam át követve, Budapesten 
Székely Bertalan és Lotz Károly veze
tése alatt végezte m űvészeti tanulm á
nyait, m ajd M ünchenben Liezen-M ayer 
Sándor tan ítványa lett. 1889-ben kap
csolatba lépett Rómában élő egyházi 
festőnkkel, Szoldatics Ferenccel, aki le

g e lő v é  te tte  számára, hogy lejusson 
tv jm ába  és ott folytassa tanulm ányait.

Rómában tö ltö tt szép és gondtalan 
éveinek em lékeit egész életén  át sze
rete tte l őrizte. Idős korában is arról írt 
és beszélt legszívesebben. Egy m agán
iskolába já r t esténként aktot rajzolni. 
O tt jö ttek  össze a m inden nemzetbeli 
fiatal m űvésznövendékek, ápolva az 
igazi, baráti nem zetköziséget. Egyik le
velében erről így ír:

szervezésével. 1827-ben egri érsekké 
nevezik ki a pátriárkái cím m egtartá
sával. Itt a dóm építkezést kezdi meg. 
Egyébként a  m űvészetek és tudom á
nyok bőkezű pártfogója volt és példá
ul m űvészi érzékkel vásáro lt a velencei 
festőiskola értékes m űveiből. N evéhez 
m űvészi alkotások és jó tékony alapít- 

í ^ v á n y o k  fűződnek. Több akadém ia, m a
gyar és osztrák is, tag jának  választotta; 
Bécsben korelnökként több ízben irá
nyíto tta  az akadém iai választásokat. 
190 képből álló értékes gyűjtem ényét 
a M agyar Nem zeti M úzeumnak adomá
nyozta s ezzel ve te tte  m eg az ottani 
kép tár alapjait.

Élete utolsó éveiben sokszor beteges
kedett. 1847 októberében Bécset keresi 
föl a gyógyulás rem ényében. Szellemi 
frissességét m indvégig megőrizte. El
rendezi ügyeit. «Ist alles in Ordnung?
— voltak  utolsó szavai. Dec. 2-án halt 
meg; dec. 5-én gyászm isét m ondtak ér
te  s még aznap — akarata  szerint — 
Lilienfeldre szállították s a kolostor
tem ető falához tem ették. Emlékét egy 
vörös m árványlap szövege őrzi.

( F o ly ta tju k ) 

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ

Volt egy idősebb kövér román, aki 
mindig redingot-ban járt az iskolába is. 
«Kutya oláh!» — «Kutya magyar!» — 
szóltunk egym áshoz és barátságosan 
ráztunk kezet. Szép idők voltak.

1891 januárjában  egy délután  éppen 
Szoldatics Ferencnél volt látogatóban 
Nagy Sándor, amikor m egjelent bem u
tatkozó látogatásra a Rómába érkezett 
Kriesch A ladár. A  két fiatal festő ott 
ism erkedett meg egymással. Ism erkedé
sük barátsággá m élyült, m ajd később, 
amikor N agy Sándor feleségül ve tte  
Kriesch testvérhúgát, Laurát, sógorság- 
gá lett. Szoldaticshoz mind a ketten  
fiúi szeretettel ragaszkodtak.

1892 nyaráig  tarto tt a derűs római 
élet, akkor N agy Sándor hazaköltözött 
Budapestre. Rövid itthoniétét követte  
párizsi tanulm ányútja, m ely u tán  előbb 
Veszprémben, m ajd Gödöllőn telepe
dett le.

Gödöllő

1901-ben költözött a N agy-házaspár 
és Kriesch A ladár Gödöllőre. O tt a la
p íto tták  meg közösen a gödöllői m ű
vésztelepet, m ely a később hozzácsat
lakozó m űvészek ú tján  jelentős ténye
zőjévé lett a m agyar m űvészeti életnek. 
Nem volt az szervezett egyesülés, csu
pán rokon-életszem léletű m űvészek ta 
lálkozása, akik a h ittel telt középkor 
szellem iségét élesztették  ú jjá  és hoztak 
létre egy áhítattal telt, új nyelven m eg
szólaló m űvészetet. Giotto korát, a Tre- 
centot idézték fel, Cennino Cennini mű
vészeti útm utatásait tanulm ányozták. 
Régi technikát h ív tak  életre: gipsszel 
alapozott deszkalapon tem perafesték
kel festették  ragyogó színű, üde egysze
rű sé g é  szim bolikára hajló kompozíció
ikat. H atottak  rájuk  az angol preraffa- 
eliták is.

N agy Sándor, m indezen törekvések 
előharcosa, felélesztette a 19. század
ban lehanyatlo tt üvegfestészetet is. A 
Lipótmezei Elm egyógyintézet kápolná
ja  szám ára készített nagym éretű üveg
festm ényein a régi nemes tradíciókat új 
formában szólaltatta meg és m utatott 
irányt a továbbfejlődésnek.

Gödöllőn állami tám ogatással sző
nyegszövő telepet és szövőiskolát is 
létesített a N agy-házaspár, Kriesch A la
dár közrem űködésével. Saját tervezésű, 
m agyar népi díszítm ényeket felhaszná
ló szőnyeg-rem ekm űvek kerü ltek  ki né
pes m űhelyükből. U gyanakkor gobeli
neket is tervezett a M ester, m elyek 
szintén a telepen kerü ltek  kivitelre.

M indezek m ellett az iparm űvészet

egyéb ágaiban is gazdag term ést hozott 
a gödöllői telep, különösen a bőr és a 
fa m űvészi m egm unkálása terén, min
den anyagban gazdag díszítő képzelet
tel és m agyar zamattal.

Elismerések, eredmények

N agy Sándor m unkásságát hazája és 
a külföld egész sor magas kitüntetéssel 
honorálta. Budapesten, Torinoban, Mi
lanóban, Londonban stb. aranyérem m el 
tün tették  ki, Budapesten pedig előbb az 
Iparm űvészeti Iskola, m ajd a Képzőmű
vészeti Főiskola tanára  lett. 1910-ben 
festette rem ek freskóit a budapesti Reg- 
num M arianum-templomban, m elyet a 
kom munista korm ányzat lerom bolt és 
helyére a Sztálin-szobrot állította, de a 
népharag a gyűlölt szobrot 1956-ban 
lerom bolta. 1930-ban alkotta  a buda
pesti új Szent János-kórház kápolnájá
nak freskóit, m ajd 1938-tól 1941-ig fő
m űvét: a pesterzsébeti templom nagy
szabású freskósorozatát.

M űvei sorában jelentősek gondos 
technikájú  rézkarcai és illusztrációi is, 
m ely utóbbiakat együtt rajzolta felesé
gével, Kriesch Laurával (1879-1961). 
Ady-illusztrációi kiem elkedő rem ek
művek.

H it és m űvészet egybeforrott m űvé
szünkben. Ezt h irdeti egyik írásában is: 
«A m űvészeti alkotás egy nem e a val
lásnak, gyökerük  azonos: m ély  emberi 
érzelem.»

N yugdíjas éveit Gödöllőn élte a N agy
házaspár. O tt vészelték  á t a m ásodik 
világháborút is, egyedül m aradva a 
m egszűnt m űvésztelep színhelyén, öre
gen, félig elfeledve. O tt látogattam  meg 
többször is az ősz M estert és m elegszí
vű  feleségét. O lyankor felidézték a 
m últat, különösen a művész-sógorral, 
Kriesch A ladárral közös em lékeket és 
m indkettejük atyai tanítóm esteréhez, 
Szoldatics Ferenchez, «az utolsó naza- 
rénus festő»-höz fűződő fiúi kapcsola
tukat. Ideadta páratlanul nagy doku- 
m entáris értékű, költői szépségű napló
jegyzeteit is lem ásolásra, m elynek alap
ján  megírtam  a házaspár m onográfiáját, 
de k iadására a kom m unista uralom  alatt 
m ár nem kerü lhetett sor. A  kézirat az 
1956-os esem ények folyam án megsem
misült.

Addig is, amíg a m agyar művészet- 
tö rténet méltóbb módon emlékezik m ajd 
meg N agy Sándorról, őrizzék meg em
lékét ezek a szerény sorok.

BlRÓ BÉLA
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Gyöngyszemek irodalmunkból
Virág Benedek:

B É K E S S É G - Ó H A J T Á S

Szállj le felséges palotád egéből,
Béke! m ennyeknek  koronás leánya! 
Szállj le s Európánk m ezején jelen j meg 

Már valahára!

A  vadon M arsnak dühödött kezéből 
ü sd  ki dárdáját; raboló v itézit 
Puszta honnyoknak telekére vissza- 

M enni parancsold.

VIRÁG BENEDEK nevének hallatán 
nekem  nem a versei, m int várható  len
ne, s nem is egyéb m unkái ju tnak  
eszembe, hanem  m aga a költő, szere
tetrem éltó egyénisége, életmódja, vagy 
talán  m indenekelőtt azok a szépdíszű 
jelzők, m elyekből kortársai s az utókor 
fontak nem hervadó koszorút neve kö
ré. Ö volt a «magyar Horác», a «budai 
remete» s a «szent öreg», mindhárom 
nevezetet fölösen kiérdem elvén.

A «római lelkű Virág» ( 1755-1830) 
bizony csak jobbágy családból szárm a
zott, a piaristáknál tanult s 21 éves ko
rában belépett a pálosrendbe. A  rend 
feloszlatása u tán  világi papként m űkö
dött tovább, 13 éven keresztül Székes- 
fehérváron tan íto tt a jezsuitáktól elvett 
gimnáziumban, mint «a költészettan  k i
rályi professzora*. 1795-ben költözött 
Budára, a Tabánba s ettől kezdve csak 
az irodalom nak élt. V ersei országszerte 
népszerűvé tették, k iv ív ta kortársai el
ism erését s a fiatalok tiszteletét, Cso
konai s méginkább Berzsenyi m esteré
nek tekintette.

A  «m agyar Horác» a nagy latin  költő 
példájára és m odorában írta  antik-mér- 
tékes verseit, tüzes ódáit, a hazafiságra, 
magas erkölcsiségre serkentő költem é
nyeit. Csak a «magasztos», a fennkölt 
eszm éket tarto tta  a poézisre m éltóknak, 
a rom antikus ellágyulást, az érzelmes- 
séget lenézte. Feljegyezték róla, hogy 
egyízben Eötvössel s Kisfaludy Károly- 
lyal (akkor m ár ő az új irodalom  v e 
zére!) sétálgatott a Duna-parton s ami
kor Kisfaludy elköszönt tőlük, V irág 
hosszasan u tána nézve m egszólalt: «Mi- 
lyen szép magas ember ez a Kisfaludy, 
egész hérosz, mégis olyan lágy, szerel
mes verseket ír».

Saját «poétai m unkáin kívül V irág 
lefordította a teljes H oratiust: ódáit, 
szatíráit, leveleit, de fordított más latin 
auktorokat is.

1810 szept. 5-én a tabáni tűzvészben 
mindene elpusztult (400 ház ham vadt

Ily  soká tartó viadal piaccán így  
A  szelíd le lkek  fene tigrisekké  
Válnak, elszokván az igaz s az érző 

Emberi szívtől.

A  dühősséggel keresett dicsőség 
Vesszen el, M úzsám szabadon kiáltja; 
A borostyánág, ha verselik, undok  

Címer előttem.

el!), könyvei, kéziratati, így a «M agyar 
Századok* c. történelm i műve m ásodik 
részének összegyűjtött anyaga. Ettől 
kedve még nagyobb szegénységben élt, 
de segítséget, ápolást még öregségében 
sem fogadott el, így senkisem  volt m el
lette, m ikor meghalt. Egy reggel «a pad
lón m eghidegülve találták*. Sírja fölé 
egy régi tanítványa, Reseta János emel
te te tt szép m árványem léket.

( — Én még jártam  a tabáni öreg te 
metőben, álltam  a «szent öreg* vasrács
csal körülvett sírjánál, m int nyolcadi
kos diáknak egyszer nekem  kelle tt be
szédet mondani az ugyancsak ottnyug- 
vó másik hajdani költő, az A kadém ia 
első «titoknoka», Döbrentei Gábor sír
jánál ( a mi iskolánk gondozta a sírt) 
s irigyeltem  a «verbőczystákat», m ert 
nekik V irág Benedek sírja  jutott. Ké
sőbb meg, m int budai lakos, Pestre-

m enet sose m ulasztottam  el a villam os
ból a Szebeni A ntal-térnél (régen s ú jab 
ban ism ét Szarvas-tér) p illantást vetni 
egy keskeny, ütött-kopott, egyem eletes 
sárga házra, am elyen m árványtábla h ir
dette  az egyik ablak fölött, hogy 1795- 
től haláláig o tt lakott V irág Benedek. 
A m ásodik világháborúban teljesen  el
pusztult a ház, de a helytől nem messze 
néhány éve ott áll a szobra, Pátzay Pál 
alkotása.)

BÉKESSÉG-ŰHAJTÁS: semmise je l
lem ezhetné igazabbul a kedves, bölcs 
Virágot, m int éppen ez az emelthangú, 
ünnepélyesen höm pölygő óda, am ely
ből azonban indulat süvit, jelezvén, 
hogy a szelíd budai rem ete valódi füg
getlen szellem volt, aki ha  kellett, fele
m elte szavát a hódítás, az em bertelen
ség ellen. A vers 1801-ben íródott, Euró
pára  m ár N apoleon árnyéka borul! — 
Az igényesebb olvasó elgyönyörködhet 
a vers formai szépségein is, a szigorúan 
szerkesztett, «szoros kötésű* sapphói 
strófákban s a zárásul szolgáló k e c ií j^  
adoniszi sorokban. Ám ennél fontosabb, 
hogy e költem ényre Kodály Zoltán 
1953-ban (figyeljünk az évszámra!) ve
gyeskari m űvet komponált. Ö pedig 
mindig tudta: mit, m ikor és m iért ír! 
Kell-e mondanunk, mi volt a Rákosi- 
korban az ilyen sorok időszerűsége: «A 
szelíd lelkek fene tigrisekké Válnak, el
szokván az igaz s az érző Emberi szív
től*, vagy a m ásodik versszak esengé- 
se: «a vadon M arsnak .. . raboló vitézit 
Puszta honnyoknak telekére vissza- 
M enni parancsold*. Az ilyen sorok te t
ték  s teszik aktuálissá e 150 éves köl
tem ényt.

SZAMOSI JÓZSEF

A szentek egyessége, küzdő és szenvedő egyház
Az örök boldogság nem valam i külön, 

elvonatkoztatott világ, hanem  a k inyi
latkoztatás szerint földi életünk bete l
jesülése. A keresztény ember földi za
rándokúba m ár a m egkezdett öröklét. 
A m ennyei boldogság végleges egyesü
lés Istennel és az üdvözültekkel az 
ö rö k  Szeretetben. Részvétel a szentek 
egyességében, vagyis a győzedelmes 
Egyházhoz való tartozás, amely azon
ban szoros kapcsolatban áll a földön 
zarándokló, vagy küzdő Isten népével, 
és a tisztító tűzben szenvedő lelkekkel, 
m ert az üdvözültek közbenjárnak a 
küzdő és szenvedő Egyház tagjaiért. De 
vajon mi, a küzdő Egyház tagjai, tehe
tünk-e valam it az elhunytakért? A leg
fontosabb, amit tehetünk az engesztelő 
szentn\iseáldozat bem utatása és az 
imádság. Krisztus végtelen  értékű ke
resztáldozatát ajánljuk fel engesztelé- 
sül az elhunytak lelki üdvösségéért. Oly

vigasztalóan és m eggyőzően hangzanak 
a gyászmise prefációjának szavai: «Ben- 
ne ragyogott fel a boldog feltám adás 
rem énye, hogy akiket elszomorít a biz
tos halál tudata, azokat vigasztalja a 
jövendő halhatatlanság ígérete. M ert 
híveid élete Urunk meg nem szűnik, 
csak átváltozik és amikor földi ha jlé
kunk elmúlik, a m ennyben örök haza 
vár.*

Sajnos, ma m ár egyre ritkábbá válik 
az a régi szép szokás, hogy az elhunyt 
koporsóját a rokonok, a jóbarátok és 
ism erősök viszik a szentm ihálylován a 
sírhoz, ami olyan szépen fejezi ki a 
gyász, az együttérzés és szolidaritás 
érzelmeit.

A  halo ttért való imádság ősrégi ke
resztény, sőt ószövetségi hagyomány, 
mivel jól tudjuk, hogy ha valaki a ke
gyelem  állapotában hunyt is el, még

Szállj le! s vigasztald meg az árvaságot, 
Béke, m ennyeknek  koronás leánya! 
Haj! sok országok szava kér, jelenj meg  

Már valahára.
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Európai cserkészetünk felhívása
Kedves Magyar Családok!

Kedves Honfitársaink!

M agyar C serkészetünk idén ünnepli Isten segítségével alapításának
65 éves, a nagyvilágban szétszórt magyarságunk fiatalságáért végzett m un
kájának 30 éves évfordulóját. Hazánkban történt betiltásunk után, az el
múlt harminc esztendő eredm ényeként az egész világon több száz csapat
ban, sok ezer magyar származású, n ye lvünket beszélő cserkészliú, cser
készleány, kiscserkész tartozik hozzánk. Európában, az európai cserkész
kerület tíz országban, 21 csapattal, 1.400 fiatallal foglalkozik. M unkánk  
eredm ényeképpen Stockholmban, Brüsszelben, Párizsban, Zürichben, Bern
ben, Stuttgartban, Kölnben, Frankfurtban, Heidelbergben, M ünchenben, 
Kastl bei Am bergben (magyar gimnázium), Grazban, Linzben, Bécsben 
zeng az ének, vidám  cserkészgyűléseken, magyar nyelven  tanulják meg  
fiataljaink népünk ku ltúrkincseinek értékeit, ism erik m eg cserkész gyakor
lati m unkánk keretében az erdő, a hegyek  világát. N yári nagytáboraink
ban tíz ország magyar fiatalsága találkozik egymással és az esti tábortűz 
fényében  szárnyra ke lnek  a jkukon őseink dalai. A  déltiroli téli táborban, 
a karácsonyi szünetben, a síelés m ellett, a kedves, vidám téli estéken  Szt. 
Jakabfalván (Déltirol) 11 napig magyar szótól hangos a Pensio Jungmann, 
a magas hegyi sielőhely . . .

Erre a vidám, magyar cserkészéletre szeretnénk most m eghívni azokat 
a magyar származású fiatalokat, magyar családjaink gyerm ekeit, akik  még  
nem  csatlakoztak eddig hozzánk!

Kívánatra örömmel írjuk meg, hogy m ely ik  országban, hol m űködik  
magyar csapat, hol lehet jelentkezni.

A  magyar cserkészetnek ősi hagyom ányai vannak, —- tagjai a tíz cser
késztörvény  szellem ében élnek és ma is, — Isten, haza és embertársaink  
szeretete cserkészm unkánk alapja.

örü lnénk, ha m indazok a családok, k ikn ek  fiatal gyerm ekeik  vannak
— 6-tól -1 9  éves korig  — és magyarul értenek és beszélnek csatlakozná
nak hozzánk.

A zo k  számára, akik  még nem  beszélnek magyarul, de szeretnének m eg
tanulni, az egyes csapatoknál kis, hétvég i magyar iskolákat tartunk fenn,
— vagy tartanak fenn az egyes magyar lelkészségek.

Szeretettel várva gyerm ekeiket a magyar cserkészcsapatokba,

honfitársi üdvözlettel
v. Kölley György cscst.

EURÓPAI KERÜLETI CSERKÉSZ TÉLITÁBOR DÉLTIROLBAN

oly sok emberi gyarlósággal rendelke
zik, hogy nem léphet rögtön Isten szine 
elé, hanem  tisztulásra van szüksége. De 
vajon m ilyen sokáig tart ez? Erre se 
tudunk pontos választ adni. M indene
setre a tisztulás tartam a nem m érhető 
földi m értékkel. Bár megdöbbentő, amit 
erről a stigm atizált Konnersreuthi N eu
m ann Teréz életrajzírója, egy Gerlich 
nevű m egtért újságíró ír: Teréz egy pap 
leikéért szenvedett, aki közvetlenül a 
reformáció előtt A rzberg utolsó p lébá
nosa volt. És tényleg levéltári kutatá- 
tok alapján m egállapították, hogy h ív
ták  e város h itújítás előtti utolsó kato
likus lelkipásztorát. A  stigm atizált sze
rint e pap tisztulásának ideje józanság
hiánya és hanyag m isézése m iatt m ajd
nem 400 év óta még mindig tart.

A tisztítóhely szenvedései a hívek 
fantáziáját m indig élénken foglalkoz
ta tták  és örvendetesen még ma is sokan 
im ádkoznak a szenvedő lelkekért. A 
tisztítóhely létét a hitú jítók  tagadták.

,*■- -A °dig a kinyilatkoztatás beszél róla. Így 
.^sjna'M akkabeusok 2. Könyve arról tudó

sít, m iként m utattak be engesztelő ál
dozatokat az Ószövetségben az ele
settekért, akik a feltám adást várták . 
Ezért az Egyház m inden szentm iseáldo
zatban m egem lékezik a holtakról és 
egy külön napot ik tato tt be a liturgikus 
naptárba M indenszentek ünnepe után, 
H olottak napját, amikor különösen m eg
em lékezünk róluk. Az Egyház e napon 
teljes búcsút engedélyez, am elyet az 
elhunytak javára  ajánlhatunk fel, hogy 
ham arabb kiszabaduljanak a szenvedés 
helyéről, ami tulajdonképpen nem hely, 
hanem  állapot. A legnagyobb szenve
dést az jelenti, hogy Istent m ég nem 
láthatják , Vele véglegesen m ég nem 
egyesülhetnek. A  tűz is azt a szenve
dést jelképezi, amellyel az elhunytak 

- 'V ezeke lnek  vétkeikért. Bár az érzéki 
-^B űnökért, valószínűleg érzéki kínokkal 

kell elégtételt adni, am elyek egyes teo 
lógusok felfogása szerint az am putáltak 
ún. fantom fájdalmaihoz hasonlítanak, 
am elyeket hiányzó végtagjaikban érez
nek, m ert hiszen a tisztítótűzben szen
vedő lelkek a feltám adásig testüktől el 
vannak választva. Azonban a legna
gyobb fájdalom  az Isten boldogító lá 
tásának  hiányában áll, az abból való 
kizártság, ami a kárhozat lényege is. 
Csakhogy e szenvedéseket a tisztítótűz
ben enyhíti az a biztos rem ény, hogy 
a tisztulás befejeztével véglegesen el
ju tnak  Isten boldogító látására, vég te 
len szeretetébe, am elyről Szt. Pál eze
ket az ihletett szavakat írta  az első ko- 
rintusi levélben: «Szem nem látott, fül 
nem hallott, ember szívébe föl nem h a 
tolt, amiket Isten készített azoknak, 
akik Öt szeretik.*

IKVAY LÁSZLÓ

A Magyar Cserkészszövetség európai ke
rülete örömmel hirdeti meg ezúton is, ha
gyományos, évek óta nagy közkedveltség
nek örvendő Téli Táborát. Az idei téli tá
bor, m ely a «Kárpát Téli Tábor* nevet 
viseli, 1975 dec. 26-tól 1976 jan. 6-ig tart, 
a nagyon szép fekvésű déltiroli St.Jakob- 
ban (Ahrntal völgye, Északolaszország) ke
rül megrendezésre. A  cserkészek a Pensió 
Jungmann-ban nyernek elhelyezést (két 
nagy házban). Cserkészszülők számára a 
Pension Lindenhofban (Steinhaus) foglal
tunk le 1-2-3 ágyas szép szobákat. (Pár 
száz méterre a silifttől.) A  síelés taponta a 
2250 méteres Klausbergen történik, ahová 
silift szállít fel bennünket. Itt nagyszerűen 
kezelt sípályák és kis siliftek vannak. Si-

oktatásról — kezdők és haladók számára — 
külön sioktatóink gondoskodnak.

Tekintettel a nagy érdeklődésre és a kor
látozott létszámra, az érdeklődők mielőbb 
lépjenek érintkezésbe a téli tábor parancs
nokságával. Cím: Ungarischer Pfadfinder- 
bund, 8 München 81, Oberföhringerstr. 40. 
Az USA-ból és Kanadából résztvenni óhaj
tók: Bócsay Zoltán Szöv. VK. VT. címén 
jelentkezzenek. (Bócsay Z. — 21131 W est 
Wagar Cr. - Cleveland, Ohio 44116. USA.) 
Tel.: 216 - 331 - 1673.

Kívánatra mindenkinek pontos ismertetőt 
küld az európai cserkészkerület. — Jelent
kezési határidő: 1975 november 20.
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Mindszenty József

E ML É KI R A T A I M
Próbálom elmondani rózsafűzéremet. 

De a durva környezetből nem tudok 
kikapcsolódni és úgy érzem, hogy a sö
tétség hatalm a vesz körül. A szomorú 
helyzethez illő szentírási szövegek és 
idézetek örvénylenek bennem:

«M egjö ttek gyűlölőim , akik  nálam  
erősebbek. Rámtámadtak az én gyászos 
napomon. Ez az éjszakai óra a sötétség  
hatalmáé. De hisz tudtam, hogy eljön 
az én órám.»

Eszembe ju to ttak  a szavaim is, ame
lyeket búcsúzóul intéztem  papjaimhoz: 
M indig és m indenütt —mondottam  ne
kik — csak az történhetik velünk, amit 
az Ür rendel, vagy megenged. Tudtán

Amikor a rendőrautók hosszú sora az 
A ndrássy út 60 előtt lefékezett és m eg
állt, kiszállítottak a kocsiból. Két sűrű 
rendőrkordon közt vezettek  be a h ír
hedt épületbe . . . Az egész környéknek 
jóform án csak rab- és rendőrforgalm a 
volt. O lyan félelm etesen m egnőtt a le- 
fogottak és a k ínvallatás alá kerülők 
száma, hogy a szomszédos épületeket 
sorjában, egyiket a másik után, a h ír
hedt intézm ényhez kellett csatolni. M e
gannyi sóhajok hídja vezet egyik épü
letből a másikba. Ezeken úgy szállítják 
a szegény rabokat a tömlöcök mélyébe, 
m int annak idején a törökök v itték  az 
elhurcolt m agyarokat az eszéki hídon 
át az isztambuli Héttoronyba.

Az A ndrássy út 60-nak is m egvannak 
a m aga vérszom jas basái. Köztük első 
helyen Péter Gábor altábornagy áll. Az 
egész terrorszervezet legfőbb vezetője 
és irányítója. Péter Gábort eddig te r
m észetesen nem ismertem, soha nem 
láttam . M ost többször is lesz alkalmam 
találkozni vele. Gnómszerű alakjáról 
ism eretes. Fiatalon szabóságot tanult. 
Tudott halk hangú, jó társalgó lenni. 
Tudta színlelni a jóhiszem űséget és arra 
is képes volt, hogy «emberséges ember
nek* m utatkozzék. Tudott a cél érdeké
ben teljesíteni olyan kéréseket, am e
lyeket más elv társak rendszerint m eg
tagadtak. A szabászat u tán  pártiskolát 
járt, a m esterségben alapos kiképzést 
kapott s azután a kom m unista arisz
tokráciának kiem elkedő alakja lett. V e
lem szemben is k ipróbálta módszereit; 
előnyös, kedveskedő énjével m utatko
zott be . . .

. . . Péter Gábornak itt volt h ivatala 
az A ndrássy út 60-ban, ahova m ost en
gem is beszállítottak. Éjszakánként szo
bájában hallgatta a gyötrött emberek

kívü l m ég egyetlen  hajszál sem  esik le 
a lejünkről. A nnyi más után a világ  
elveheti tőlünk ezt vagy amazt, de nem  
veheti el tőlünk Jézus Krisztusban való 
hitünket. Ki választ el m inket Krisztus
tól? Sem élet, sem halál, sem  egyéb te
rem tm ény el nem  szakíthat m inket Isten  
szere te té tő l . . .  Az odavezető úton nem  
le le jtjük  el Tertulliánusz szavait: Bi
zonyos vádlók vádja nekünk dicső
ségünk . . .

(Így történt 1948 karácsony másnap
ján M indszenty bíboros elhurcolása az 
esztergomi érseki palotából. Emlékira
tainak következő  iejezete  ezt a címet 
viseli: «Az Andrássy út 60-ban».

jajk iáltásait, nyögését és halálhörgését. 
Parancsára gumibottal kezelték vallo
m ásuk előtt a vádlottakat, veséiken, 
legérzékenyebb szerveiken ütlegelték 
őket, szeget vagy tű t vertek  körm ük 
alá, leégették a szem öldöküket cigaret
tával, kábító- és izgatószerekkel tették  
idegroncsokká őket, a szerencsétlenek 
alig alhattak, amíg végleg összetörve 
úgy vallottak, amint azt a politikai ren
dőrség szóról-szóra előírta nekik. A 
vérszag m egtöltötte az egész épületet. 
Ebbe ém elyítően keveredett bele a v é r
szag közöm bösítésére alkalm azott k lór
mész és karbon fanyar illata.

Nem csak az A ndrássy úton kínozták 
roncsokká vagy halálra a m agyar haza
fiakat. Budapesten a katonapolitikai 
osztálynak több lak tanyája  és fogháza 
volt, ahol hasonló módon és eszközök
kel kezelték az elhurcoltakat. A kínzó
helyeket a Vörös H adsereg létesítette  
és helyezte üzembe; a m agyar tan ítvá
nyokat kom munista oroszok vezették 
be a kínvallatás m odern és tudományos 
titkaiba, tőlük kapták a szakmai k i
képzést . ..

. . .  Az A ndrássy ú t 60 belső életéről 
és az ott történtekről annak, aki nem 
volt ott akár rab, akár vallató, a leg
kisebb fogalma sem lehet. Még beosz
to tt rendőrök nagy része sem ismeri, a 
sajá t hatáskörén kívül, az egész gépe
zet működését, hogy később esetleg ne 
legyen m ódja elárulni a teljes valósá
got. A néhány rabnak, aki valam ilyen 
csodával határos módon onnan kikerül, 
lakatot tesznek az a jkára  és pszicholó
giailag bénítják  meg azzal, hogy bár
m ikor visszakerülhet a borzalm ak he
lyére és akkor m ár egy életen keresz
tül néma m arad .. .

. . .  H a valam elyik rab engedelm esen 
és m egelégedésre vall, és azonfelül 
kém kedést is evállal, előfordul, hogy a 
további puhítás érdekében jó vendéglői 
ebédet is adnak neki.

Előkészületek a kihallgatáshoz

Engem mindenféle k itérés nélkül 
egyenesen v ittek  az A ndrássy út 60-ba, 
két órai pihenőt sem hagytak, máris 
v ittek  levetkőztetésre és kihallgatásra. 
Egy földszinti fűtetlen, rideg, hodály- 
szerű helyiségbe cipeltek be, ahová 
népes gyülekezet csődült össze vetkőz- 
tetésem re. Elsőnek a rendőrőrnagy 
nyúlt hozzám, azután a sánta titkos
rendőr. Lehúzták a reverendám at és 
gúnyosan nevetve alsóruháim at is. Bő, 
keleti jellegű, tarka-csíkos bohócöl
tönyt húznak rám. V ajon ki az és hol 
van most, aki előttem  viselte? . . .  H ir
telen  táncolni kezdenek körülöttem . Az 
őrnagy rámordít:

— Kutya! De rég vártuk  ezt a boldog 
órát! Csakhogy ennyire vagyunk!

Hallgattam . Közben elvonultak emlé
kezetem ben szenvedő elődeim, így a 
16. században a később kivégzett ro- 
chesteri püspök és angol bíboros, Fisher 
János, VIII. H enriknek a börtönében; 
vagy a 19. századból idéztem VII. Piust, 
Napoleon foglyát és Ledochovszky len
gyel érseket is . . .  A 20. században ne
kem ju to tt M ária országában a bíborosi 
rabsors.

Elkobozzák nem csak a reverendám at, 
a breviárium ot, a rózsafűzéremet, Kem- 
pis Tamás «Krisztus követését*, a Má- 
ria-érm et és a skapulárét, de az órám at 
is, valam int a magammal hozott bünte
tőjogi kódexet, hogy ne olvashassam  
rájuk  — becsületes védő hiányában — 
annak paragrafusait, amikor a perrend
tartás szabályai ellen vétkeznek. Tisz 
tában voltam  azzal, hogy teljesen m a
gam ra fogok m aradni a rendőri kihall
gatások és a k irakatper idején, m inden 
jogi védelem  n é lk ü l. . . Felszentelt pap 
szám ára a reverenda, ha  nem is min
dent, de sokat jelent: ebben a környe
zetben különösen sokat. Engem nem 
igen szoktak látni civilben, s a reveren
dától való megfosztás m ély keserűség
gel tölti el a lelkemet. A reverenda a 
pap testőre.

Felvezettek egy emeleti szobába. Kö
rülbelül 4 x 5  m éter nagyságú, sötét 
helyiség volt, udvarra néző ablakkal; 
a jta ja  szűk, hom ályos folyosóra nyílott. 
Á gy helyett egy elnyűtt dívány volt 
benne. Cellám alacsony volt, s annak 
ellenére, hogy állandóan sokan voltunk 
benne, nem szellőztették . . .  A szobában 
állandóan ott tanyázott a szobaparancs
nok, egy ordas vén ember, ki m ár az 
1919-es kommunizmus alatt is érdem e

Az Andrássy út 60-ban
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ké t szerzett m agának. Zalaegerszegen 
1920 u tán  in ternálótáborba kerü lt és 
most úgy  látszik nekem, az egykori za
laegerszegi plébánosnak is vissza akar 
fizetni valam it. Párttanfolym ot végzett. 
A szerencsétlen, félm űvelt em ber v e 
lem szemben m ost egy tudós egyetem i 
tanár fölényes, oktató hangján próbált 
beszélni; k ioktato tt a m aterialista böl
cselet igazságairó l. . .  A többiek inkább 
sihederek voltak. Mocskos és nyegle 
volt volt a beszédjük. N yilván felsőbb 
utasításra — hogy m egalázzanak — je 
lenlétem ben szinte versenyre keltek  a 
trágárságban.

Fullasztó és szinte kibírhatatlan  volt 
a levegő, am elyet állandóan öt ember 
fogyasztott a szellőzetlen helyiségben.

11 óra lehetett, amikor értem  jöttek. 
Á tvezettek  a szűk folyosón, egy vasalt 
a jta jú  szobába, am elynek egyetlen ab
lak a , viszont két a jta ja  is volt. A szo- 
oa közepén egy íróasztalnál Décsi Gyu
la rendőralezredes ült a főhelyen. M el
lette  öt m ásik kihallgató rendőrtiszt 
volt jelen, ezredestől főhadnagyig.

Megnéznek, érdeklődéssel m ustrálják 
a ruhát rajtam , m osolyognak. Oldalt 
két gépelő elv társnőt látok, előttük író
gép, szájukban cigaretta. Szemmel lá t
hatóan meghitt, tegeződő viszony van 
köztük. Az egyik nő a kihallgató tisz
tek  egyikét állandóan Jánoskám nak 
szólítja.

Décsi Gyula cigarettára gyújt és úgy 
kérdezi:

— Mi a neve?
Megmondom.
— M ikor és hol született?
Válaszolok.

i — Mi a foglalkozása?
— Esztergomi érsek, M agyarország 

prím ása vagyok.
— Mi volt azelőtt? M ikor és hogyan 

szakadt el a m agyar néptől? M iképpen 
lett a haza és a m agyar nép ellensége?

— Katolikus pap vagyok — feleltem
— és m int káplán m űködtem  Felső- 
patyon, ahol az első világháború alatt 
igyekeztem  szolgálni az egyszerű né
pet. U tána h ittanár lettem  Zalaegersze
gen, később pedig plébános. A kkor is 
mindig latba vetettem  befolyásom at a 
m agyar népért. A nnak érdekeit szol
gáltam. Sem mint veszprémi püspök, 
sem mint esztergom i érsek és bíboros
prímás, nem szakadtam  el tőle. Lelki
ism eretem  szerint sohasem vétettem  
ellene.

Décsi: — Ha így volna, akkor most 
nem lenne itt.

— Ahhoz — válaszolom —- hogy va
laki ide kerüljön, nincs szükség külö-

Ebben a légkörben számomra legelvi
selhetetlenebbnek tűnt a piszkos embe
ri ajkak  beszédje. Időnként megszólí
tanak  és trágár tö rténeteket adnak elő. 
Egyikük azt m agyarázza, hogy amikor 
még gyónt, áldozott és templomba járt, 
nem volt annyi pénze mint most, ami
óta a rendőrség szolgálatában van. 
M ost bőven van pénze, nagyszerű szó
rakozásokra telik  belőle — m ondotta — 
m ajd részletezni kezdte bordélyházi 
élm ényeit és élvezeteit. Így viselkedett 
velem  szemben a m ásik három  siheder 
is. A beszédszünetek alatt odakünn síri 
csend honolt. N éha azonban távoli 
hangfoszlányok szürem keztek be az a j
tón — ezek a kínzókam rákból értek  fel 
hozzánk.

nős okra. Az illető idekerül, ha a rend
szernek nem tetszik.

Décsi: — ö n  szem behelyezkedett a 
m agyar nép felemelkedésével.

— A felem elkedést — mondom — én 
sohasem elleneztem, viszont nem látom  
m egvalósulni még évek m últán sem. 
M ost inkább azt panaszolnám, hogy 
amit hangosan hirdettek, azt a tények 
m egcáfolták.

Décsi: — Az im perialistákkal kere
sett hazája ellen kapcsolatot. M agyar- 
ország belügyeibe való beavatkozásra 
és háborúra akarta  rábírni őket.

— A rendszer — feleltem  — , a rend
szer m aga kényszerített arra, hogy 
érintkezést keressek az Egyesült Á lla
mokkal. De erre csak azután került sor, 
m iután előzőleg hiába sürgettem  a m a
gyar korm ányt, hogy a megszálló hata
lom túlkapásaival szemben védje meg 
az ország és a nép érdekeit.

Décsi: — A datokat szolgáltatott az 
am erikai követségnek a Vörös H adse
regről.

Ezt válaszolom: — Ez igaz. Például 
közöltem  a szövetségesekkel, hogy 
Esztergom-Komárom várm egyében a 
Vörös H adsereg részére k ivetettt pénz
beli és term észetbeni járandóságot egy 
éven belül kétszer is behajtották. Az 
alispán fordult hozzám panaszával és 
én a háború által nyom orba döntött 
m agyar nép érdekében arra kértem  a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság am eri
kai tagját, hogy hasonló túlkapásokat 
akadályozzon meg. M agyarország m eg
szállás alatt volt, az Egyesült Állam ok 
viszont egyike volt a megszálló hata l
maknak, képviselője ott ü lt a Szövet
séges Ellenőrző Bizottságban. Amit én 
kértem , azt m inden m agyar állampolgár 
jogszerűen kérhette  volna a SZEB b ár
m elyik tagjától. Ezért nevetséges a m a
guk állítása, hogy én az Egyesült Á lla

m okat hazám  elleni háború m egindítá
sára akartam  rábírni.

. . .  Közben írták  a jegyzőkönyvet, de 
nem az került bele, amit én mondtam. 
Az aláírásra elém adott szövegben 
mindazt, amit mondtam, m egham isítot
ták. Term észetesen m egtagadtam  az 
aláírást.

Décsi: — Jegyezze meg, hogy itt ná
lunk a vádlottak  nem azt vallják, amit 
ők akarnak, hanem  amit mi akarunk. 
Intett a fejével az őröknek és kiadta az 
utasítást:

— Tanítsátok meg vallani!
Az őrnagy visz be a cellába. Lehetett 

úgy éjfél u tán  3 óra. Két őr az asztalt 
gyorsan elrángatja  a szoba közepéről, 
u tána az őrnagy m egáll velem  szemben 
és rám kiabált, hogy vetkőzzem. Nem 
vetkőzöm  s nem is mozdulok. In t a le 
gényeinek. Segítségükkel m aga húzza 
le rólam a csíkos zubbonyt és nadrágot. 
U tána elhagyják a szobát. Hallom, hogy 
kinn a folyosón lázasan keresgélnek 
valam it.

Röviddel ezután belép a szobába egy 
magas, tagbaszakadt, b ivaly-nyakú és 
vad-tekintetű politikai rendőrtiszt, aki 
csak annyit ve t felém:

— Én partizán voltam  . ..
Beszél ugyan m agyarul, de az arca 

nem m agyar. G yűlöletét m ár régóta 
gyűjthette  ellenem. Nézni sem jó rom
lott, gyűlölködő arcát. El is fordulok. 
A mozdulatából azt sejtem, hogy kissé 
eltávolodik tőlem. Egyszerre nekem  fut 
és csizmával egész erejével belerúg 
födetlen gerincembe. Ö is, én is a szem
közti falnak esünk. Többet akkor, úgy 
látszott, nem is tudott rúgni. Valami 
luciferi örömmel az arcán pihegve 
mondja:

— Életem legboldogabb pillanata volt 
ez . . .

Hogy a valóságot mondta, azt le tud
tam  olvasni kéjesen eltorzult arcáról.

M ost ú jra az őrnagy jön be. Kiküldi 
a partizánt, gumibotot vesz elő. Legyűr 
vízszintesen és elkezd ütlegelni. Talpa
mon kezdi és m indig feljebb.

A  gumibot suhogásaira a szomszéd 
szobából és a folyosó felől hallom a kó
russzerű diadalmas kacajt. N ők és fér
fiak vegyesen vannak a közelemben s 
ha jól tudok a harsogó kacajból követ
keztetni, úgy m ost sokkal többen van 
nak jelen, m int am ennyien a kihallgató 
helyiségben voltak  . . .  Az őrnagy to 
vábbra is egymás után  m éri rám az 
ütéseket. Bár kim erültén liheg, nem 
hagy ja  abba kínzásom at, hiszen nagy 
gyönyörűsége lehetett abban, hogy vég
re elérkezett az óra, amikor M agyaror
szág hercegprím ását levetkőztetve bo- 
tozhatja . . .

(Folytatás a 10. oldalon)

Az első éjszakai kihallgatás
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A párizsi Misszió hirei

A nyári szabadság után  nagy lendü
lettel indult meg az élet a párizsi Misz- 
szióban.

A M ikes Kelemen Kör és a K ulturá
lis Bizottság rendezésében szept. 13-án 
irodalmi est volt M ózsi Ferenc Am eri
kában élő költő közrem űködésével. Az 
em igrációban jól ism ert és népszerű 
költő Fiatalságunk otthon és az em igrá
cióban címmel tarto tt előadást, majd 
verseiből olvasott fel. A m űsor m ásodik 
felében M ede Tibor ném etországi szín
művész szavalataival és énekszám aival 
szórakoztatta a hálás közönséget.

Szent István első királyunk ünnepét 
szept. 14-én, vasárnap tarto ttuk  meg, az 
ünnepélyes szentmise után. Fehér Lász
ló az Egyházközségi Tanács elnökének 
történelm i visszapillantást nyújtó  beve
zetője u tán  Bereczky Gyula mérnök, 
toulousei honfitársunk beszélt. Az ün
nepélyen közrem űködött Cseh Erzsébet, 
ki középkori Szent Istvánról szóló dalo
kat énekelt Pierre Gazin orgonaművész 
kíséretével. Ezután Fayköd Csilla sza
va la tá t hallgattuk országalapító k irá
lyunkról.

A Pax Romana katolikus egyetem i 
mozgalom előadásai igen népszerűek a 
párizsi m agyar tanulóifjúság és érte l
miség körében. A szeptemberi előadás 
tém ája a jó lsikerült szentévi zarándok
lat volt. Párizsból m integy huszonöt za
rándok utazott Rómába R uzsik atya, 
franciaországi főlelkész vezetésével. Az

Mindszenty József 
EMLÉKIRATAIM

(Folytatás a 9. oldalról)

összeszorítom  a fogaimat, de a han
got nem sikerül m indig visszatartani. 
Nyöszörgők fájdalm amban. Elég a test
nek is a magáé, de m intha a lélek még 
jobban égne.

Egyszer aztán m ár nem tudom tovább 
számolni az ütéseket. A rra ébredek, 
hogy fellocsolnak, azután érzem, hogy 
felem elnek és felültetnek a díványra.

Hogy m ennyi ideig vertek  és m ennyi 
ideig m aradtam  eszméletlen, nem tudom 
m egm ondani. . .  Kínzásom alatt emlé
keznem  kellett a töm énytelen szenve
désre, ami népünkre szakadt. Gondol
tam a töm egesen m egerőszakolt m agyar 
lányok, apácák és édesanyák sorsára és 
lelkiállapotára. Bennük is hasonló v i
lágom lás m ehetett végbe. A  kommuniz
mus égisze alatt tö rtén t az is, ez is. És 
itt, az A ndrássy ú t 60-ban, vágyva gon
doltam a vértanúhalált halt A por Vil
mos győri püspök m agasztos sorsára. 
Szerettem  volna a helyében lenni.

M egkínzatásom  során a breviárium 

előadók: Jankovich István  és Fehér 
Tünde  beszám olójukban részletesen k i
tértek  a zarándoklat fontosabb esem é
nyeire, ism ertetve az ott elhangzott be
szédeket is. Előadásukat számos fény
képpel és olasz újság-kivágással élén
kítették. — A római ünnepi műsorok 
sikeréhez mi, párizsi m agyarok is hoz
zájárultunk a népszerű m űvészházas
pár, Pierre Gazin, az Invalidusok Szt. 
Lajos tem plom ának orgonam űvésze és 
Pósa Mária énekesnő felléptével, akik 
a Szent Pál bazilikában, illetve a Late
ráni Egyetem ünnepi gyűlésén adtak 
ízelítőt m űvészetükből.

O któber elején  ismét elkezdődtek a 
M isszióban az ifjúsági foglalkozások: a 
hétvégi m agyar iskola, a hitoktatás és 
a cserkészet. A  nagy távolságok elle
nére a szülők áldozatos erőfeszítései 
révén egyre több fiatal vesz részt a fog
lalkozásokon. H. Bárdos Eszter tan ító
nő, Mária-Margit kedvesnővér, va la 
mint Sásdy János és Toldalaghy Erzsé
bet cserkészparancsnokok vezetésével.

Közel ké t éve annak, hogy a kápolna 
alatti alagsori helyiséget buffet-nek ala
kíto ttuk át, ahol Hieró Istvánnak, a 
Misszió plébánosának javaslatára  min
den vasárnap a szentmise u tán  m agya
ros, meleg ételek  és finom házi sü te
m ények vá rják  a távol lakó honfitár
sakat. Az ételek  elkészítéséről Jozefa  
nővér vezetésével a m agyar asszonyok 
felváltva gondoskodnak. A  Misszió

bán elimádkozott zsoltárra emlékeztem: 
«És ellenem vigadva összesereglettek  
és felettem  m egsokasodtak az ostorcsa
pások. K icsúfoltak és csikorgatták fe 
lettem  fo g a ik a t . . .  Uram, miért soka
sodtak meg, ak ik  gyötörve sanyargat
nak engem? Sokan támadnak ellenem.»

M iután magamhoz tértem , felöltöz
tettek .

Tántorogva m egyek vissza a va lla
tásra.

Folytatják  ott, ahol abbam aradt. Ű jra 
követelik, hogy írjam  alá a jegyző
könyvet. M egtagadom, s mondom, hogy 
ami itt előttem  van, az nem az én vallo
másom.

Décsi erre dühödten k iad ja a rendel
kezést:

—  Vissza vele!
A gumibotozás ú jra  kezdődik.
U tána m egint visszavisznek a kihall

gató szobába. Décsi most ordítva köve
teli a jegyzőkönyv aláírását s amikor 
megtagadom, harm adszor v ite t vissza 
a cellámba, «külön kezelésre*.

Az őrnagy harm adszor gumibotoz 
meg.

( Folytatjuk)

buffet-je, m elyet nem régiben ú jra  k i
festettünk és népm űvészeti tárgyakkal 
feldíszítettünk közkedvelt találkozóhe
lye lett a párizsi m agyaroknak.

Az egyházak közötti ökum enikus e- 
gyüttm űködés szellem ében Hieró Ist
ván  plébános az Egyházközségi Tanács 
küldöttségével együtt ve tt részt a pá
rizsi református m agyar egyház október 
havi ünnepélyes istentiszteletén, m ely
nek keretében Dr. Kulifay Imre  lelkész 
új presbitereket és női választm ányi ta 
gokat avatott. A szertartást követő sze- 
retet-vendégségen M ester László egye
temi tanár, a reform átus egyház gond
noka köszöntötte a Misszió képviselőit.

SZŐKE KLÁRA

ÜJVÁRY - «GRIFF» - VERLAG 
Tel. 98 94 23 

8 München 81, Titulerstr. 2.
Idén az alábbi könyveket jelenteti meg: 

R á c z  V i l m o s :
«SZÚRÁS KIZÁRVA*

A Sydneyben élő ism ert Színházi M aga
zin és sok más m agyar lap főszerkesz
tő jének visszaem lékezései m űvészek
ről, írókról, politikusokról, és életéről. 
M indenkinek ajánljuk, m ert nem csak 
történelem , hanem  izgalmas, érdekes 
felelevenítése a közelm últnak (240 old.)

Rendelje meg még ma!
Bibliofil példány a szerző dedikációjá- 
val 25.— USA dollár, kem ény vászon
kötésben 10.—, kartonkötésben 8.— $. 

K u t a s  E r z s é b e t :
«NEM ÁRNYAK ŐK» . . .

Ez az izgalmas regény a m ásodik világ
háború idején játszódik le Budapesten. 
Az emigráció köreiben nagy szenzációt 
kelt majd. A  240 oldalas könyv ára: 
fűzve 8.—, vászonkötésben 10.— USA $, 

Ü j v á r y  S á n d o r  
új vidám  regénye: 

OSZTRIGAMÉRGEZÉS, avagy ÁRTATLAN 
LEÁNY IS FÉRJHEZ MEHET

Az ism ert író új regénye a napsütéses 
olasz földön játszódik le. Á ra vászon
kötésben 10.— USA $.

MAGYAR BÁL MÜNCHENBEN
a Pannónia Club rendezésében 1976 jan. 10.- 
én a Bayerischer Hof dísztermében lesz. 
Mindenkit szeretettel vár a rendezőség. 
Meghívó nem kötelező, de megküldjük a- 
zoknak, akik az elmúlt években a bálon 
résztvettek, vagy akik ezt külön kérik. 
Meghívót lehet rendelni és helyet foglalni 
a következő címen: Pannónia Club, 8 Mün
chen 40, Nadistr. 133. Tel. (089) 351 84 61. 
Belépődíj: 10.—, 15.— és 20.— DM.

SEGÍTSETEK AZ ERDÉLYI ÁRVÍZ
KÁROSULTAKON !

A  Müncheni Magyar Caritas eljuttatja 
pénzadományainkat Erdélybe. Ungarischer 
Caritasdienst e.V. 8 München 81, Ober
föhringerstr. 40. — Postscheckamt München 
Konto Nr. 3426-800. Írjuk rá: Erdélynek!
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Az Arpádház törzsökének utolsó virága (II)
A kolostort csak egszer hagy ta  el 

28 év alatt, betegség miatt. Az életrajza 
így m ondja el: «A mi kolostorunk — 
írja  Stagel Erzsébet, életíró ja — méltó 
k ísérettel Badenba küldte őt. O tt sok 
ajándékban és nagy m egtiszteltetésben 
részesítették  a tartom ány urai és a kör
nyező lakosság, akik az ő m éltóságát és 
szegénységét jól ism erték. M ostoha
anyja  is m eghívta őt Badenből Königs- 
feldenbe és m egengedte neki, hogy ösz- 
szes kincseit, m elyeket a ty ja  m indenün
nen összehordott, m egtekinthesse, de

Az életszentség tövi:

Az igazi életszentség m egköveteli az 
isteni és erkölcsi erények hősies gya
korlását, nem különben az igazi, szívbe
li alázatosságot. Az Erzsébet-legenda 
nem hagy semmi kétséget aziránt, hogy 
a m agyar «Királynő» valóban nagy volt 
mind az alázat, mind a többi erények 
gyakorlásában. Azt olvassuk róla, hogy 
«nagy szegénységben élt és sokszor 
hiányt szenvedett földi dolgokban*, ő, 
a M agyar Birodalom jogos trónörökös
nője. Ágnes özvegy királyné a H abs
burg család egyik nőtagját, m int ud
varm esternőt rendelte melléje. Ez «sok- 
szor szigorú volt és kem ényen bánt 
vele — m ondja a legenda —, úgyhogy 
mi semmi kéte ly t se táplálunk afelől, 
hogy a k irá ly leány  élete vértanúság 
volt azon szenvedések miatt, m elyeket 
neki okoztak.* Türelm e azonban épp oly 
nagy volt, m int alázata. Az egyik nővér, 
aki 23 éven keresztül gondozta, beval
lotta, hogy ez idő alatt «sohase te tt meg
jegyzést, bárm ily ételt adtak neki, akár 
egészséges volt, akár beteg; alázatában 
m indent jó néven vett.*

Nem nehéz m egállapítani, hogy B. 
Erzsébet előtt a nagy Szt. Erzsébet és 
Szt. M argit példája lebegett életszent
sége kialakításában. Ez legjobban k itű 
nik gazdag, bensőséges imaéletéből, 
m ely valósággal csodálatra ragad ben
nünket, ha a legenda idevonatkozó ada
tait olvassuk. Istennel való állandó bel
ső egyesülésének illusztrálására csak 
néhány példát hozunk fel.

M inden évben K a r á c s o n y  ün
nepén állva 1000 A vet mondott. Az év 
folyam án egyéb imák m ellett 33.000 
A ve M ariát imádkozott azon éveknek 
dicséretére, tiszteletére, m elyeket a mi 
U runk a földön eltöltött. N agypénteken 
400 véniát szokott végezni. A boldog- 
ságos Szűz M áriát m inden ünnepén 
1000 Ave M ariával köszöntötte és 1000 
véniát végzett tiszteletére. Persze mind
ezt a ma em bere nem érti meg. De Er
zsébet korában javában  virágzott a 
misztika s ennek egyik legkiválóbb

egyetlen fillér értékű ajándékot sem 
adott neki. Ez a ridegség nagyobb fáj
dalm at okozott neki, m int az elválás 
hazájától.* Némi kárpótlást nyújto tt 
neki az a fogadtatás, m elyben Zürich
ben és Einsiedelnben része volt. M in
denki látni k ívánta  őt, «mivel jól tud 
ták  és ism ert volt előttük, hogy a leg- 
méltóságosabb szem ély volt, aki akko
riban élt, s hogy mind a négy őse u tár 
királynő  volt; életszentségének és eré
nyes életének híre pedig az egész or
szágban visszhangzott.*

s útján

képviselője, Suso H enrik domonkos
rendi szerzetes, szoros kapcsolatot ta r
to tt fenn a Töss-i kolostorral s egyes 
adatok szerint B. Erzsébetnek is lelki
vezetője volt.

M ikor ez adatokat olvassuk, a Szent 
M argit legenda ju t eszünkbe, azon ár
pádházi szent M argité, akinek szent éle
té t ekkor m ár Szent Domonkos leányai 
m indenütt ismerték, példaképként tisz
telték  és követni iparkodtak. A legbuz
góbbak élén Erzsébet állt s hősi lélek
kel sietett a szent rokon nyom dokaiba 
lépni.

Bármily nagy volt Erzsébet alázat
ban, imaéletben, türelm ességben, igazi 
kiválasztottságát, magas életszentségre 
elh ivatottságát mégis leginkább a szen
vedések  sokaságában és azoknak szinte 
páratlanul türelm es elviselésében kell 
szemlélnünk. «Csak kevés olyan idő
pont volt, amikor Isten őt kívülről vagy 
belülről különleges szenvedés nélkül 
hagyta* — olvassuk a legendában. A 
betegsége oly sokféle és oly m érvű 
volt, am ilyet közönséges ember é le té
ben alig olvashatunk. Különösen élete 
utolsó négy esztendejében halm ozódtak 
a bajai: kezei, lábai m egbénultak, teste  
elgennyesedett s nem volt képes egyik 
oldaláról a m ásikra átfordulni; a legen
daíró m egjegyzése szerint «egy egész 
esztendőt átkínlódott, úgyhogy soha 
egy jó órája nem volt.* S m indezt «a 
nagy és különféle bajt és betegséget oly 
m egadóan viselte, hogy soha egyetlen 
türelm etlen szót se lehetett hallani a j
káról* . .  . úgyhogy m ásoknak csodála
tára  és javu lására  szolgált.* Ebben a 
kínteljes állapotban gyakran így imád
kozott: «Uram, m agasztallak Téged, és 
hálát adok N eked a kegyelem ért, hogy 
tagjaim ban s egész testem ben tehe te t
len vagyok M iattad, úgy mint Te is tag
jaidban és testedben tehetetlen  akartál 
lenni.*

Szenvedései nagyságát legjobban je l
lemzik saját szavai: «Odáig jutottam , 
hogy az u tán  kell kívánkoznom, amitől

minden ember term észeténél fogva re t
teg: ez a halál.* A halál végre m egsza
badíto tta szenvedéseitől. A kkor 1338 
május 6-ot írtak, amikor a m agyar «Ki- 
rálynő* az örök dicsőségbe elhivatott. 
Stagel Erzsébet így írja  le ezt a nagy 
napot:

«Amikor végül elérkezett az idő, hogy 
Isten őt e földi élet nyom orúságából 
magához vegye, azt kérte, hogy nyissák 
föl a betegágyánál lévő ablakot. A kkor 
k itek in tett az égre s tele honvággyal 
kiálto tt Istenhez, mondván: «Uram, Is
tenem, Teremtőm, üdvözítőm  s örök 
Boldogítóm! Tekints rám ma m érhetet
len irgalm addal s fogadj be engem a Te 
örök országodba ennek a világnak nyo
m orúságából a Te méltó szenvedésed és 
keserves halálod érdem eiért. Légy ir
galommal hozzám, hiszen úgy hagyom  
el ezt a világot, hogy m ióta elhagytam  
atyám  országát, nem emlékszem arra, 
hogy valaha is láttam  volna valakit a 
vérrokonaim  közül.*

Boldog Erzsébet tehát utolsó órájában 
is hazájára  gondolt, a ty ja  országát em
legetvén. Míg ő szüntelen engesztelte az 
egek Urát, hazája nagy hatalom ra emel
kedett, a «nemzetek k irálynője lett*.

Megdicsőülés

Erzsébet testét először fakoporsóba 
téve a földbe helyezték. Am ikor sírem 
léke elkészült, a nővérek kőkoporsóba 
tették  át a drága tetem et. S jóllehet 
30 hétig  vol a földben, mégis épnek 
találták, a nyito tt koporsóból pedig é- 
des illat áradt. A m agyar cím er által dí
szített síremlék a főoltár m ellett kapott 
helyet. A reformáció idején megszűnt 
a kolostor s a sírem léknek is enyészet 
lett a sorsa. M ária Terézia királynő h i
ába kerestette , m ár csak a fedőlapot ta 
lálták  meg, m ely ma a Zürichi M úzeum
ban van.

Alig hunyta le szemét a m agyar k i
rály leány örök nyugalom ra, Isten ha
m arosan m egdicsőítette. M ár a tem eté
sére érkezett m ostohaanyjának is meg
jelent, ezenkívül számos imam eghallga
tás és gyógyulás történ t közbenjárásá
ra. M indennek ellenére boldoggáavatás 
helyett, feledés lett a sorsa, am inek fő
oka a m agyar történelem  alakulásában, 
idegen dinasztiák fellépésében keresen
dő.

Szent István születésének 1000-ik ju 
bileumi évében sóhajtva emlékszünk a 
dicső Árpádház első és utolsó szentjé
re, valam int a többi Árpádházi szentek 
galériájára, s szellem üket visszaidézve, 
könyörögve esdünk a M indenhatóhoz 
közbenjárásukért.

VECSEY LAJOS
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Vessenek véget a kulturális terrornak
-  követelik a lengyel püspökök

Ez volt a lengyel főpásztorok őszi kon
ferenciájának egyik tém ája. A  m ásik a 
lengyel kom munista sajtó, rádió és tele- 
vizió m űsorát, szellem ét b írá lta  és fel- 
szótította a katolikus szülőket, hogy 
gyerm ekeik védelm ében éljenek a k ri
tika jogával. V alahányszor valláselle
nes cikkeket vagy  rádió, televízió adást 
hallgatnak, írjanak  a szerkesztőségnek 
és tiltakozzanak.

M ielőtt elindult volna Rómába a m in
tegy  kétezer tagú  nemzeti zarándoklat, 
a lengyel püspökök m egtarto tták  őszi 
konferenciájukat. W isinszky bíboros el
nökletével m egvitatták az időszerű egy
házpolitikai problém ákat: a  templom
építési állami engedélyek késleltetését, 
a katolikusok ellen alkalm azott h á trá 
nyos m egkülönböztetéseket, az emberi 
jogok sorozatos m egsértését és a rend
szer visszaéléseit a keresztény és nem 
zeti értékekkel. Volt idő, amikor a rend
szer abban bízott, ha  kedvez a nemzeti 
érzésnek, m egnyeri a lengyel nép szim
pátiáját. Régi várakat, templomokat, 
kápolnákat, nem zeti m űem lékeket res
taurált, amit a nép szívesen vett. De 
amikor ezért a rendszer elism erését, el
fogadását rem élte, csalódott. És ezt úgy 
fejezi ki, hogy a töm egtájékoztató esz
közökkel rom bolja a nép nemzeti és 
keresztény értékeit. A  püspöki k a r kö 
zös pásztorlevélben foglalt állást a rom
bolás ellen. Felszóította a varsói ko r
m ányzatot: vessen  véget a kulturális 
terrornak. Szüntesse meg a töm egtájé
koztató eszközök használati monopóli
um át és ta rtsa  tiszteletben a katolikus 
Egyház sajtószabadságát. Á llítsa vissza 
a rádió m űsorában a háború előtt annyi
ra kedvelt betegeknek szóló katolikus 
adásokat.

A  rendszer további kellem etlenkedé
sekkel válaszolt. A több m int kétezer 
zarándok repülővel indult Rómába. 20 
különjárat szállította október elején a 
zarándokokat az ö rö k  Városba. De a 
kom m unista hatóságok egy 40 tagú nép
viseletbe öltözött, fiatalokból álló cso
portot, akik a csensztochovai Fekete 
M adonnát vitték, másfél napig vissza
tarto tták  a repülőtéren. Ugyanezt tették
11 pappal is. A  papok azonban nem tá 
gítottak. Leültek a repülőtéren és k ije 
lentették, addig nem m ennek el onnan, 
míg Rómába nem szállítják őket. M ás
fél nap u tán  a kom m unisták engedtek 
és a népviseletes csoporttal együtt a 
papok is Rómába repültek. W isinszky 
bíboros és k ísérete  egy nappal koráb
ban, vonattal érkezett a katolikus Egy
ház központjába. N éhány óra m últán a

lengyel bíboros-prímás hosszabb kihall
gatáson volt VI. Pál pápánál. A  Szent
atya október 11-én fogadta a lengyel 
zarándokokat a Szent Péter bazilika 
m ellett épült új aulában. Szokatlanul 
hosszan beszélt hozzájuk. Legalább ké t
szer annyi időt tö ltö tt a lengyelekkel, 
m int általában a nem zeti zarándokcso
portokkal szokott. A zarándokokban 
hangsúlyozottan a Katolikus Lengyelor
szág  képviselőit köszöntötte. Elism erés
sel m éltatta  báto r h itvallásukat és arra 
kérte  őket, hogy legyenek továbbra is 
bátrak  a küzdelemben.

W isinszky bíboros ugyanilyen hosz- 
szú beszéddel m utatta be a Szentatyá
nak a zarándokokat, akik eljöttek, m on
dotta, hogy az Egyház látható feje iránt 
kifejezzék a mindig hű  Lengyelország
—  a Polonia sem per fidelis — ragasz
kodását. A lengyel katolikusokban nagy 
a  bizalom Szent Péter utóda irán t — 
m ondotta a bíboros és így fo lytatta  — 
évezredes hagyom ányok fűzik őket Ró
mához. Ezek a hagyom ányok kifejezés
re ju tnak  a lengyel kultúrában is, amely 
lényegében keresztény  szellemű. Őr
ködnünk kell, mert kö telességünk m eg
védeni a saját hitünket, de gyerm eke
ink, ifjúságunk, családaink hitét is, bár
m ilyen  körü lm ények kö z t é ljenek is. 
Am ikor azokkal állunk szemben, akik 
gyűlölik az Istent, kézzel foghatólag 
érezzük Isten  erejét, aki m egszilárdítja 
hitünket. Lengyelországban m egtanul
tuk, miről ism erhetjük fel a különböző  
szellem eket és sok tapasztalatot szerez
tünk a küzdelem ben, hogy m éltó helye t 
biztosítsunk Istennek az országban. If
júságunk m ind nagyobb számban ismeri 
fe l az evangélium  értékét és vállalja 
keresztény  hivatását. Ebben nagy segít
ségére van  a Szűzanya, Édesanyánk és 
Királynőnk, az Egyház Édesanyja.

A  Lateráni bazilikában Poletti b íbo
ros, a Pápa római helynöke azzal fagad- 
ta  a lengyeleket, hogy az egész világ 
csodálattal figyeli hitvallásukat. W i
sinszky beszédében k i e m e l t e ,  hogy
1966-ban, amikor a lengyel keresztény
ség ezer éves jubileum át ünnepelte, 
V arsó nem engedélyezte a tervbevett 
római zarándoklatot. A  nyilatkozatok
ból világos, hogy a lengyel egyház v e 
zetői változatlanul tovább folytatják  
eddigi politikájukat a kom m unista ko r
m ányzattal szemben és nem ju to tt e- 
szükbe köszönetét m ondani az állam nak 
a Zarándoklat engedélyezéséért. Ennek 
a politikának lényege a következő: a 
lengyel püspöki k a r élén W isinszky 
bíborossal nem koldul. Nem  könyörig

engedm ényekért. Nem  hálálkodik, ha 
a rendszer itt-ott engedélyt ad új tem p
lom építésére, a lengyel püspöki kar 
követeli az Egyház jogát. Az Egyházat 
ugyanúgy m egilletik a jogok, m int az 
egyes állam polgárokat. W isinszky azt 
is hangoztatja és vele egyetértésben a 
többi püspök és a papok is, hogy a h a 
talom  arra való, hogy az állam szolgál
ja  vele a polgárokat. A  hatalom  nem le
het a jog forrása. A  jog forrása az em
beri m éltóság és az állam hatalom  kép
viselőinek akkor is tiszteletben kell tar- 
taniok és meg kell védeniök az emberi 
m éltóság jogait, ha  m agukat a teisták
nak vallják. Ez a világos követelés h a 
tározza meg a lengyel egyház m agatar
tását és ehhez a lengyel főpásztorok a 
jövőben is ragaszkodnak.

U gyanakkor m egalázó volt Ijjas Jó 
zsef kalocsai érsek nyilatkozata a V a
tikáni Rádióban: «Itt azonban emberi 
kötelességünk, hogy hálával és elism e
réssel adózzunk mindazoknak, akik elő
segítették  a szentévi kegyelem ben való 
részesedésünket. Elsőnek állami ható 
ságaink irán t kell kifejezni hálánkat, 
hogy lehetővé te tték  ennek a zarándok
latnak m egvalósítását.* H elyes az ilyen 
m agatartás, am ikor az emberi jogok vé
delm éről és tiszteletben tartásáró l van 
szó, amit Budapest még Helsinki u tán  
sem hajlandó gyakorolni. Budapest u- 
gyanis rengeteg akadályt gördített a 
m agyar zarándoklat elé. Csak 340 sze
m ély vehete tt részt a római zarándok
laton s azokat is az AVH szem pontja 
szerint jelö lték  ki. Az utasokon a kö lt
ségeknek kétszeresét vasalták  be s 
m indennek fejében szétszórtan szállá
solták el őket Rómában és a legprim i
tívebben.

FÁBIÁN KÁROLY

MEGJELENT A TELJES SZENTlRÁS

(Ó- és Újszövetség) új m agyar fordítása. 
A  Biblia egész vászonkötésben, biblia
papíron, 1471 oldal terjedelem ben, 6 té r
képm elléklettel készült.
Á ra 45.— DM, illetve 290.—  Schilling. 
Ism ét kapható  új Hozsanna ima- és éne
keskönyv 8.— DM, illetve 56.— Sch. 
áron. M indkét m űvet m egbízásból o tt
honi rokonok részére is szállítjuk. 
M egrendelhető a vé te lár előzetes be
küldése m ellett vagy utánvéttel:
Julius Dobrowolski, Salzburgerstr. 18.
BRD - 8225 Traunreut 
a bécsi lelkészségen is:
P. Radnai Tibor, Stephansplatz 5/3'2 
A - W  i e n címén.
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A Magyar Gimnázium jótevői
Az 1974-75-ös tanév folyamán elindított
Stipendium alapra 1975 jún. 10-ig beér

kezett pénzadományok:
Konto-Nr. 25 39 30 Sparkasse Kastl

A usztráliai M agy. Szöv. DM 
M indszenty Alap (Dr. Orosz 
M.-on keresztül), A shburton 14,094.13
Dr. Baranyai István, Friedberg 400.—
Botor Gabriella, Edmonton, K. 21.60
Császár István, Edmonton, K. 21.60
Csegezy József, Bissingen 103.—
Dávid Julio dr., Caracas, Ven. 397.— 
Frankfurti M agy. Egyházközs.
(Ambrus Sz.-n keresztül) 340.— 
Faluvégi Péter és Zsófia,
Edmonton, Kanada 33.— 
özv. G yékényessy Györgyné,
Glendale, USA 493.— 
G utay László dr. W .Lafayette,
USA 232.—
Groschl Ilona, Edmonton, Kan. 45.— 
Jajczay  Fred és V iktória,
Edmonton, Kanada 55.—
Jakab István, Edmonton, K. 45.—
Kállay Tibor, Netra-Ringgau 600.—
Kabdebó János, Diliingen 120.—
Kállay Tibor, Königstein 100.—
Lipécz József dr., N üm berg 500.—
Lebhaft István, Rennertshofen 200.— 
t  M indszenty József kardinális,
W ien, A usztria 4,685.08
M átray László vitéz, W aldshut 100.— 
M edovarszky Ildikó és Károly,
Edmonton, Kanada 22.50
N ém eth János, W örth  100.— 
Osskó írnák  dr., V elburg 1,500.—
Petrovic Ilona, A schaffenburg 30.—
Pest Fülöp, Geiselbullach 50.— 
Perthi M agyar Hirek, Perth
A usztrália 93.—
Persik Béla, San Francisco, USA 228.—
Rosta Miklós, Edmonton, K. 45.—
Stirling Gyula, A ugsburg 500.—
Sechler Tibor dr., Baden, Svájc 460.— 
Svájci Kér. M agy. M unkásszöv.
(Dr. Sechler T.-on keresztül),
Zürich, Svájc 460.—
Sillye József, Edmonton, K. 22.50
Szalay László dr., Frankfurt 100.—
Sztankay I. dr., Frankfurt 200.—
Szombath László, Fribourg, Sv. 300.— 
Szabó Lajos dr., A achen 1,000.— 
Szojka Lóránd és Adrienne,
St.Albert, Kanada 67.—
Szőts Pál, Edmonton, Kanada 55.—
Tóth Ferencné, Ludwigshafen 50.—
U jvárosy István, Edmonton, K. 22.50 
Ung. A delsverband e. V.,
(Koncz E. 8.—, Gadly Z. 18,
Vass T. 50.— , Hoffmann G. 23.— 
Kállay T. 100.—•,
Zichy F. gr. 33.37) 
V árkonyi-W allerstein  dr.,
Saarbrücken 100.—
V irágh Zoltán dr., W ashington 30.80
V árallay  Steve, Edmonton, K. 55.—
W ahr Rudolf, Esslingen 200.—
Zyman Éva dr., W ien, A usztria 498.—

A «Baukonto 1956», Nr. 25 37 24-re
1974 jún. 10. - 1975 jún. 10. között 

érkezett pénzadományok:

Angyal Árpád, Baarlo, DM
H ollandia 25.—
Borhi Róza, New York, USA 12.10
Bene Gabriella, Boston, USA 12.53
Bánfai József, Ligist, A usztria 25.—
Budi József, Bayreuth 20.—
Balla Bálint dr., Berlin 100.—
Baráth Borbála, W aiblingen 60.—
Balogh László, Brooklyn, USA 236.—
Boleman de Dezser Tibor, Genf 50.—
Both A lexander dr., S tuttgart 50.—
Bodrik Lajos, G ütersloh 100.—
Csapó Ferenc, Essen 30.—•
Csáky A lexander gr., M ünchen 100.—
Csepinszky Ottó, Stuttgart 60.—
Csider Károly, M ontreal, K. 55.50 
Csutorás Ladislas és Camilla,
W. Orange, USA 34.—
Deák Bertalanná, W eston, USA 24.20
Diószeghy Tibor, Neuss/Rh. 20.— 
Derer Leó és Jolán,
Neu-Isenburg 160.—
Dudás Sándor, Stuttgart 120.—
Dobos Vilmos, A nn Arbor, USA 39.—
Darnóy Pál, M ünchen 200.—
Darabos M ihály, Eislingen 15.—
Erős Zsuzsa, South Gate, USA 39.57
Engel Adalbert, Göppingen 100.— 
Erdey Sándor, M ünchen 1,000.— 
Fülöp Károly és Judit,
Brooklyne, Mass. USA 25.06 
Fritsch Elisabeth és W alter,
Freiburg 490.— 
Farkas Ferenc vitéz, A rnsdorf 1,000.—
Faragó Ferenc, Karisruhe 75.— 
Fettich N ándor emlékére,
Cleveland, USA 3,158.—
Farkas Pál, V enezuela 45.—
Fuchs József, Ditzlingen 100.—
Fiala Ferenc, Saarbrücken 357.— 
Fazekas Ferenc, Cleveland, USA 450.—
Garai Ilona, Alhambra, USA 11.—
Gayer Ildikó, M ünchen 100.— 
Gebey László és Neje,
Bethlehem, USA 60.30 
Gyorik József és Ilona,
W ashington, USA 62.25
G yőry Iván dr., H erborn 200.— 
H ajtm anszky Lajosné,
Clinton, USA 121.95
Hanák Család, Norwell, USA 48.40
Hegyi M argit, S tuttgart 40.—
Héry Zsolt, New York, USA 45.—
Hille Rózsi, Geroldswil, Svájc 36.40
H orváth M., W iesbaden 50.— 
H orváth M árton és Ilona,
Garfield, USA 34.70
Józsa Ferenc, Bissingen 150.—
Juhász József, Bietigheim 75.—
I - M- J . ,  Kanada 2.19
Kádár M ihály, Neuss-Grimlingh 100.—
Kállay Tibor, N etra  700.— 
Kury Georg dr. és Hedda,
Brookline, USA 125.30
Kovács Krisztine, H attersheim  10.—
Kovács Sándor, Pfarrkirchen 50.—
Kiss György József, Raunheim 500.—

Katkó Sándor, M ünchen DM 200.—
K ajcsa Györgyné, C leveland 236.—
Kertész László, Garfield, USA 226.53
Kőhalmy László, M ünchen 30.—
Kabdebó János, Diliingen , 130.—
Kleicke Péter, Ham burg 250.—-
Kailbach József, H eidelberg 100.—
Koncz G eneral A gency 49.—
Király Ferenc dr., H ayingen 500.—
Ladik János, G aithersburg, USA 28.70
Lichtneckert Ildikó, M ünchen 10.—
Lamoth M árton, Zürich, Svájc 10.—
Liscsinszky János, Pforzheim 50.— 
Lévay Hilda, Ramstein-
M iesenbach 160.— 
Lakatos János, Duisburg-
Ham born 300.—
Lippay Georg dr., Frankfurt 60.—
Lakatos Bertalan, Stuttgart 120.—
Lippay L. Andrew, M ontreal, K. 256.75
Lehmann Paul dr., Böblingen 200.—
Linder Kari, M oorenweis 400.—
M ikisits Júlia, New York, USA 24.20
M aric Stepen, Baltimore, USA 242.—
Mózsi Ferenc, San Francisco 123.30
M olnár Ottó, Graz-Pirka, A. 50.—
M ildschütz Kálmán, M ünchen 200.—
Nagy Ferenc, Ridgefield, USA 48.40
N. N., M ünchen 200.—
Ném eth B. István, W ien, A. 69.30
Nádor László, Braunschweig 100.—
Ném eth János, Basel, Svájc 36.08
Osskó írnák  dr., V elburg 250.— 
Pusztai Elisabeth,
M anhattan Beach, USA 123.80 
Pavlovitsch M ilosch dr.,
Bonn-Beuel 210.—
Pfeiffer László 45.50
Rigó Edith, Iserlohn 308.—
Rész A lbert dr., S tuttgart 100.—
Radics János dr., Kastl 400.—
Skublics Tamás, M ünchen 20.—
Sárospataky Miklós, Frankfurt 300.—
Siegler Egon dr., Gümligen, SV. 900.—
Sennyey Thomas, M annheim 315.—
Sahin István, S tuttgart 60.—
Skenderavic M ária, Göppingen 50.—
Sechler Tibor dr., Baden, Svájc 283.—
Stingl Alice, Bad-Tölz 60.— 
Somorjai Béla vitéz,
St.Gallen, Svájc 150.—
Seltmann Irene, M ünchen 100.—
Sipos Eszter, K anada 60.—
Segers M aria, N eerharen 100.—
Schöne Lajos, M ünchen 30.—
Schmerzing N., A usztria 26.50
Szüts Péter, Stockheim 10.— 
v. Szakonyi István emlékalapra,
Cleveland, USA 360.—
P. Szőke János, S tuttgart 120.—
Szép Gáspár dr., Guyahoga, USA 675.—
Szörényi Éva, Los Angeles, USA 400.—
Szlezák Ludwig, Regensburg 25.—
Timár János, Bronx, USA 48.40
Tamás Róza, Cleveland, USA 24.56
Tóth Zoltán, Karlsruhe 50.—
Tribolt Anna, Cleveland, USA 115.—
Tuzson Tibor, Lochau, A usztria 100.—
Thiery Ákos, Los Angeles, USA 54.—
U jlaky György v. Baden-Baden 100.—
Váczi Gyula, St.Gallen, Svájc 100.—
Varga Endre, New York, USA 120.—
V ecsey Lajos dr., Teufen, Svájc 91.75

( Folytatjuk)
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H I R D E T E S E K
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD 
hirdetéseket, azok közlését kérjük a Gaz
dasági Bizottságon át beküldeni:

8 München 81, Oberföhringerstr. 40.
A nyomda a Gazdasági Bizottság megkerü
lésével nem fogad el hirdetést!

MAGYAR KÖLCSÖNKŐNYVTÁR

Többek kérésére közöljük, hogy a 
Landesbibliothek keretén  belül működő

MAGYAR KÖNYVTÁR

szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető jelen t
kezését. A  könyvtár használata d íjta
lan. A  könyvek cseréje posta útján  
történik.

Jelentkezés magyarul írásban. Cím: 
Schweizerische Landesbibliothek 
Ungarische Abteilung 
Hallwylstr. 15.
3003 B e r n

TÉTÉNY —
UNGARISCHE SPEZIALITATEN 

Inhaber: Bayer Oszkár 
München 2. Kreittmayerstr. 26.

Tel. 196393, nach 20 Uhr: 585502 

0.7 literes palackolásban:

Debrői H árslevelű DM 5.50
Badacsonyi K éknyelű 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
Domoszlói Tramini 6.30
Villányi Burgundi 5.85
Hajósi Cabernot 5.90
Tokaji Aszú 4 Puttonyos 12.40 

1 literes palackolásban:
Alföldi olasz Rizling 4.80
Alföldi Kékfrankos 4.80
Téli Szalámi 19.—

inc. M W ST, Preise ab Láger,
Preise sind bis zűr náchsten 
Preisliste gültig
Kartonvételnél üvegenként 20 fillér 
árengedm ény.

Még kapható:
Bayer Oszkár, Ecke Kazmair- Trap- 
pentreustr.
H orváth János, M ünchen 2. Tumblin- 
gerstr. 28.

DIÓSZEGHY TIBOR HITES TOLMÁCS ÉS 
FORDÍTÓ

(magyar-német és német-magyar) N é
m etországban tanácsadás állampolgár- 
sági és m enekültügyi kérdésekben, pe
res ügyekben segít.
D - 404 Neuss, Daimlerstr. 249.
(Tel. 02101/541317)

A MUSICA HUNGARICA SZENZÁCIÓS 
KÖNYV ÉS HANGLEMEZ AJÁNLATA

Ismét kaphatók Kenneth könyvei:
A herm elines hölgy, újdonság DM 24.— 
Éjszaka Kairóban 24.—
Holdfény H aw aiban 24.—
Neonfény a Nílus felett 24.—
V ajda A lbert: Tiszteljük egymás 
idegbaját, Humoreszkek, újdons . 16.— 
V aszary Gábor:

H árm an egymás ellen - ő - á 18.— 
A nő pokolban is ú r 18.—

Emlékiratok — politikai könyvek !
Horthy: Em lékirataim  34.—
M indszenty József: Em lékirataim  42.— 
Szolzsenyicin: A Gulag Sziget- 
csoport 32.—
Illyés Elemér: Erdély változása 
Mítosz és valóság, újdonság 360 o. 34.— 

H a n g l e m e z e k !
A - 2749 30 cm. DM 20.—

Barabás Sári énekli a legszebb Kará
csonyi énekeket, Stereo!
A - 2755 30 cm. DM 22.—

Hazafias dalok. V ayda János kiváló 
bariton énekével: Ott, ahol zúg az a 
négy folyó — Erdélyi Himnusz — Kis 
lak áll a nagy Duna m en téb en . . .  — 
Krasznahorka — N agy Bercsényi M ik
lós — A csitári hegyek alatt, stb.

Solti Károly népszerű dalénekes lemezei! 
SG - 1021 30 cm. DM 20.—

Szép vagy, gyönyörű vagy M agyar- 
ország — Sárbogárd, Dombovár . . .  — 
Rákóczi m egtérése — Álmodó Tiszapart
— Csak még egyszer tudnék . . .  — Ott, 
ahol a M aros vize — Nem kell pénz a 
boldogsághoz, stb.
SG - 1022 30 cm. DM 20.—

Régi ism ert dalok. Holdas éj a Dunán
— Lány, lány, kicsi pesti lány — Tiltsa 
meg — Csak egy, amire kérem  — Budán 
este 10 óra u tán  — Tanulj meg fiacskám
— Szeressük egym ást — Egy cigány
karaván  — Csupa könny a szobám, stb. 
LPX-10133 30 cm. DM 2 0 . -  
«Hej daládé, daládé» M egjelent Kovács 
Appolónia legújabb lemeze!
MUSICA HUNGARICA 8 München 40. 
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911)

SZÉP FEKVÉSŰ TELEK BALATONALMÁ
DIBAN ELADÓ !
N agysága cca. 900 négyzetm éter. Ér
deklődők forduljanak «Balaton» je li
gére az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

FORDÍT ÉS TOLMÁCSOL
(magyar-német és német-magyar) ok
leveles közgazda Nyugatném etország. 
Tel. 07134/2934

UNGARISCHE WURSTSPEZIALITATEN 
erhalten Sie wieder durch die Post.

DM 13.—
14.— 
10.—

8.—
7.60

10.—

8.—
9.—
3.50
2.60 
8.—

18.—
10.—
12 .—

18.—
20 .—

1 kg Száraz Kolbász 
1 kg Puszta-Salami 
1 kg Bácskai H urka 
1 kg H urka sütnivaló mit Blut 

oder ohne 
1 kg Blutwurst 
1 kg Schwartenm agen 

natú r darm 
1 kg Schwartenm agen in 

kunstdarm  
1 kg W eissespeck 5-6 cm dick " 
3 paar Debreziner
3 paar Landjáger 
1 kg Füstölt oldalas 
1 kg Schwarzwálder Schinken ” 
1 kg Paprikás tokaszalonna 
1 kg Fokhagym ás szalámi 
1 kg Ung. Paprika Salami 
1 kg Ung. Salami 
G arantierte frische W aren.
Viktor Pál Wurstspezialitaten 
D - 7063 Welzheim, Postfach: 1343. 
Tel. 07182/67-36.

27 ÉVES, SZIMPATIKUS, VIDÁM
és sokoldalú fém szakm ával társaság 
hiányában szívesen m egism erkedne 
hozzáillő hölggyel; csak m agyar szár
m azásúval. Fényképes levelet «Szebb 
ldők»  jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

NÉMETORSZÁGBAN DOLGOZÓ, 40 ÉVES
m agyar nő szeretne m egismerkedni 
olyan 40-45 éves férfivel, aki egyhá- 
zilag is köthet házasságot, — gyerm ek 
nem akadály. Lehetőleg fényképes le
velet «Szeretnék szeretni» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

SZALONCUKOR KAPHATÓ 
Színes és fehér csomagolásban:

Csokoládézott kg 280.— Fr.
Fondant kg 220.— Fr.

Külföldi rendeléseknél a szaloncukor 
árá t és a postaköltséget (150 Belga Fr.
4 kg-ig) kérem  előre m egküldeni, — 
decem ber 6-ig. Címem:
Dreiszinger Gyula, 39 Gemzenstraat 
2610 Wilrijk-Antwerpen (Belgium)

MAGYAR-NÉMET ÉS NÉMET-MAGYAR 
FORDÍTÁSOKAT

olcsón és gyorsan elvégez, magyar- 
nyelvű  okiratairól h ite lesíte tt m áso
lato t készít — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. DIVY, hiteles fordító és tolmács.
BRD. - 799 Friedrichshafen, Lindenstr. 50. 
Tel. 07541/71391.

öi
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Az élet könyvéből
A KERESZTSÉG SZENTSÉGÉBEN 

RÉSZESÜLTEK

Ausztriában:
Losonczy Miklós, 1975 aug. 10-én, Bécs 
Udrik M arcel, aug. 24-én, Traiskirchen 
Franciaországban:
Gregus Éva és Gregus M ária Ibolya, 

Gr. László és Bordás A nna leányai, 
1975 máj. 17-én, Párizsban 

Bouyssou A lexandre Emilé Joseph és 
Bouyssou Caroline Irene Edith M arié, 

Bouyssou M ichel és H unyady O rsolya 
gyerm ekei, 1975 aug. 14-én, Párizsban

Németországban:
Simon Zoltán, S. Zoltán és Nemes Éva 
fia, 1975 aug. 31-én, M ünchenben 

Barna József Árpád, B. József és 
Szomorú Ilona fia, 1975 aug. 30-án, 
M annheim ben 

Szlancsik Á rpád József, Szí. M ihály és 
Ristics Zorka fia, 1975 február 15-én, 
Kettwig-Essenben 

Komáromi Lidia M ária, K. József és 
Keresztes M ária leánya, 1975 febr. 17. 
Duisburgban 

Kovács V iktória Ilona, K. Sándor és 
Köntös Livia leánya, 1975 ápr. 12-én, 
Duisburgban 

""J^em ere  Chrisztián Zoltán, Dr. Nem ere 
Zoltán és A strid Hoffmann fia, Essen- 
Mülheimben, 1975 szept. 28-án

Svájcban:
Pusztaszeri Laurent Róbert, P. Jenő  és 

Christiane fia, 1975 szept. 14. Lausanne 
Pusztaszeri Eric Pierre, P. Gábor és 
M ónika fia, 1975 szept. 14. Lausanne

EGYHÁZI HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 

Ausztriában:
Sallay Károly és Péter M agdolna,

1975 aug. 24-én, Traiskirchenben 
Paksánszki Szilveszter és Lőcsei Anikó, 

1975 aug. 30-án, Bécs és Budapest 
Kiss Gyula és Rösinger Kriszta,

1975 szept 19-én, Bécsben 
Dr. Globits József és M aria Karolina 

Lunaczek, 1975 szept. 20-án, Bécsben 
Franciaországban:
Gr. Ghislain de Dreux-Brézé és M arié 

Priscille Boudet, 1975 szept. 27. Párizs 
Németországban:
V eyder-M alberg Ulf D ieter és Ugrón 
A ndrea M ária Terézia Livia, 1975 
aug. 30-án, Aufkirchen b. Starnberg 

Deák-Bárdos Ede Böngér Gyula és 
Vajas M ária Borbála, 1975 szept. 1-én, 
M ünchenben

Filkorn László és Égető M agdolna,
1975 aug. 30-án, M annheim ben 

Kovács János és Kerekes Zsófia,
1975 szept. 27-én, M annheim ben 

Deffner Bernhard és A var Borbála-Má- 
ria, 1975 márc. 9-én, Recklinghausen- 
Essenben

Görgey József Lajos és Gilly M árta 
Klára, 1975 szept. 27-én, Aachen-Köln- 
Essenben

Svájcban:
Janett Giulio és Bardócz Györgyi,

1975 júl. 12-én, Aubonne-ban (VD)

GYÉMÁNT-ESKÜVŐ

Házasságuk 60. évío idulóját ünnepelték  
Geníben, 1975 szept. 14-én Id. Rőczey 
István és felesége, akiket a szokásos 
magyar szentm ise alatt a St.Boniface- 
ban körü lve ttek  gyerm ekeik, rokonaik

és a genfi h ívek. A  szentm ise könyör
géseiben m egem lékezve róluk, a lelkész  
a szentm ise végén megáldotta őket.

AZ ÖRÖK HAZÁBA TÁVOZTAK 

Ausztriában:
Dr. Nyikos Imre, 77 éves, 1975 jún. 1. 

Bécsben
Götz János, 74 éves, 1975 aug. 17. Bécs 
Galambos M árton, 66 éves, 1975 aug. 27. 
Bécsben 

Dr. Pázmándy István, 80 éves,
1975 jan. 9-én, Bécsben 

Gr. Zichy Domonkos, 71 éves, Dublin, 
1975, szept. 12-én

Németországban:
Dr.Csiky-Strauss Á rpádné sz.Jankovich 

M argit, 70 é. 1975 aug. 24. M ünchen 
M arkovich A ndrásné szül. Kayser M á

ria, 94 éves, 1975 aug. 26-án, M ünchen 
Bolváry-Zahn Ferenc, 75 é. 1975 júl. 11. 
M ünchenben

Peters Nikola, 11 éves, 1975 júl. 27-én, 
Augsburgban

Pavetich Chrystian János, Rettenegg-i 
plébános, 62 éves, 1975 június 29-én 
Csepregen m eghalt 

U hlyarik Titusz, 80 éves, 1975 júl. 1-én, 
Offenburgban 

Valics Géza, 53 éves, 1975 aug. 10-én, 
Offenburgban 

M ául Ottm árné szül. Hanzsel Amália,
66 éves, 1975 szept. 26-án, M ünchen 

H auk Gyuláné szül. Kiss Klára, 97 éves,
1975 szept. 20-án, M ünchenben 

Svájcban:
Szabó Károly, 74 éves, 1975 szept. 13-án 

Genfben

Králik Dániel, 59 éves, 1975 szept. 1-én, 
Budapesten

HAZAI HENTESÁRU

1 kg paprikás kolbász grillsütésre
vákuum csom agolásban DM 16.—

1 kg paprikás szárazkolbász " 15.—
1 kg paprikás frissen füstölt

kolbász " 13.—
1 kg véreshurka " 8.40
1 kg m ájashurka " 8.40
1 kg vastag húsos szalonna " 9.60
1 kg paprikás tokaszalonna ” 8.80
1 kg disznósajt " 10.60
1 kg füstölt sonka " 20.—
1 kg füstölt sertésborda " 8.80
1 kg csülök " 8.80
1 kg friss tepertő  ” 12.—
U tánvéttel és csak belföldre szállítunk: 
5 kg-on felüli rendeléseknél portóm en
tesen és csupán az expressz-díjat szá
m ítjuk fel.
Taubel Mihály hentesmester
Peter-Rosegger-Str. 3.
6710 Frankenthal
Tel. 06233/62693

VÁSÁROLJON ÉRTÉKES MAGYAR 
KÖNYVEKET !

Amit ma megvehet, ne hagyja holnapra! 
(Most még a régi áron kapja.)

Kodolányi: A Vas fiai I - II. DM 22.- 
(A tatárjárás legnagyobb iro
dalmi feldolgozása ez a regény)

Jókai: Szeretve mind a vérpadig 1 4 -  
Ráth Végh Tsán — Sorozat:

Az emberi butaság 720 old. 18.— 
Szerelem, házasság 675 old. 18.— 
Tarka históriák 675 old. 18 — 

Gárdonyi: Sterne von Eger (ném.) 16 — 
Jókai: Dér Goldmensch (németül) 18.- 
Gál Gy. S.: Honthy Hanna éle t

regénye 18.- 
Kallós: Balladák könyve 880 old. 18.- 
Lengyel: Régi m agyar mondák 

500 oldal 13 — 
Szenczi: Orvo§ a családban 18.-- 
Dumas: M onté Christo grófja I-III. 40.— 
Tolsztoj: Háború és Béke

I.-III. 1560 old. 24 .-

Cicero: V álogatott művei 18.—
P. Howard-Rejtő regények:

Az elveszett cirkáló 5.—
Piszkos Fred a kapitány 9.—
A láthatatlan  légió 8.—
Az ellopott század 6.—
Tigrisvér 5.—
A tizennégykarátos autó 8.—

Kis Tódor: 1000 vicc a javából 8.—
Ezerszínű M agyarország 372 old.

sok képpel 13.— DM helyett 10.—
Kérje díjtalan katalógusunkat!
MUSICA HUNGARICA 8 München 40.
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911)

KORREKT, KEDVES, SZERÉNY,
finomlelkű Ném etországban élő, egye
dülálló nő házasság céljából m egis
m erkedne jóérzésű, intelligens, disz
krét m agyar férfival, 40 éves kortól. 
«Némo» jeligére v á r levelet az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberíöhringerstr. 40.
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Rövid
Szent Ágoston eddig ism eretlen 26 le

velét találta m eg egy irancia k ö n y v 
tárban Divjas osztrák filológus. Szent 
Ágoston leveleiben az ún. Pelagius-vi- 
tában foglalt állást, am ely az V. század 
egyik  legnagyobb egyházon belüli v i
tája volt.

A Szentév keretében Rómában ta r
to tta  világkongresszusát a Katolikus 
Eszperantó - Mozgalom. A résztvevők 
Európán kívül m inden földrészen azon 
fáradoznak, hogy a világnyelv  segítsé
gével előm ozdítsák a népek közötti jobb 
m egértést és együttm űködést.

A  Graz közelében l é ^ i  Rein ciszter
cita kolostorban az augusztus végi íté 
letidő több, mint 10 millió Schilling kárt 
okozott. A z  árvíz következtében  felm ér
hetetlen  károk ke le tke z tek  a könyvtár
ban, ahol régi kéziratokat és kö n yveke t  
őriznek, továbbá a liturgiái felszerelé
sekben, festm ényekben  és szobrokban. 
A  kolostor néhány év  m úlva ünnepli 
fennállásának 850-ik évfordulóját.

Teresa anya, az albán származású 
szerzetesnő, a haldoklók angyala, ok
tóber végén elsőnek vette  á t az USA 
wilmingtoni egyetem én az A l b e r t  
S c h w e i t z e r - d í j a t .  A magán- 
szem élyek által alapított nemzetközi díj 
5 ezer dollár értékű.

Turinból 100 évve l ezelőtt indultak  
el az első szalézi m isszionáriusok A r
gentínába. A z  elm últ száz évben össze
sen 9 ezer tag k ö ve tte  őket a többi 
kontinensekre is. A z  évforduló alkal
mával a Pápa la tinnyelvű szózatában  
köszönetét mondott a rend tagjainak az 
önfeláldozó m unkáért és a további lel
kes munkára buzdította őket.

A bidjanban ( E lefáncsontpart) épül 
európai segítséggel az új teológiai fa
kultás. A  francia nyelvű Afrikából a 
teológusok eddig vagy Rómában, vagy 
Kinshasaban fo ly tatták  tanulm ányaikat. 
Az új karon egyelőre 14 tanár oktat kb. 
száz hallgatót, s az intézethez hozzátar
tozik a m ár meglévő pasztorális intézet 
és a hitoktató központ.

N yugatberlinben építi a Vatikáni Rá
dió részére az AEG -Telefunken gyár az 
új, 500 kilow attos rövidhullám ú adót. 
Vele együtt készü l a világ legnagyobb  
irány-antennája is. A z  új állomás adá
sai több hullám sávon az egész világ 
m inden pontján hallhatók lesznek.

A  M isereor-gyűjtés 1975. évi eredm é
nye N yugatném etországban 6.5 %-kal 
volt magasabb az előző évinél. A  22 
egyházm egyében a hívek adom ányai
ból 63 millió DM gyűlt össze, így lehe-

hirek
tőség nyílik a fejlődő országokban na
gyobb létesítm ények, beruházások m eg
valósítására.

Európából ebben az évben erősen 
m egnövekedett a kivárdorlók száma. 
Főleg a Közel- és Távolkeletre, A friká
ba és Délamerikába. A  felm érések sze
rint a kivándorlás nem  pánikszerű el
határozásból történik, de végső fokon  
mégis befolyásolja az Európában érez
hető gazdasági visszaesés.

A z  analfabétizm us elleni küzdelem 
világnapján VI. Pál pápa fogadta az 
UNESCU vezérigazgatóját és ra jta  ke
resztül elism erését fejezte ki a szerve
zetnek azért a m unkáért, am elyet az 
írástudatlanság felszám olásáért folytat 
az egész világon. A pápa sürgette ebben 
a m unkában is a katolikusok együttm ű
ködését m ásvallású testvéreikkel.

A mindennapi kenyér ism ét m egbe
csült — jelenti az egyik  délném etorszá
gi Caritas központ, ahol naponta kb. 70 
szem ély  je len tkezik  az ún. ken yérje 
gyekért. A  rászorulók közö tt többség
ben vannak a sokgyerm ekes családok, 
akik a m unkanélküliség m iatt egyre  
szívesebben veszik  igénybe ezt a lehe
tőséget.

Rómában a keresztény A rcheológu
sok Kongresszusán hozták nyilvános
ságra azt a legújabb kutatási eredm ényt, 
amely szerint a keresztények és v é rta 
núk csak kb. a 3. századtól, Szt. Zephy- 
rinus pápa uralkodásától kezdve (119- 
217) tem etkeztek katakom bákba. Az el
ső századokban az őskeresztények ha
lo ttaikat és vértanúikat a mai ism ert 
szokások szerint tem ették el. Erre va l
lanak a sírfeltárások, am elyeket a régi 
Róma területén  és más nagyobb telepü
léseknél végeztek.

Oberammergauban kiállítás nyílt a 
passiójáték tervezett reformjáról, am ely  
1980-ban kerül ism ét előadásra. Elké
szült az 1750-ben írt szöveg  40 színpadi 
illusztrációja, am elyet a nagyközönség  
is m egtekinthet. Ezzel egyidejűleg át
dolgozzák a szöveget is, amelyre h iva
talosan a községi elöljáróság adott m eg
bízást.

Romániában feltárták  az ország leg
régibb kőépületét, Streisinggeorgiu 
templomát. Hosszú ideig tévesen úgy 
vélték, hogy a templomot a 14. század
ban építették. A feltárásoknál előkerült 
érmék, kerám ia- és üvegablak m arad
ványok, továbbá arany- és ezüst ék
szerek arról tanúskodnak, hogy a te r
m éskövekből és téglából épített tem p
lom a legrégibb kőépület az országban.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z Életünk terjesztői 
a helyi m agyar lelkészek; 
ők küldik meg k ívánatra 
a lapot a területükön élő 
híveknek.
A z  előfizetési díjat, m ely
1975 január 1-től 
14.— svájci frank,
vagy annak m egfelelő más 
valuta, az illetékes m agyar 
lelkészeknek fizessük be.
Csak onnan forduljunk  
közvetlenül a kiadóhivatalhoz, 
ahol a lelkész hiányzik, 
vagy valam i oknál fogva 
nem terjesztője a lapnak.
Európán kívü li rendeléseket 
a központi hivatal intéz;
Címe:
Életünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.Gallen (Schweiz)
A z előfizetés tengerentúlra is
14.— svájci frank, ha azonban 
légipostával kéri valaki a lapot, 
25.— svájci frank, vagy annak 
megfelelő más valuta.

Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
Ungarische Buchdruckerei,
9000 St.Gallen, Frongartenstr. 15. 
(Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28 
Előfizetés egy évre: 14.— svájci frank 
más országban ennek megfelelő valuta 
Egyes szám ára 1.20 svájci frank.
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Lapzárta a hónap 15-én, hirdetéseket  
Dedig csak a hónap 12-ig fogadunk el!


