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VIII. évfolyam 10. szám (8. Jahrgang Nr. 10.) A Z St.Gallen — Erscheint monatlich 1976 október

Történelmi évfordulók tanítanak
Az idei m ohácsi-em lékévben még két 

évforduló tan ítását kell m egszívlel
nünk: 520 év előtt v ív ta  ki a m agyarság 
Hunyadi János és Kapisztrán Szt. János 
vezérlete alatt a dicsőséges, világraszó
ló győzelm et N ándorfehérvárnál — a 
mai Belgrádnál — s ezzel m egm entette 
nem csak M agyarországot, hanem  az 
egész nyugati kereszténységet a m oha
m edán török inváziótól; és 20 év előtt 
kelt fel a m aroknyi m agyarság az or
szágot m egszállva tartó  szovjet-orosz 
világhatalom  gyarm at-uralm a ellen, 
hogy lerázza a rab iqát, az egyik nán- 

f^hefvári győző, Kapisztrán halálá
nak 500-ik évfordulóján, 1956 okt. 23- 
án. M intha csak Kapisztrán szelleme 
kelt volna ki sírjából, hogy ú jra  győze
lem re vigye a m agyar nép fiait, akik 
évszázadokon keresztül a saját testük
kel védték  a Kárpát-Duna-Száva vona
lat, ahol végződik a keresztény N yugat 
s kezdődik a Balkán.

Egy dologban azonos volt m indkét 
m érkőzés: egy m aroknyi kisebbség ál
lott szemben az em berrabló keleti des- 
potizmus világhatalm ával, egyedül: az 
egész nyugati világtól elhagyottan. S 
az eredm ény mégis annyira különböző: 
500 év előtt «csodálatos győzelem*, 20 
év előtt, kezdeti siker után, összeomlás 
s önemésztő, önpusztító letargiába süly- 
lyedés.

Ha azonban a dolgok há tteré t ku ta t
juk, akkor könnyen m egtalálhatjuk a 
döntést előidéző okokat. 1456-ban az 
egész keresztény világ ott állt, Krisztus 
földi hely tartó jával az élén, imakeresz- 
tes-hadjáratával az élet-halálharcot v í
vó m agyar keresztesek mögött. Ezért az 
ég különös áldása k ísérte a m agyar ka
tonák erőfeszítését, küzdelm ét s fényes 
győzelem re vezette  őket. 1956-ban a 
nyugattól várta  a m agyarság a segít
séget, attól a nyugattól, m ely gondolko
dásában, cselekvésében már messze el
tért III. Kallixtus és Kapisztrán Szent 
János szellemétől.

M eg kell tehát állapítanunk, hogy 
rossz volt a stratégiánk. Bár ma már 
sokak biztos meggyőződése, hogy a 
nyugati nagyhatalm ak egy erélyes dip

lomáciai lépéssel M agyarországot m eg
m enthették volna, a várva-várt segít
ség elm aradt. Hiába sugározta a szabad 
világ felé utolsó vészkiáltásként a sza
bad m agyar rádió: «W ir sterben für Un
garn und Európa!» — «M eghalunk M a
gyarországért és Európáért!* — A nyu 
gati világ nem érte tt meg bennünket. 
Ja lta  szelleme sokkal jobban beleette  
m agát a nyugati közfelfogásba, hogy- 
sem a kis M agyarországért bárm ely 
kockázatot vállalt volna. Ellenkezőleg: 
az egyik svájci folyóirat ilyen címen 
em lékezett meg az. októberi m agyar fel
kelésről: «Sublime Torheit oder sinn- 
volles Opfer?» —  «Finom butaság vagy 
ésszerű áldozat?* — Természetes nem 
hiányzott az elism erés és csodálat k i
fejezése sem a m agyar hősi te ljesít
m énnyel szemben, ami tüntetésekben, 
karitatív  segélynyújtásban s szim pati
záló sajtó-m egnyilatkozásokban ju tott 
kifejezésre; ezek közül különösen em
lítésre m éltó az a cikk, m ely ezt a címet 
viselte: «Rache für Ungarn!* — A te tte 
kig azonban nem ju to tt el a nyugati v i
lág. Sőt! annyira elfelejtette 1956 se
gélykiáltását, hogy az elmúlt évben a 
rabság-meghosszabbító szerződéshez 
adta aláírását!

Mi azonban nem nyughatunk bele, 
nem engedhetjük, hogy a m agyar nép 
1956-ban hiába áldozott vért és életet 
a szabadságért! V örösm arty szavaival 
kell felráznunk a népek alvó lelkiism e
retét:

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Stratégiát kell változtatnunk! Azok 
példáját kell követnünk, akik az Űr ne
vében és az Ür erejével indultak az 
ellenfél legyőzésére, m int a bibliai Dá
vid a hencegő Góliát ellen. De hol van
nak ma a Dávidok, az «Isten Szíve sze
rin t való férfiak?»

A történelem ben kell visszalapoz
nunk, hogy ilyen hősökre bukkanjunk, 
akik nagy korfordulók sorsdöntő csa
táiban diadalra v itték  a Kereszt zász

laját. Gondolunk itt elsősorban a mi 
nagy Hunyadinkra, aki a csata előtt 
megáldozik, s 1454-ben a győzelmes 
kruseváci csata u tán  fiát, a 14 éves 
M átyást, Laczfi A ndrásnak, Nagy Lajos 
híres hadvezérének kard jával Isten, a 
Szent Szűz, Szent István és Szent László 
nevében avatja  ünnepélyesen lovaggá. 
Gondolunk a mi hősi eleinkre, akik 
«Szent László segíts!* jelszóval, a min
dig győztes szent lovagkirály nevének 
védelm e alatt vonultak a csatába. Nagy 
Lajos királyunk első nagy győzelm ét a 
török fölött Szűz M áriának úgy hálálta 
meg, hogy ezelőtt 600 évvel a stejeror- 
szági M aria-Zell-ben tiszteletére tem p
lomot épített. Lepántónál 1571 október 
7-én Don Juan d'Austria vezérlete alatt
80.000 keresztény vitéz omlott térdre az 
árbocra felfüggesztett feszület előtt és 
imádkozott áldásért és segítségért, míg
V. Szent Pius Rómából k ísérte  imád- 
ságos lélekkel a világraszóló győzelem
mel végződő tengeri ütközetet. Szent 
István király  sorsdöntő csatáját a po
gány Koppány ellen Tours-i Szent M ár
ton oltalm a alatt v ív ja  m eg s veti meg 
az ezeréves m agyar keresztény állami
ság alapját. A híres törökverő hősről, 
Savoyai Eugenről azt olvassuk, hogy 
csatái előtt a rózsafűzért szokta imád
kozni. Tillynek, a harm incéves háború 
36 csatában győztes hadvezérének há
rom fegyvere volt: a kereszt, a rózsa- 
fűzér és a kard.

História docet — s a történelem  tan í
tása ez: mivel az em berekre épített stra
tégiánk teljesen csődöt mondott, új szö
vetségeseket kell keresnünk — a ter
m észetfeletti rend birodalmában. Ez volt 
Mindszenty bíboros akarata  is, mikor 
azt kívánta, hogy legalább egy millió 
magyar vegye naponta kezébe a szent 
rózsafűzért s végezzen engesztelést Ma
gyarországért — az imakeresztes-had- 
járatban egyesülve. M inél többen meg
értik  a m agyarok közül a történelem  
tan ítását s im ádkoznak naponta a haza 
felszabadulásáért, annál biztosabb a si
ker. M ert az imádkozó, Istenhez meg
tért em bert segíti a «Seregek Ura*, aki 
a legelveszettebb ügyet is diadalra tud
ja  segíteni.

V ecsey Lajos
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Az apostoli hitvallás teológiai magyarázata
Hiszek Jézus Krisztusban, ő egy Fiában

Ez alkalommal Krisztus Urunk isten- 
fiúságának és istenségének a m isztéri
um át szeretnénk valam elyest megvizs
gálni. A kereszténység első századai
ban sokan voltak, akik Jézus em bersé
gét tagadták. Róluk m ondja Szt. János: 
«Sok hamis tanító lépett fel a világban, 
aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus el
jö tt testben. Az ilyen: hamis tanító és 
antikrisztus» (2 Jn  7-8). V oltak azonban 
mások, akik igaz istenségét tagadták. 
Kezdetben az apostolok sem voltak 
Jézus istenségének tudatában, inkább 
csak a Szentlélek eljövetele után érle
lődött meg bennük a hit, hogy Jézus 
szószoros értelem ben az Istenfia.

Az evangélium  tan ítása alapján Jézus 
igaz em berségéhez semmi kétség nem 
férhet. Egyrészt igazi emberi testtel 
rendelkezik, m ásrészt emberi, szellemi 
léleknek is birtokában van. Igaz teste 
van: M ária m éhében hordozza (Mt 1, 
18), Erzsébet Jézust anyja  m éhe gyü
m ölcsének nevezi Lk 1, 42), a világra 
születik (Lk 1, 57), növekedik (Lk 2, 52),

Term észetesen nem várhatjuk, hogy 
e tanítást bölcselet-teológiai megfogal
m azásban már a Szentírásban is fellel
jük. Az Ür Jézusnak tekintettel kellett 
lennie a zsidók m entalitására. Az apos
tolok sem érte tték  meg azonnal külön
böző kijelentéseinek horderejét. Ennek 
ellenére m ár a Szentírásban is vannak 
kijelentések, melyek, legalábbis burkol
tan, Jézus istenségére és istenfiúságára 
utalnak. Igaz, a zsidók ezt a szót «isten- 
fia» tágabb értelem ben is használták és 
ezért vigyáznunk kell, hogy bizonyos 
kifejezésekbe ne többet olvassunk bele, 
m int ami valóban bennük rejlik.

Az A tya Jézus keresztelésekor és 
színeváltozásánál őt szeretett fiának ne
vezi, ami gyakorlatilag annyit jelent, 
hogy Isten Jézussal különleges címen 
atya-fiúi viszonyban van (Mt 3, 17; 17, 
5). Jézus maga is nem egyszer istenfiú
ságára utal. Amikor Péter M essiásnak 
és az élő Isten Fiának nevezi, Jézus 
azzal m agyarázza meg Péter hitét, hogy 
ezt az igazságot nem a test és a vér, 
hanem  az A tya m aga nyilatkoztatta ki 
neki (Mt 16, 17). Ha csak m essiási kül
detésének a felism eréséről lett volna 
szó, egy külön isteni kinyilatkoztatás 
aligha lett volna szükséges. Am ikor a 
zsidó főpap kérdi: «Te vagy-e a M essi
ás, az áldott Isten Fia?» — Jézus igen
nel válaszol (Mt 26, 63-64; M k 14, 61). 
Erre a főpap károm lással vádolja, ami 
m egint nem lenne érthető, ha tisztán 
csak m essiási küldetésére gondolt vol
na. Krisztus nem egyszer hangoztatta 
az A tyjával való m aradandó és felül-

a hosszú úttól elfárad (Jn 4, 6), eszik 
(Mt 9, 11), szomjúhozik (Jn 19, 28), al
szik (Mt 8, 24), verejtékezik  (Lk 22,44), 
vérzik (Jn 19, 34).

U gyanakkor emberi lelke is van, hisz 
szabad akaratta l rendelkezik (Jn 10, 18), 
csodálkozik (Mt 8, 10), imádkozik (Lk 6, 
12), szüleinek engedelm eskedik (Lk 2, 
51), bölcsességben növekedik (Lk 2, 52), 
lelkében m egrendül és könnyekre fa
kad (Jn 11, 33-35), a kereszten kileheli 
lelkét (Mk 15, 37). Szt. János az evangé
liumához írt bevezetésben így fogalmaz
za meg az Istenfia m egtestesülését: «Az 
Ige testté  lett és közöttünk lakott» 
(Jn 1, 14).

Ha az első századok gnosztikus irány
zatú tévtanaitól eltekintünk, azt kell 
m egállapítanunk, hogy a későbbi száza
dok folyam án m ár alig volt valaki, aki 
tagadta volna Jézus igaz emberségét. 
Viszont igen sokan kétségbevonták is
tenségét. Ezért az Egyház az Apostoli 
H itvallásban leszögezi a hitét: «Hiszek 
Jézus Krisztusban, ő egy Fiában*.

m úlhatatlan egységét is. így  például 
Fülöpnek azt mondja: «Már oly régóta 
veletek  vagyok és nem ismersz engem, 
Fülöp? Aki engem lát, lá tja  az A tyát 
is . . .  Nem hiszed, hogy én az A tyában 
vagyok és az A tya énbennem?» (Jn 14, 
9-10). Más alkalommal azt m ondja a zsi
dóknak: «Én és az A tya egy vagyunk» 
(Jn 10, 30). A zsidók nagyon is jól meg
értik, m ire céloz Jézus és ezért meg 
akarják  kövezni és azt m ondják: «Jó- 
te tté rt nem kövezünk meg téged, hanem  
károm lásért, m ert ember létedre Isten
né teszed magadat* (Jn 10, 33). Jézus 
nem egy alkalommal földi élete előtti 
életére is utal. Így a zsidókkal folyta
to tt vitái folyam án e nagy horderejű 
k ijelen tést teszi: «Bizony, bizony m on
dom nektek: m ielőtt Á brahám  lett vol
na, én vagyok» (Jn 8, 58). Érthető, hogy 
ez alkalommal is meg akarták  kövezni. 
Főpapi im ájában e szavakat intézi A ty
jához: «Most dicsőíts meg engem, Á- 
tyám, m agadnál, azzal a dicsőséggel, 
am elyben részem  volt nálad, m ielőtt a 
világ lett» (Jn 17, 5). Azonkívül Jézus 
m agának követelt bizonyos kiváltságo
kat, am elyek csak Istennek járnak  ki: 
bűnöket m egbocsát (Mk 2, 5-12), leg
főbb bírói tekintély t igényel (Mt 25, 31- 
46), m egköveteli, hogy őt atyánknál és 
anyánknál jobban szeressük (Mt 10, 37). 
Szent Pál csak kifejti azt, amit Jézus 
burkoltan tanított. Azt m ondja Krisztus
ról: «Ö a láthatatlan  Isten képmása, 
m inden terem tm ény elsőszülötte. M ert 
benne terem tett m indent a m ennyben és 
a földön: a láthatókat és láthatatlano
kat . . . M indent általa és érte  terem tett.

Ö előbb van m indennél és m inden ben
ne áll fönn» (Kol 1, 15-17). Szt. János 
pedig így vallja  meg Jézus istenségét: 
«Kezdetben volt az Ige, és az Ige Isten
nél volt, és Isten volt az Ige. Ö volt 
kezdetben Istennél. M inden ő általa lett 
és nélküle semmi sem lett, ami le tt . . . 
És az Ige testté lett» (Jn 1, 1-3, 14).

Az Egyház tanítása

Az Egyház Krisztus szem élyének a 
m isztérium át nem egyszerre, hanem  
csak századok m úlva határozta meg sza
batosabban, m iután a különböző eret
nekekkel fo lytatott küzdelm ei során az 
egész problem atika tisztázódott és miu
tán már megfelelő fogalmi eszközöknek 
is birtokába jutott. M inél inkább tuda
tosult az Egyház hite Jézus intenségére 
vonatkozóan, annál élesebb ellentétbe 
került nem csak a zsidó vallással, hanem  
az első századokban uralkodó görög 
filozófiával is. Ezért tagadta Árius (336) 
a görög neoplatonikus filozófia értelm é
ben Krisztus igazi istenségét. Szerinte 
Jézus az A tya fia, de ugyanakkor Isten 
terem tm énye, bár első terem tm énye, 
m ert általa terem ti Isten a többieket. 
Ennek folytán az Ige nem tartozik Isten 
benső életéhez, hanem  a terem tett lé
nyek élén foglal helyet s nem is azonos 
lényegű (szubsztanciájú) az A tyával, 
csak hasonló hozzá. Ezek szerint Jézus 
nem sajátos értelem ben vett Isten vagy 
Istenfia, nincsen igazi isteni term észete, 
sőt nincsen teljes emberi term észete 
sem, m ert az emberi lélek helyét az Ige 
foglalja el. Az Egyház ezzel szemben 
mindig védelem be vette  Krisztus igazi 
em berségét és istenségét és az A tyától 
való nemzést nem terem tés m ódján fog
ta fel m int Árius, hanem  igazi szellemi 
eredésként.

A mai korban ném ely katolikus teo
lógus m egint kétségbe vonja Jézus igazi 
istenségét. Ezek sorába tartozik Hans 
Küng is, akiről olvasóink m ár bizonyára 
hallottak. Küng nem csak a pápának, ha
nem a zsinatoknak a tévedhetetlenségét 
sem fogadja el. Szerinte egyszersmin- 
denkorra lerögzített igazság nincsen. 
Ezért m anapság m ár nem tartja  kötele
zőnek a niceai (325) vagy a konstan
tinápolyi (381) zsinatok határozatait. E 
m eghatározásokban a hitnek a helleni- 
zációját (elgörögösítését) látja. Szerinte 
a Szentírás Jézust csak funkcionális é r
telem ben nevezte istennek vagy isten
fiának és az Egyház a görög filozófia 
behatására mindezt ontológiai értelem 
ben vette  és így határozta meg a Szent- 
három ság és Krisztus szem élyének a 
titkát. Küng szám ára Krisztusnak csak 
emberi term észete van, m int Ige sem 
létezett emberi term észete előtt. Bizo
nyos szempontból Á riuson túlm enően

A Szentírás burkolt és nyílt állításai az Istenfiáról
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Gondolatok 20 év elmúltával
Berlin után Budapest volt a m ásodik 

nagy repedés azon a függöny-falon, a- 
m it Kelet vasból, vérből és gyűlöletből 
épített m aga köré. E repedés egyben 
leleplezés is volt, amely m egm utatta e 
függöny m ögött élő népek igazi arcát, 
meg érzéseit a kommunizmussal szem
ben. Az elmúlt 20 esztendő a la tt számos 
más repedés is keletkezett már, közvet
lenül a szemünk láttára, szám talan le
leplezés tárta  a nyugati világ elé Kelet 
életform ájának brutális valóságát, em
bertelenségét Helsinki előtt és Helsinki 
után.

Beszámolók, egész könyvek jelennek 
meg autentikus szerzőktől, vészkiáltá
sok hangzanak fel üldözöttektől és ül
dözöttekért a különböző GULAG sziget- 
csoportokból, elm egyógyintézetekből, 
de mindez csak pusztába kiáltó szó. 
O lyan világban élünk, amely a kommu- 
nistaellenességet a század legnagyobb 
ostobaságának tartja; m agukat m űvelt
nek tartó  em berek beszélnek így, ha 
szemük csak egy kicsit balra kancsalit. 
De a liberálisok egy része is szívesen 
fogad m inden kapitalizm ust és dem ok
ráciát érintő kritikát. De bezzeg, ha a 
kommunizmusról van szó, ennek elnyo
mó és kizsákm ányoló m ódszereiről szó
ló hírt egyszerűen bizonytalannak, vagy 
legalábbis eltúlzottnak k iáltja  ki. Talán 
m aguk sem veszik észre, de valójában 
így lesznek a kommunizmusnak leg te
vékenyebb szálláskészítői saját hazá
jukban.

E tém ával kapcsolatban jelen t meg

nem régiben egy könyv: «A totális kísér
tés* címmel, francia ember tollából. A 
szerző, Jean Francois Revei, m agát szo
cialistának mondja, foglalkozását nézve 
pedig író és szociológus. Könyve céljá
nak azt tűzte ki, hogy a francia viszo
nyokat elem ezve felnyissa a nyugati 
em berek szemét. Közben keresi a lélek
tani okát annak a, m inket is izgató, je 
lenségnek, hogy mivel m agyarázható a 
talpnyaló alázatosság és vakság, amivel 
a nyugati intelligencia egy része hódol 
a kommunizmus előtt. Azokra gondolt 
itt, akik a kom m unisták legem bertele
nebb tette it is azonnal készek m enteget
ni, sajnálatram éltó kivételnek, vagy 
közben m ár jóváte tt tévedéseknek tün
tetik  fel, — és igyekeznek lehetőleg mi
nél gyorsabban elfelejteni. Akármi is 
történik a világban, akárm ennyire is 
nyíltan  hirdetik  a fennálló társadalm i 
rend erőszakos m egdöntését, az engesz
telhetetlen harcot a dem okráciák ellen, 
a hazai kom munista vezér egyetlen sza
va, kritikus m egnyilatkozása M oszkva 
felé, vagy utalása a szocializmus felé 
vivő egyéni ú tra s törekvésre, máris 
elég, hogy m indent feledtessen és új re 
m ényeket keltsen a m egtéríthetetlenek 
m egtérítésére. A legátlátszóbb politikai 
m anőver is elég, hogy feledtesse ezek
kel az elm últ 20 esztendő vért forraló 
realitásait: Berlint, Budapestet, Prágát, 
Szolzsenyicint, M edvegyevet, Szinyav- 
szkijt, Gorghit stb. A m agyar szabad
ságharc leverése pl. szám ukra csupán 
a béke m egőrzésére irányuló akció volt.

— aki az Igében nem Istent, hanem  mé
gis valam i földöntúli közbenső lényt 
láto tt — Jézust a többi terem tm ények
kel egy szintre helyezi. Ezek szerint 
Jézust csak annyiban lehetne Istennek 
vagy Istenfiának nevezni, am ennyiben 
Isten m egbízottja, helyettese, küldött
ként működik. Érthető, hogy a Szent
szék kijelentette, hogy Küng felfogása 
a katolikus h ittel m egegyezhetetlen.

Küng csak azért tudja fenntartani né
zetét, m ert a Szentírás előbb idézett 
szövegeit kénye-kedve szerint értelm ezi 
s nevezetesen Szt. János evangélium át 
majdnem  teljesen  figyelmen kívül 
hagyja. Az elgörögösítés vádja  is alap
talan és történelm i tévedésen alapul. 
Az, hogy a niceai atyák a görög filozó
fiából egyes fogalm akat átvettek  — 
m iután kellőképpen kiértékelték  őket — 
még nem jelenti, hogy a görög filozó
fiához szabták hitüket. A görög filozó
fia épp Krisztus istenségének a taga
dását kívánta volna meg és ily értelem 
ben Árius következetesen gondolko
dott. De a zsinati atyák, bár ők sem 
tudták m egm agyarázni hagyom ányos 
hitüket, nem engedtek a hellenizmus

kísértésének és épp ellenében határoz
ták meg Jézus valóságos istenségét, iga
zi istenfiúságát, az Igének idők előtti lé 
tezését és az A tyától való eredését. Mi 
ism erjük a konstantinápolyi zsinat hit
vallását, m ert a szentm ise krédójában 
imádkozzuk: «Hiszek az egy Ürban: 
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiá
ban, aki az A tyától született az idő kez
dete előtt, Isten az Istentől, Világosság 
a V ilágosságtól, valóságos Isten a való
ságos Istentől. Született, de nem terem t
mény; az A tyával egylényegű (kon- 
szubsztanciális) és m inden általa lett. 
Értünk em berekért leszállóit a m enny
ből . . .  és em berré lett». Ezt a m iszté
riumot, bár sohasem tudjuk m aradék
talanul felfogni vagy bebizonyítani, a 
Szentírás és az Egyház tanítása alapján 
elfogadjuk, és Szent Jánossal valljuk: 
«Ki győzi le a világot, ha nem az, aki 
hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? . . . Aki 
hisz Isten Fiában, m agában hordja Isten 
tanúságát. Aki nem hisz Istennek, ha
zugnak tartja  őt, m ert nem hisz Isten 
tanúságában, am elyet Fiáról te tt . . . 
Ezeket azért íróm nektek, akik hisztek 
az Isten Fiában, hogy tudjátok: örök 
életetek van» ( 1 Jn  5, 5; 5, 10; 5, 13).

Prof. P. Mehrle Tamás OP

A kommunizmus visszaéléseinek ki
m entésére a balos sajtó és intelligencia 
mindig talál megfelelő m entő okot és 
körülm ényt, vele szemben azonnal kész 
m egbocsátani és feledni.

M iért engedik ezek m agukat szellemi
leg megbénítani, honnét ez a szem ellen
zős nézés, ez az alázatos önátadás, m iért 
az erőszakos szépítgetése brutális té 
nyeknek, ez a naivitás egészen a meg- 
rögzöttségig és ostobaságig?

Revei a dolgok m agyarázatát a hitben 
látja. Abban a hitben, am elyet M arx is, 
meg M arcuse is jóváhagyott, hogy ti. a 
kapitalista rendszer javíthatatlan , — és 
éppen ezért meg kell szüntetni, ki kell 
irtani (mindegy, hogy m ilyen eszközök
kel); a világban m egnyilatkozó m inden 
rosszért A m erika a felelős; a dem okrá
cia olyan luxuscikk, am elyet az embe
riség — legalábbis egy időre, — nyu
godtan nélkülözhet, a jelen  nagy prob
lém áinak m egoldása végett; hogy van 
em berarcú kommunizmus is, bár a v i
lágesem ények ennek pont az ellenke
zőjét bizonyítják. Az előbbi okok közé 
felvehető még továbbá: a gyávaság, a 
kom munisták és megfélemlítési m ód
szereikkel szemben; az egyes nyugati 
egyetem ekről ism ert m egalkuvás és tu 
nyaság a kockázat vállalására; ez utób
bi arra  is jó, hogy egy liberális társa
dalom előtt az emberi szabadság-ideá
lokat nevetségessé tegyék. Van ebben 
a téves hitben és terhelt gondolkodás
ban még egy jó adag kacérkodás is és 
vakm erő bizalom az «újnak» a kipróbá
lására; egy fanatikus düh és gyölölet a 
fennálló társadalm i rend ellen és valam i 
szomjúság új dogmák, valam i új, felvi
lágosult despota-vezetés után, amely 
m egváltja az em beriséget m inden ba
jától.

Revei könyve kinyilatkoztatás azok 
számára, akiknek nincs megfelelő hitük 
és emberism eretük, hogy eligazodjanak 
a mai világ esem ényei közepette, — 
annak ellenére is, hogy írása befejező 
részében pesszimista húrokat pendít 
meg. De ha 56 hősi halottai feltám ad
hatnának a 20. évfordulóra, a világ mai 
helyzetét látva nem ugyanerre az ered
m ényre jutnának?

Isten, a történelem  ura m egm utatta az 
56-os szabadságharcon keresztül is, 
hogy egy ideológia nem képes megol
dani az em beriség problém áit, főleg a 
kommunizmus nem. 1956 világos beszéd 
volt Európa és az egész világ felé. De 
úgy látszik, a világ népei nem tanultak 
belőle. Isten ezért vaksággal bünteti a 
hitetleneket és m egátalkodottakat, — 
megengedi, hogy m egvalósítsák vágya
ikat és így saját m aguk okozzák vesz
tüket.

1956 hőseinek és nekünk is, akik az 
ő harcukra és életáldozatukra em léke
zünk e hónapban, lehet ez elégtétel, de 
nem ok az ujjongásra.

M egyesi András
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Titkos egyházpolitikai előadás Varsóban
Kasimir Kakol, a varsói Állam i Egy

házügyi H ivatal elnöke kijelentette: a 
V atikántól elvárják, hogy fékezze meg 
W isinszky bíborost. Hogy erre meg van 
a módja, azt bebizonyította, amikor 
M indszenty bíborost kihozta M agyaror
szágról. W isinszky bíboros semmit sem 
hajlandó elismerni abból, ami 1945 után 
történt Lengyelországban.

Kakol beszéde zárt körben, május 5-én 
hangzott el Varsóban. H allgatósága a 
lengyel kom m unista hírügynökség né
hány kiválasztott m unkatársa, több 
kom m unista élenjáró újságíró és felelős 
pártpropagandista volt. Abban a tudat
ban, hogy a zártkörű társaságban nyíl
tan beszélhet, elem ezte a helyzetet és 
félreérthetetlenül adta elő vélem ényét. 
Azoban csalódnia kelle tt a kom munista 
titoktartásban. A beszéd és az u tána kö
vetkező kérdések és válaszok néhány 
hét m úlva elkerültek  Párizsba. A Docu- 
m entation Catholique augusztus eleji 
száma szószerint közölte azokat. Kakol 
kijelentette: őszintén m inden alkalom 
mal szégyenlem  magamat, ha  külföldi 
kom m unisták m egkérdezik, m iért van 
az, hogy Lengyelországban olyan sokan 
járnak  templomba? Ügyszintén szégyen
lem magam, ha m ások azért gratulálnak, 
hogy Lengyelországban virágzik a va l
lásos élet. Szembe kell tehát néznünk 
a poblémával.

Lengyelországban nem ism erik a papi 
hivatások krízisét és a hívők járnak  a 
templomba. De vajon ez azt jelenti, 
hogy a lengyel Egyház erős? Semmi 
szín alatt sem! A puszta tény, hogy a 
lengyel egyház nem ism eri a krízist, 
amely a N yugatot m egrázkódtatja, in
kább a lengyel egyház gyengeségéről 
tanúskodik. Á  lengyel katolikusok nem 
ism erik a hitüket, a dogmákat, semmit 
sem tudnak a világ terem téséről, az ere
deti bűnről, m ert ez egyszerűen nem 
érdekli őket. Ennek ellenére m iért zsú
foltak a templomok? M iért járnak  tem p
lomba az emberek? M ert igényeiket

máshol nem tudják  kielégíteni; sok szo
ciális vágyuk nincs még kielégítve, hi
ányzik a szórakozási lehetőségük. Ha 
a kom m unisták ki tudják elégíteni ezen 
vágyaikat is, megszűnik a templomba- 
járás — m ondotta Kakol.

Erre a bornirt m arxista elképzelésre 
a sziléziai bányászok adták meg a leg- 
csattanósabb választ. M ájusban több 
m int 150 eze bányász zarándokolt Pie- 
kary-ba, a M ária búcsúra. W oytila  b í
boros, krakkói érsek vezette a zarán
doklatot, de m egjelent néhány nyugati 
püspök is, köztük Etchegaray m arseillei 
érsek, a Francia Püspöki Kar elnöke. 
E tchegaray visszatérvén hazájába, ny i
latkozott lengyelországi tapasztalatai
ról. Elmondta, hogy a több mint 150 ezer 
sziléziai bányász reggel 9-órától délután 
egy óráig szinte m ozdulatlanul állt a 
tűző napsütésben és am ikor W oytila bí
boros beszédében hangoztatta: ma nem 
lehet többé a m unkásság nevében ateiz
m ust hirdeni; vannak körülm ények az 
életben, -amikor határozottan és világo
san ki kell jelentenünk: előbb kell en
gedelm eskednünk Istennek, mint az em
bereknek, a hatalm as m unkássereg 
hosszasan m egtapsolta főpásztorát. Pe
dig a párt évek óta m indent elkövet, 
hogy ezt a zarándoklatot csökkentse 
vagy lehetetlenné tegye. Két évvel eze
lő tt labdarugó m érkőzést rendeztek a 
bányavidéken, ké t kiváló csapat m érte 
össze ere jét és arra várták  a bányá
szokat. Ezek viszont inkább Piakary-ba 
zarándokoltak, 20-30 km-t te ttek  meg 
gyalog a poros utakon. A m últ évben a 
kom m unista párt központi lap ját ünne
peltette  a párt, ingyen szórakozással. Ez 
sem hatotta meg a bányászokat. Inkább 
Piakary-ba zarándokoltak. Kakol azon
ban olyan korlátolt kommunista, hogy 
m arxi elő ítéleteit nem változtatja  meg. 
Továbbra is vallja  és hirdeti, hogy az 
ember azért vallásos, m ert néhány vá
gyát, köztük a szórakozás utánit nem 
tudja még kielégíteni.

Nincs normalizálás

1971 óta beszélnek Lengyelországban 
az állam és egyház viszonyának norm a
lizálásáról. Ez a kifejezés helytelen  — 
hangoztatta Kakol — , utóvégre ki dönti 
el, hogy mi történik a két fél viszonyá
ban? Talán az Egyház? Nem! Ebben a 
kérdésben is egyedül a rendszer dönt. 
A rendszer pedig tapodtat sem enged 
az Egyháznak. Az Egyházat nem engedi 
ki a templom falain kívülre. Nem vehet 
részt sem a szociális, sem a kultúrális 
életben. Az em berek öntudatából ki 
kell irtani a vallást. Ez pedig nem köny- 
nyű feladat. Erőszakot nem alkalm az
hatunk, m ert akkor az Egyház ostrom 
lott várhoz hasonlítja m agát és növeli 
népszerűségét.

Első számú feladatunk, hogy a püs
pöki karban, a papság soraiban és nép 
körében a haladó szándékúakat külön 
válasszuk a többitől. A  haladók számát 
állandóan növelni kell. A  másik kitűnő 
alkalom, amit ki kell használni, az is
kolák összevonása, a szabad szombat és 
a vakáció. A gyerekeket ezeken a na
pokon el kell vonni a családtól, ki kell 
vonni a család vallásos befolyása alól 
és a kommunizmus szellem ében harcos 
feladatokra nevelni, 

v
Ha nem is tudjuk egyelőre tönkre

tenni az eyházat Lengyelországban, leg
alább annyit el kell érnünk, hogy az 
Egyház ne ártson nekünk.

Az állam és a püspöki kar viszonya

Kakol előadásából kitűnik, hogy a 
kom m unista diktatúrában a lengyel püs
pöki kar fo lytatja  a legjobb politikát a 
rendszerrel, amiből az Egyháznak és a 
népnek történelm i távlatban is belátha
tatlan  előnyei származnak. A  püspöki 
kar összeforrott a néppel. Nem udvarol 
a rendszernek. Kem ényen küzd az egy
ház önállóságáért, de a nép jogaiért is. 
Az Állami Egyházügyi H ivatal elnöke 
valósággal tombolt, amikor a püspökök 
m agatartásáról szólt. 1971 óta — mon
dotta — az állami hatóságok és a püs
pöki kar közti kapcsolatok m egsokasod
tak. Az utóbbi időben írásokra és v á 
laszokra korlátozódnak. A püspökök, 
élükön W isinszky bíborossal, valóság
gal elárasztják  a korm ányzatot bead
ványaikkal. M indent szóvátesznek. Bí
rálják  a m unkajogi problém ákat, a szo
ciális helyzetet, az ifjúsági szervezetet, 
sürgetik a tem plom építési engedélye
ket, követelik  a mezőgazdák tám ogatá
sát, beleszólnak a m unkások ügyeibe 
stb. U dvariasan válaszolunk nekik, je 
lezzük, hogy beadványukat m egkaptuk, 
de őszintén szólva ki képes ilyen buta 
beadványokra okos választ adni? Ezt 
szószerint így m ondta Kakol — és hoz
zátette: lehetetlen  W isinszky bíboros 
m agatartása. Semmit sem ismer el ab
ból, ami 1945 után történt. A bíboros 
nem m ondhatja ebben az országban: 
előbb kell engedelm eskedni Istennek, 
mint az em bereknek, ha az ország tör
vényei ellenkeznek Isten parancsaival. 
A bíborosnak is kötelessége m egtartani 
a törvényeinket. Nem kétséges, a len
gyel püspökök hazafiak a m aguk mód
ján, de ők más Lengyelországot akar
nak, a kerítés túlsó oldalán állnak.

A  Vatikánnal való kapcsolataink

Ami ezeket illeti, m indenek előtt ki 
kell jelentenünk, nem értünk eleget az
zal, hogy a lengyel egyház problém áit 
csak a V atikán oldhatja meg. Elvárjuk 
a Vatikántól, hogy nézzen körül a többi 
országban és hasonlítsa össze az egy
ház helyzetét a különböző országokban 
és értékelje  tárgyilagosan a lengyelor
szági Egyház sorsát. A Vatikánnak meg
van a lehetősége arra, hogy nyomást 
gyakoroljon W isinszky bíborosra. Ezt 
megmutatta, amikor Casaroli tárgyalá
sai után Budapestről kihozatta Mind
szenty bíborost.

M indent összefoglalva Kakol hozzá
tette: a tárgyalások során mosolyognom 
kell, hogy jóakarato t színleljek, de sen
ki se gondolja, hogy mint kom munista 
nem folytatom  a harcot a vallás és az 
Egyház ellen. Szüntelenül arra  tö rek
szem, hogy a vallást és az Egyházat 
tönkretegyem  mind ideológiailag, mind 
filozófiailag.
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A Cserkész Szövetség sajtótájékoztatója
Indiánok fenyőrengetegében — Attila nyomában

Millard Fillmore, az Egyesült Állam ok 
sorrendben 13-ik elnöke nem bizonyult 
valam i világrengető államférfiúnak, bár 
a N iagara környékén m egbecsülést 
szerzett szűkebb pátriájában. A Fehér 
Házban vendégül fogadott Kossuth La
jos küldetését sem ism erte fel, a Fill
more név mégis bele fog kerülni a kül
földi m agyarság történetébe. Évtizedek 
m últán is kellem esen fognak ugyanis 
visszaem lékezni a Fillmore m elletti 
fennsíkon létesült Sik Sándor cserkész- 
parkra  mindazok, akiknek m egadatott, 
hogy ott akár mint fiatalok, akár mint 
idősebbek m egfordulhattak.

«Fill more» — adagolj, tölts minél 
többet fogékony fiú- és leány kobakok
ba olyan m agyar élm ényekből, m elyek 
egy egész életre  szólnak. Ez a cserkész
vezetőség m ottója, m ert évről-évre o- 
lyan  feledhetetlen program ot varázsol 
elő ráterm ett törzskarával, m ely lüktető 
elixir m arad m inden résztvevőben. Aka
dályverseny — fejlődő ember palánták 
fantáziájában e bűvös szó — volt legu
tóbb is a keleti államokból és Kanadá
ból Fillmoreba siető 400 cserkészfiú és 
leány  táborba igyekezetének célja. De 
hadd lássuk, sablonos versenyről van-e 
itt szó? Korántsem.

Tavaly az «örök palóc», M ikszáth 
Kálmán Beszélő köntös c., a török meg
szállás korában játszódó regényét kel
let az akadályversenyen résztvevőknek 
előzőleg elolvasniok, hogy sikeresen 
versenyezhessenek.

Az idén már úgy érkezett a Fillmore 
falu feletti táborba 400 fiatal, hogy 
Gárdonyi Géza Láthatatlan ember c., a 
hun világot felelevenítő regényét elol
vasták, többszáz oldalának m ondaniva
lóját m agukba szívták. Egyúttal méltó, 
75-ik évfordulója volt ez annak, hogy 
az «egri-remete» regénye m egjelent.

A  cserkészvezérkar ügyesen kiagyalt 
terve szerint, az akadályverseny sike
res átélésének előfeltétele m inden esz
tendőben az, hogy a k iválasztott tö rté
nelmi tárgyú m agyar regény részletei
vel m egism erkedjenek a versenyzők. 
Gárdonyi alapos kutatás u tán  alkotott 
Láthatatlan embere m éltán m egállná a 
helyét a m odern lélektani irodalmi al
kotások között — angolul is!

A m agyarul-olvasás m egszerettetése 
érdekében az akadályversenyen való 
részvételnek ez az előfeltétele rendkí
vül célravezető megoldás. Ilym ódon u- 
gyanis játszva ism erkedik meg fiatal
ságunk a külföldi iskolákban egyáltalá

ban meg se em lített m agyar irodalom- 
történet néhány kimagasló gyöngyével. 
Különösen mivel m agakészítette ruhá
zat és fegyverzetben vesznek részt a 
serdülők, felkészültségüknek megfelelő 
szinten. M integy 50 őrs m érte össze 
ere jét a Láthatatlan em ber akadályver
senyen, m elynek élm ény-sorozata busá
san kárpótolta őket a hosszú előkészület 
és a 3 napos versenyre utazás nem le- 
kicsinylendő fáradozásáért.

A  verseny  kezdetén m aga «Attila» 
szólt a hunkori jelm ezekben felsorako
zott 400 főnyi cserkész-sereghez. U- 
gyanúgy kimagasló «méltóságot» töltött 
be a term észetfölötti erőket felidéző 
sámán. A verseny  során a sámánt el is 
lopták, hogy egy «elrabolt» hun leány
ért kicserélhessék. M ár ebből is kitűnik, 
hogy volt izgalmas jelenet bőven a Sik 
Sándor cserkészpark fenyőrengetegé
ben!

Az ősi szellem et a rügyező képzeletek 
törzsi cím erek form ájában helyezték el 
az akadályverseny célpontjaiban; eze
ket azután A ttila  tem etésén m áglyán 
elham vasztották . . .  F iatalokról és cser
készekről lévén szó, term észetesen mó
ka, huncutkodás szaporán követték  egy
mást. De az eredm ény kom oly és tartós: 
az akadályverseny jó mulatság, de egy
ben kultúrm unka volt.

Báchkai Béla

A küzdelem  egyik lényeges követel
ménye, hogy a lengyel nép tudatára éb
redjen m ár annak, hogy az államot és 
az Egyházat szétválasztottuk egymástól. 
A kettő  közt áth idalhatatlan  ű rt tám asz
tottunk. Leszámoltunk a régi m ondás
sal, mely szerint a lengyel egyet je len
te tt a katolikusokkal. Ez fáj az egyház
nak. Fel is panaszolja, hogy az ország
ban m egjelenő sajtónak csak m integy 
5 százaléka katolikus, holott a nép 95 
százalékban vallja  a katolikus hitet.

Kakol előadása végén megfedte válo
gatott hallgatóit, hogy nem eléggé egy
ségesek az Egyház elleni küzdelemben. 
Pedig ha rendet terem tenének család
jukban és a párt szellem ében élnék csa
ládi életüket, sokkal eredm ényesebb 
lenne küzdelmük. Elismerte, hogy az 
ateista  mozgalom Lengyelországban 
gyenge. H ivatalos folyóiratuk az Argu- 
menti, amiből sok példányt vásárolnak, 
de senki sem olvassa. — V áltoztatni 
kell az Egyház elleni harcon — mon
dotta. Az agitátorok ne m ondják meg 
m indjárt az elején, hogy ellenségei a 
Jóistennek. Ne ideológiai harcot foly
tassanak, m ert ezzel nem érnek el ered
ményt. Az intézm ényt kell tám adni és 
tönkretenni. Ez több eredm énnyel jár. 
El kell ism erni az intézm ény pozitív ér
tékeit, de ki kell dom borítani a hibákat 
és ezekkel az intézm ényt lejáratni.

Az előadás u tán  következtek a k é r
dések. És e válogatott kom m unista hall

gatóság soraiból az első kérdés az iránt 
érdeklődött, hogy mi van azokon a ke
leti lengyel területeken, am elyeket a 
Szovjetunió a m ásodik világháború után 
elcsatolt, lehetséges-e ezeken a terü le
teken olyan form ájú normalizálás, mint 
a Ném etországtól Lengyelországhoz 
csatolt O dera-N eisse vidéken? Vagyis 
lehet-e arra  számítani, hogy a V atikán 
az ottm aradt lengyel katolikusok részé
re püspököket nevez ki, m int az Odera- 

'N eisse területen  tette?
Kakol: ez lehetetlen, m ert ott más a 

politikai helyzet. A normalizálás ott a 
nacionalizmus felébredését eredmé- 
né.

Van-e num erus clausus a lengyel sze
m inárium okban — hangzott a további 
kérdés?

Kakol: Nincs. M indössze a varsói 
Katolikus A kadém ia és a lublini Kato
likus Egyetem hallgatóinak létszám át 
korlátozza a rendszer. A  szem inaristák 
létszám át nem tud ják  korlátozni, mon
dotta az előadó, m ert erről csak utólag, 
a felvételek után  értesülnek és akkor 
már nincs mód rá, hogy eltérítsék őket 
hivatásuktól. A kispapok közt vannak 
olyanok is, akik a kom m unista ifjúsági 
mozgalomból kerü ltek  ki. Ezek úgy bán
nak el a rendszerrel — m ondta — hogy 
előbb beiratkoznak az egyetem re, elvé
geznek egy-egy fakultást, diplomát sze
reznek és u tána jelentkeznek a szemi
nárium ba. Azt is meg kell m ondanom —

folytatta az előadó, hogy a szem inári
umok általános szellemi színvonala fö
lötte áll az állami egyetem ek illetve fő
iskolák színvonalának.

A varsói Állami Egyházügyi H ivatal 
elnökének előadása nyom atékosan alá
húzza a lengyel püspöki kar egyházpo
litikájának sikerét. A  többször m egis
m ételt állami próbálkozást, sokféle fe
nyegetést határozottan  visszautasítván, 
a lengyel főpásztorok ragaszkodtak az 
egyház önállóságához, a néppel való 
szoros kapcsolatok ápolásához. Soha, 
egyetlen szóval sem válla lták  a rend
szerrel való együttm űködést, de tilta 
koztak és tiltakoznak m inden jogtiprás 
ellen és követelik  jogaik tiszteletben 
tartását. Kakol nyilatkozata világosan 
bizonyítja, m ilyen végzetesen téved az 
az A m erikában élő m agyar pap, egye
temi tanár, aki a múlt hónapi számunk
ban em lített levelet intézte az amerikai 
m agyar egyházi vezetőkhöz és papok
hoz, am elyben W isinszky bíborost 
szem beállítja M indszentyvel. Ha valaha 
két vezető bíboros-prímás egyet akart 
és egy m agatartással és ugyanazon 
m ódszerekkel küzdött az Egyház és a 
katolikus nép jogaiért ugyanazon ellen
ség ellen, akkor ez a két főpap M ind
szenty és W isinszky bíboros. Más mód
szerek és diplomáciai ügyeskedésekkel 
ellentétben, a történelem  az eddigi ese
m ények szerint nekik ad igazat.

Fábián Károly
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Mi az igazság Kastl körül?
A M agyar Gimnáziumot éppen ké

szítették elő az új iskolaévre, igazgató 
és tanárok még vakáción voltak, amikor 
az ezer éves vár körül h irtelen m ester
séges sajtóvihar tám adt.

A m agyar gimnázium elleni sajtó
tám adásnak a 18 év  alatt többször tanúi 
lehettünk. A hatvanas évek elején az 
otthoni kommunista sajtóban jelentek 
meg rágalmak az iskola ellen «Kastl, a 
pedagógiai pokol» címmel; m ajd a né
met keleti szerződések m egkötése után 
az otthoni sajtó nyílt kérdést intézett a 
ném etek felé, hogy m iért tám ogat a né
m et állam olyan intézményt, ahol nyilas 
és fasiszta magyar szülők gyermekeit, 
fasiszta tanárok «nevelik a magyar nép 
gyűlöletére». Ezek eredete és célja nyil
vánvaló volt.

A  mostani sajtókam pány N ém etor
szágban, az iskola közvetlen szomszéd
ságából indult el, a N eum arkter Zeitung 
aug. 7-i számában, amit továbbított a 
DPA/Deutsche Presse-Agentur, á tvett a 
Reuter Iroda, a ném et rádió és televízió, 
nyom ában idegen rádiók és televíziók: 
Bécs és Svájc is, betetőzött az augusz
tus 21.-i Regensburg-i sajtókonferencia, 
amit az SPD Neum arkt-i kerületvezető
je, M adeisky rendezett, Dr. Jürgen  Böd- 
rich és X avér W olf SPD képviselők 
részvételével. A  konferenciát a m egtá
m adott fél m eghallgatása és bevonása 
nélkül akarták  m egtartani. M egjelent a 
sajtó és a tanúk: Dr. Osskó, Velburg-i 
állatorvos most érettségizett fiával, bu
kott és az iskolából eltávolított diákok, 
volt diákok, egy szülő és egy tanár, akit 
állítólag izraelita vallása m iatt távolí
to ttak  el állásából.

A vádak: a 350 diákot, köztük 120 
diáklányt rendszeresen verik semmisé
gekért («fegyenc rezsim»). Az Amberg-i 
államügyészségen súlyos testi sértés mi
att 20 esetben történt tanárok ellen föl
jelentés, az iskola orvosa, Dr. Assmann 
100 testi sértést állapított meg, ifj. Oss
kó írnák Kastlban összesen 500 pofont 
kapott, az igazgató meg egyszer öt per
cig agyba-főbe verte, mert egy lánynak 
megfogta a kezét . . .  Egy 13 éves diák 
naplót vezetett a verésekről: 13 botütés, 
ha valaki óra alatt a mosdóhoz megy, 
12, ha óra alatt fecseg, krétával való 
dobálásért 12 stb.

Általában: Az iskolában botrányos 
állapotok uralkodnak, nevelési módsze
rei mint a középkorban; szelleme naci
onalista és zsidógyűlölő.

Dr. Osskó ehhez még hozzáfűzte, hogy 
1976 m ájus 25-én írásban fordult a bajor 
kultuszm inésztérium hoz azzal, hogy az 
iskola tanárai közül tizenegynek nincs 
megfelelő képesítése a tanításhoz.

Az újságíróknak arra a kérdésére, 
hogy m iért fordult éppen a SPD-hez, 
Dr. Osskó azt válaszolta: «Azért. m ert 
az illetékes hatóságok nem reagáltak rá, 
sem a CSU.» Volt ennek a sajtókonfe
renciának váratlan  m eglepetése is: bár 
a m egtám adott félt nem  hívták meg, 
tanárok, szülők, volt diákok (Alumni), 
Dr. J. Maurer, a Magyar Iskolabizottság 
Kuratóriumának német elnöke vezeté
sével a megtámadott iskola segítségére 
siettek. Dr. Szabó O'dön, az Alumni el
nöke repülőgépen jött Svájcból, Dr. Sza
bados András orvos, Mikecz Tamás 
közgazdász, az Agárdi házaspár, mind- 
mind volt diákok, felháborodva utasí
tották vissza a vádakat és ellenkérdé
seikkel összezavarták a vádlókat. Saj
nos, azonkívül, hogy m egingatták a 
konferencia m agabiztosságát, sem a saj
tó, sem a hírügynökségek, nem vettek  
tudom ást róluk.

A konferencia vádjait aug. 23-án 
nem csak a helyi lapok vették  át, hanem  
a nagyvárosi lapok is; így a M ünchener 
M erkúr, a Süddeutsche Zeitung, a 
Frankfurter Rundschau, a S tuttgarter 
Zeitung. M ég a jobb külföldi lapok is, 
m int a bécsi Die Presse, a gráci Südost- 
Tagespost is csak a vádakat vette  át.

Dr. Bödrich és X avér W olf SPD kép
viselők a vádakat a bajo r Landtag elé 
is terjesztették, annak SPD frakciója 
pedig az ügyet 11 pontban a kultusz- 
miniszterhez terjeszte tte  föl kivizsgá
lásra.

Hogy a Landtagot helyesen infor
málja, Dr. M aurer Dr. Szabadossal aug. 
27-én m egjelent o tt és tárgyalt annak 
tagjaival, továbbá szept. 1-én ők ketten  
és M andl Ferenc, az érettségi bizottság 
tagja, m egjelentek a kultuszm inésztéri- 
umban, hogy ott is tájékoztassanak a 
vádak hátteréről.

Ez a masszív és széleskörű sajtó tá
madás pont az iskola m egkezdése előtt, 
nagy nyugtalanságot kelte tt a szülők és 
az iskola barátai között. Ezért Dr. Aig- 
ner bonni CSU képviselő, T. Donhauser 
a bajor Landtag tagja, M ayer ném et 
igazgató, az iskola érettségi bizottságá
nak sok éven át az elnöke és M osner 
Kastl polgárm estere önként jö ttek  az 
iskola igazgató, Dr. Radics segítségére. 
Kastlban augusztus 30-án sajtókonfe
renciát hív tak  össze a vádak m egcáfo
lására. Az Ambergi és N eum arkti lapok 
most részben tom pították, részben k i
igazították előbbi közlem ényeiket. Kár 
azonban, hogy a hírügynökségekhez és 
a nagy lapokhoz ebből semmi sem ke
rült.

kérésére a legtöbbször, de a pofozás so
ha nem volt «napirenden». — A 18 év
alatt három szor fordult elő, hogy az 
Iskolabizottságnak szankciókat kellett 
alkalm aznia testi fenyítés m iatt taná
rokkal szemben: felfüggesztést, pénz- 
büntetést és egy esetben elbocsátást. — 
Ném et állam ügyészség vagy bíróság ta 
nárt testi fenyítésért még nálunk nem 
m arasztalt vagy ítélt el. — Ifj. Osskó 
Irnákot az igazgató, Dr. Radics sem
5 percig, sem 5 m ásodpercig nem ütötte 
agyba-főbe, csak két pofont kapott tőle, 
m ert a konyhából egy üveg pálinkát 
csent el. — Az állítólagos zsidóüldözés 
az iskolában abból állt, hogy az Iskola- 
bizottság Goldenthal Róbert izraelita 
vallású tanárt egy évi próbaidő után, 
tisztán iskolai okokból, tovább nem 
alkalmazta.

Súlyosan kell erre feltennünk a kér
dést mindenkinek: miért volt akkor és 
mire volt jó ez a hajsza az iskola ellen? 
Miért kellett magyar embernek meghur
colnia a német hatóságok, a német SPD 
és végül a nyugati közvélem ény előtt 
az egyetlen szabad magyar középis
kolát?

Dr. Osskó azon a hírhedt Regens
burg-i sajtókonferencián mondotta: 
«Mintegy 40 Pfund nehéz az én map
pám,, amelyben fekete fehéren (schwarz 
auf weis) le van rögzítve mind az az em
bertelenség, ami ebben az iskolában 
megtörtént.»

Nem akarunk semmit szépíteni vagy 
elkenni az iskola körül. Mi m indig tud
tuk és be is vallottuk, hogy Kastl-ban 
volt és van hiba. Nem. is lehet az más
képp term észeténél és összetételénél 
fogva, m ert a tanulói, tanárai, a szülők 
és m inden berendezése m agán viseli 
még a m enekült sorssal velejáró  hiá
nyokat és fogyatékosságokat. Ennek az 
iskolának minimális pedagógiai- és e- 
gyébb személyzettel, minimális anyagi 
eszközökkel maximális feladatokat kel
lett megoldania. M ögötte nem állt egy 
gazdag állam tanügyi és pénzügyi appa
rátusa, nem voltak gazdag szülők vagy 
mecénások, csak m agyar gyerekek, sok
szor a legm ostohább sorsban, akikből 
rendes m agyar em bert és európait kel
lett nevelni.

Ha csak azt az egy tényt vesszük, 
hogy ez az iskola 18 éves fennállása fo
lyamán több, mint 600 magyar fiatalnak 
adott érettségit — köztük Dr. Osskó 
írnák fiának is, éppen az idén — és 
segítette Nyugat valamennyi egyeteme 
felé, ahol orvos, mérnök, tanár lett be
lőle; vagy hogy több mint kétezer ma
gyar gyermeknél mentette a magyar 
anyanyelvet, akkor is felbecsülhetetlen 
emberi és nemzeti szempontból, amit 
végzett. — így túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy emigrációnk, sőt az egész m agyar
ság egyik nagyon fontos intézménye, 
am iért irigyelnek is mások.

A vádakkal szemben az igazság
Sv

A tényállás: A  Kastl-i Magyar Gim- nyíték. A 18 év alatt, am ióta az iskola 
náziumban, a Magyar Iskolabizottság áll, előfordult, hogy elcsattant egy-egy, 
rendeletére mindig tilos volt a testi fe- főleg atyai pofon, de a szülők egyenes
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TILTAKOZÁS A GIMNÁZIUM MEGRÁGALMAZÁSA ELLENSzinte érthetetlen, hogy ez a hajsza 
az iskola ellen, pont annak a tanult em
bernek a kezdem ényezésére történt, aki 
nyolc éven át az iskola szülői tanácsá
nak elnöke volt és mint ilyennek alkal
ma volt megismerni a Magyar Gimná
ziumot nemcsak hibáival és hiányaival, 
de gyönyörű eredményeivel is. Ö na
gyon jól láthatta, hogy ha vannak is 
Kastlban gyönge pedagógus és gyön
gébb idegzetű tanárok, hol nem akad
nak ilyenek máma, de a többség alapo
san képzett, hivatása magaslatán álló 
tanár és tanárnő, akik az iskolában és 
az internátusban szinte éjjel-nappal 
helytállnak: tanítanak, magyaráznak, 
kikérdeznek, szülőt és otthont is pótol
va intik és óvják a világ annyiféle nyel
vű és fajtájú iskolájából jött gyereket.
— És ezt olyan dotációért, ami tized- 
része Dr. Osskó keresetének.

Dr. Osskó volt mindig az, aki külön 
kiem elte pl. a kedvesnővérek ember- 
feletti m unkáját a leányinternátusban, 
amit tapasztalhatott ké t kedves lánya 
is, akik sírva búcsúztak, am ikor kivette  
őket.

Nem! Itt nincs kim agyarázkodás, 
nincs mentség! Ezt neki semmiféle e- 
gyéni motívumból: harag, vagy  sértett 
önérzet, nem lett volna szabad m egten
nie. Hiszen neki m ódja le tt volna az is
kola vezetőségével, a szülői tanáccsal 
egyetértésben a bajokat orvosolni, amit 
a legutóbbi évekig az iskola javára  meg 
is tett.

Itt barát és ellenfél nem értheti a 
dolgot, csak a fejét csóválja és azt 
mondhatja: kár volt Dr. Osskónak ezt 
megtennie. Kár volt neki olyan messze 
mennie, ahonnét már nehéz a visszaút, 
az iskolához, és a magyar közösséghez.

«Nehéz út a m agyar szennyest ném et 
hatóságok előtt mosni, de nem látok 
m ár más lehetőséget.* — Ezzel okolta 
meg az SPD előtt Dr. Osskó ezt a lépé
sét. — Pedig, ha le tt is volna 'szennyes', 
azt nem lett volna szabad fölfújva idege
nek elé vinni és ország-világnak k itere
getni; az lett volna a becsületes m agyar 
út, az ügyet minél tapintatosabban csa
ládon belül tisztázni.

Azt is hangoztatta többször, hogy 
neki mint ném et állam polgárnak a Szü
lői Tanácsban és az Iskolabizottságban 
érvényt kell szereznie a ném et iskolai 
törvényeknek. — Kár volt ny ito tt ka
pukat döngetni! Hogy m ilyen hálátlan 
és fölösleges m unka volt denunciálni, 
azt éppen az illetékes ném et hatóságok 
éreztették  vele. A szülők pedig, akikre 
mindig hivatkozott Dr. Osskó, iskola 
elleni tám adását fölháborodva u tasíto t
ták vissza és mind a 193 szülő, aki gyer
m ekét évkezdetre elkísérte, ezt aláírá
sával is m egerősítette.

HARANGOZÓ FERENC

Alulírottak, a Kastl-i M agyar Gimná
ziumban tanuló gyerm ekek szülei, fel
kérjük  a Szülői Tanácsot, hogy ezen 
tiltakozó nyilatkozatunkat az illetékes 
ném et hatósághoz továbbítani szíves
kedjenek.
1. Tiltakozunk és elítéljük mindazon 

szem élyeket, akik m agyar köteles
ségükről és tisztességükről m egfeled
kezve

a) a M agyar Gimnázium mint intéz
mény, és annak Iskolabizottsága,

b) a M agyar Gimnázium igazgatósága 
és tanárikara,

c) a M agyar Gimnázium szülői taná
csa és annak tagjai,

d) a M agyar Gimnáziummal hivatalos 
kapcsolatban lévő szem élyek

ellen valótlan, vagy elferdített adatok 
a sajtóban való publikálásával, diffa- 
máló, gyűlöletet szító rágalm azási ak
cióban közvetlenül vagy közvetve részt- 
vettek  vagy vesznek.

Elítéljük őket azért is, m ert cseleke
deteikkel m egrontani igyekeznek a m a
gyar m enekültek, intézm ényeink és a 
ném et hivatalos szervek és a lakosság 
közötti évtizedes jó viszonyt. Ezen bom-

(Folytatás)
Sinn Georg, M ünchen 50.—
v. Somorjai Béla, St.Gallen 400.— 
Soós Tiham ér és Anni,
A - Klagenfurt 100.— 

Sümegh Lothar OSB, M ariazell 100.—
Szabó István, CH 10.—
Székely M., Toronto, Kanada . 47.20
Szeőke Csongor, M ünchen 400.—
Szigeti János dr., W aldshut 400.—
Szolnoky Júlia, Sión, CH 150.—
Szokoll Sándor, S.Arábia 100.—
Sztankay Dr., Frankfurt 200.—
Tagányi Gábor, Chicago 47.40 
Tarcsy Andrásné, Cleveland,

U SA  (Kardos I. keresztül) 96.40
von Tamás Miklós, Bochum 500.—
Tóth Zoltán, Karlsruhe 60.—
Túri Ilona, Kastl 20.— 
Tribolt Anna, Cleveland, U SA

(Dr. Papp G.-on keresztül) 150.— 
V ajai Kálmán, Gelsenkirchen-

Buer 230.—
V arga Gábor, M ichelfeld 1.300.—
V ecsey Lajos Dr., Fernblick 100.—
Vékony M ária, Bégard, Fr. 161.62
Vician Albert, Accomac 46.40
V iganty Viktor, Bochum 30.—
W ahr Rudolf, Esslingen 300.—
W eber Kurt, Raunheim 300.—
W eber Zsuzsanna Dr. 50.—
W iandt János Dr., U lm  50.—
W interhofen Helmut, Effingen 100.—
Vigh van Újváros, U trecht, NL 20.—
Ü jlaky Georg vit., Baden-Baden 300.—•

lasztó tevékenységükkel szolgálják a 
m agyar kom munista rendszer érdekeit 
és céljait, m elyeknek egyike az iskola 
megsemmisítése.

2. Mi szülők teljes szolidaritást válla
lunk az 1. pont a-b-c-d alatt felsorolt 
szem élyekkel, m ert azok teljes bizal
m unkat élvezik és h ivatásuk m agasla
tán  állva, áldozatos m unkájukkal szol
gálják nem csak a m agyar kisebbség, ha
nem rajtuk  keresztül a kom m unista te r
ror alatt álló m agyar nép és a befogadó 
ország érdekeit is.

Különös köszönetünk és hálánk az 
Iskolabizottság Kuratórium a elnökének, 
Dr. he. Johannes M aurer urnák, aki bá
tor kiállásával az iskolánk elleni rágal
m akat m egcáfolta és visszautasította.

3. Bizalommal voltunk és vagyunk az 
illetékes ném et hivatalos szervekkel 
szemben, m ert tudjuk, hogy igazi prob
lém áinkat nem csak ismerik, hanem  a- 
zok m egoldásában segítőkészek is és 
így különbséget tudnak tenni a valóság 
és a rágalom között.

Teljes tisztelettel: 
következik 6 oldalon 193 szülő 

aláírása

Zimmermann József, Kastl 20.—
Zsurkai János, Steinberg 500.—

EGYESÜLETEK
Alumni, N ürnberg 

(Pósfalvy-Fenyvesen keresztül) 12.— 
Alumni, M ünchen 

(Agárdi M argiton keresztül) 450.— 
Am. Magy. Szöv. A urora Osztály, 

Aurora, USA (Dr. Papp G. kér.) 254.36 
Esseni M agyarok, Essen 

(Mikó G yörgyön keresztül) 150.— 
Giessen-i M agyarok, Giessen 

(Dr. Lénk J.-on keresztül) 250.—• 
Bischöfliches Ordinariat,

Eichstátt 40.500.—-
Hungárián School Care Club, 

Cleveland, USA (Dr. Papp G.) 1.058.62 
Hamburg-i M agyarok, Hamburg 

(Cindel L.-on keresztül) 3.000.—
Hung. Society, Chicago, USA 255.— 
Koppenhágai St. István Kath. 
M unkaközösség nevében,
Koppenhága (Imre Iván) 896.50

M.H.B.K. San Francisco 
(Fabó L.-n keresztül) 175.—

M.H.B.K. Chicago 
(Körtvélyessy L.-n keresztül) 480.— 

M.H.B.K. Paris (Dr. Szénen kér.) 447.27 
M.H.B.K. W esport, Greenbelt/M d.

(Szondy Lászlón keresztül) 258.50 
Chicago-i M agyarok 

(Csák Andoron keresztül) 255.—
(Folytatás a 13. oldalon)

BETÜSOROS KIMUTATÁS
A Burg Kastl-i Magyar Gimnáziumhoz 1975 jún. 10-től 1976 jún. 10-ig

beérkezett adományokról
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Mindszenty József

E M L É K I R A T A I M
A BÍBOROS SZÓZATA A MAGYAR NÉPHEZ 

1956 november 3-án

Ennek a történelm i jelentőségű beszédnek a közlését annak idején azért 
mellőztük, hogy most a szabadságharc 20. évfordulóján idézzük emlékezetbe.

Igen gyakori mostanában annak a 
hangsúlyozása, hogy a nyila tkozó a 
múlttal szakítva  őszintén beszél. Én ezt 
így  nem mondhatom: nem  kell szakíta
nom a múltammal, Isten irgalmából 
ugyanaz vagyok, mint aki voltam  be- 
börtönzéserri előtt. Ugyanazzal a testi 
és szellem i épséggel állok m eggyőző
désem m ellett, mint nyolc éve, bár a 
íogság m egviselt.

A z t sem  mondhatom, hogy most már 
őszintén beszélek, mert én mindig őszin
tén beszéltem; vagyis kertelés nélkül 
azt, amit igaznak és he lyesnek  tartok. 
Ezt csak folytatom  itt, m ikor közve tle 
nül szem élyesen, tehát nem magnetofon  
hangfelvétel útján szólok az egész v i
lághoz és a magyar nem zethez.

fejlődtünk. A  nándorfehérvári győzelem  
után, am elynek 500-ik évfordulóját ül
jük, nem zeti létszám unk egyezett az 
akkori Angliáéval. Á m  folyton szabad
ságharcokat kellett v ívnunk. Legtöbb
ször a nyugati országok védelm ében. Ez 
m egakasztotta a nem zetet s mindig újra 
saját erőnkből ke lle tt felem elkedést 
keresnünk.

M ost van az első eset a történelem  
folyamán, hogy M agyarország a többi 
kultúrnép valóban hathatós rokonszen- 
vét érdemli. Mi meg vagyunk illetődve, 
egy kis nem zet m inden tagja szívből 
örül, hogy szabadság szer etetéért a töb
bi nép felkarolja ügyét. A  gondviselést 
lá tjuk benne, am ely a külföld szolida
ritása által valósul meg, úgy ahogy him 
nuszunk zengi: «Isten áldd meg a ma
gyart, . .  . N yú jts  felé je  védő kart, . . .»

talmas orosz birodalommal egyaránt. 
Jószom szédi viszonyban Prágával, Bu
karesttel, Varsóval és Belgráddal. A usz
triát pedig ebben a tekin tetben  úgy em
lítem , hogy mostani vajúdásunk kap
csán tanúsított testvéri magatartását 
máris m inden magyar a szívébe zárta.

Egész helyze tünket most az dönti el, 
hogy a 200 milliós orosz birodalomnak 
mi a szándéka a határainkon belül lévő  
katonai erejével. Rádió je len tések  adták  
hírül, hogy ez a fegyveres erő n ö vek
szik. Mi sem legesek vagyunk. Mi az 
orosz birodalomnak nem  adunk okot a 
vérontásra. De nem  merül fel az orosz 
birodalom vezetőiben a gondolat, hogy  
sokkal jobban fogjuk becsülni az orosz 
népet, ha nem  igáz le bennünket? Csak 
ellenséges népre szokott rátörni a m eg
támadott m ásik ország. Mi most nem  
támadtuk meg Oroszországot! Őszintén  
rem éljük, hogy az orosz fegyveres erők 
mielőbbi kivonulása országunkból m eg
történik.

Belső helyze tünket azonban az is vál
ságossá teszi, hogy az előbb m ondottak  
miatt a munka, a termelés országosan 
megállt. K özvetlen  éhínségbe kerül
tünk. Szabadságharcát egy csontig leso- 
ványíto tt nem zet vívta . Ezért a m unkát, 
a termelést, a helyreállítási feladatok  
elvégzését m indenütt azonnal fel kell 
venni. Saját összességünk, nem zetünk  
érdekében, a nem zet életének folyta tá
sához szükséges  — haladéktalanul.

Am ikor ezt m egtesszük, nem tévesz- 
szük szem  elől a következőket: tudja 
meg m indenki az országban, hogy a le
fo ly t harc nem forradalom volt, hanem  
szabadságharc. 1945-től egy vesztett, 
számunkra céltalan háború után, erő
szakkal épült k i az itteni rendszer, a- 
m elynek  örökösei most a megtagadás, 
m egvetés, undor és elítélés izzó bélye
geit ü tik  annak m inden porcikájára. A  
rendszert az egész magyar nép söpörte 
el. A z  örökösök ne k ívánjanak erről 
még egy bizonyságot. A  világon párat
lan szabadságharc volt ez, a fiatal nem 
zedékkel népünk élén.

A  szabadságharc azért fo lyt, mert a 
nem zet szabadon akart dönteni arról, 
hogy m iképpen éljen. Szabadon akart 
határozni sorsa, államának igazgatása, 
m unkájának értékesítése felől. Ennek a 
ténynek  valóságát maga a nép sem m i
lyen  mellékcélra, illetékte len  előny ér
dekében nem  engedi elcsavarni, k iak
názni. Üj, visszaélésm entes választás 
szükséges, am elynél m inden párt indul
hat. A  választás történjék nem zetközi 
ellenőrzés mellett. Én pártokon k ívü l és 
állásom szerint felül vagyok és mara
dok. F igyelm eztetek ebből a tisztemből 
m inden magyart, hogy a gyönyörű egy
ség októberi napjai után ne adjanak 
hely t pártviszályoknak és széthúzások
nak. M ert az országnak sok mindenre 
van most szüksége, de minél kevesebb  
pártra és pártvezérre. Maga a politizá

Rendkívül súlyos helyzetünkről kü l
földi és belföldi viszonylatban kell szét
néznünk. O ly távlatból k ívánok megál
lapításokat tenni, ahonnan áttekintés  
nyílik , de sorsunkhoz viszont o ly közel 
hajolva, hogy mondanivalóm nak m eg
legyen a gyakorlati érvénye m indnyá
junk  számára.

A  külföld felé élőszóval ma elsőízben  
köszönhetem  m eg azt, amit nekünk  
nyújt. M indenekelőtt a Szentatyának, 
XII. Pius pápa Ö szentségének fejezem  
k i szem élyes hálámat, hogy a magyar 
katolikus Egyház fejéről o ly sokszor 
m egem lékezett. M ellette m ély  hálámat 
küldöm  azoknak az állam főknek, a ka 
tolikus Egyház vezető inek, a különbö
ző korm ányoknak, parlam enteknek, 
közéleti és m agántényezőknek, akik  
a börtönömben töltött idő alatt h a zá m , 
és sorsom iránt részvétel és segíő szán
dékkal viselte ttek . Isten jutalmazza meg  
őket ezért. Ugyanígy hálát érzek a v i
lágsajtó képviselői és a rádiók világhá
lózata iránt, am elynek elektrom os hul
lámai a humánum egyetlen  légi nagy
hatalmát alkotják, ö rü lök , hogy ezt 
most végre szabadon megmondhatom.

M ásrészt arról óhajtok beszélni, hogy  
az egész kultúrvilág, a külföld, úgyszól
ván osztatlanul m ellénk áll és segít. Szá
munkra ez ugyanis sokkal nagyobb erő, 
mint am ennyi m agunknak van: mi kis  
nem zet vagyunk. Kis ország a föld
gömbön. Á m  valam iben mégis elsők  
vagyunk: egy nem zet sincs, am ely ezer
éves történelm e során nálunk többet 
szenvedett volna. Első királyunk Szent 
István uralkodása után nagy nem zetté

H im nuszunk így  folytatódik: «ha küzd  
ellenséggel». De m i rendkívül súlyos  
helyztünkben  is azt rem éljük, hogy  
nincs ellenségünk, azért mi sem  va
gyunk ellenségei senkinek  sem. M inden  
néppel és országgal barátságban aka
runk élni. Egy olyan nem zetnél, mint 
a magyar, am elynek történelm i törzse 
m élyen gyökerezik  a múltba, különböző  
korszakok ism erhetők fel abban az ér
zésben, am ivel he lye t foglal a többi nép  
között. Fordulatairól, árnyalatairól le 
lehet olvasni a fejlődés jegyeit. K orunk
nak azonban ebből a szem pontból álta
lános jellem zője, hogy m inden népnél 
egy irány felé halad a fejlődés. A  régi 
nacionalizmusokat m indenütt át kell ér
tékelni. A  nem zeti érzés ne legyen többé 
harcok forrása az országok közt, hanem  
az igazság fundamentum án a békés  
együttélés záloga. A  nem zeti érzés v i
rágozzék az egész világon a népek kö 
zös kincseit képező ku ltúrértékek terü
letén. Így az egy ik  ország haladása a 
másikat is előre viszi.

Term észetszerű okoknál fogva: fizikai 
életfeltételeik  szerint is mindjobban  
egymásra utaltak a népek. Mi m agya
rok, az európai népek családi, bensősé
ges békéjének  zászlóvivő iként akarunk  
élni és cselekedni. N em  m esterségesen  
hirdetett, de valódi barátsággal m inde
gyikkel, sőt még további tájakra is 
em elve szem ünket, mi, a kis nem zet ba
rátságban, zavartalan, békés, kölcsönös 
megbecsülésben k ívánunk lenni a nagy  
Am erikai Egyesült Á llam okkal és a ha
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lás is ma másodrendű ügy: a nem zet léte  
és a mindennapi kenyér a m i gondunk.

A  bukott rendszer örököseinek eddigi 
visszatekintő  leleplezései feltárták, 
hogy a törvényes felelősségre vonások
nak m inden vonalon éspedig független  
és pártatlan bíróság útján kell bekövet- 
kezniök. M agánbosszúkat el kell kerül
ni, k i kell küszöbölni. A  bukott rendszer 
részesei és örökösei külön felelősséget 
viselnek saját tevékenységükért, m u
lasztásért, késedelem ért, vagy helytelen  
intézkedésért. Leleplező vallomásokhoz 
nem  fűzhetünk  egyetlen  megállapítást 
sem, mert az országos m unkafelvételt 
és a termelés folytatását hátráltatná. Ha 
a kibontakozás az elhangzott ígéretek  
szerint tisztességesen halad előre, ez 
nem  is lehet feladatunk.

Hangsúlyoznom  kell azonban a tenni
valók tárgyi foglalatait: jogállamban 
élünk, osztálynélküli társadalom, de
m okratikus vívm ányoka t fejlesztő, szo
ciális érdekektől helyesen és igazságo
san korlátolt magántulajdon alapján 
álló, kizárólag kultúr nacionalista elemű 
nem zet és ország akarunk lenni. Ez akar 
lenni az egész magyar nem zet. M int a 
katolikus egyház leje  viszont k ije len
tem, hogy  — amint azt a püspöki kar 
1945-ben közös körlevelében kije len
tette  -— nem he lyezkedünk  szem be a 
történelmi haladás igazolt irányával, sőt 
az egészséges fejlődést mindenben elő
m ozdítjuk. A zt a magyar nép term észe
tesnek találja, hogy nagy m últú és nagy- 
értékű in tézm ényeinkről gondoskodni 
kell. Ugyanebben a m inőségem ben to
vábbá röviden m egem lítem , az ország
6 és félmillió katolikus h íve inek  tájé
koztatására, hogy a bukott rendszer erő
szakának és csalárdságának minden  
nyom át egyházi vonalon felszám oljuk. 
Ez nálunk ősi hit- és erkölcstanunkból 
az Egyházzal egyidős jogszabályokból 
önként adódik.

A  nem zethez in tézett mostani szóza
tom más részletekre tudatosan nem  ter
jed  ki, mert amit mondottam, világos és 
elég.

De végezetül egy kérdés felvetése  
mégsem hagyható el: M it gondolnak a 
bukott rendszer örökösei? Ha az általuk  
m egbélyegzett elődeik valláserkölcsi 
alapon álltak volna, e lköve tték  volna-e  
mindazt, am inek következm énye i elől 
m enekülni kényszerülnek? A  keresz
tény hitoktatás szabadságának azonnali 
rendezését, a katolikus Egyház intézm é
nye inek  és társulatainak, kö ztük  sajtó
jának visszaadását joggal elvárjuk.

Ettől a pillanattól kezdve  figyeljük, 
hogy ígéretek és cselekedetek födik-e  
egymást, és ami ma keresztü lvihető , azt 
senki se halassza holnapra. Mi, akik  fi
gyelünk és előmozdítani k íván juk  az 
egész nép javát, b ízunk a G ondviselés
ben, — s nem  hiába.

SVÁJCI MAGYAR RENDEZVÉNYEK

Szabadságharcunk 20.-ik jubileumi 
évével kapcsolatban

Basel: Október 22-én a Stadtkasinoban
műsoros ünnepély, Dr. Andreas Ger- 
vig Nationalrat ünnepi szónokkal.

Bern: Október 30-án este 20 órai kez
dettel a «Kasino-Burgerratsaal»-ban
műsoros megemlékezés. Ünnepi szó
nok: Dr. Révész László egy. tanár.

Gení: Október 24-én 16 órai kezdettel 
a «St.Pierre Cathedrale»-ban Mozart 
Rekviem-je és Kodály Psalmus Hun-
garicus-a kerül ének és zenekarral 
bemutatásra az elesettekre való 
megemlékezésül.

Lugano: Október 21-én este az Olasz
svájci TV-ben a forradalommal és 
itteni « beilleszkedéssel* kapcsola
tos műsor.
Október 22-én 18 órai kezdettel «Rá
dióbeszélgetés* a Monte-Ceneri rá
dió adásában.
Október 24-én mise a «Massagnoi- 
templomban*, utána műsoros meg
emlékezés és az «Ungarn in Flam- 
men» című film vetítése.

Luzern: Október 23-án 19.30 órai kez
dettel a St. Péter kápolnában gyász
mise, utána fáklyásmenet és koszorú 
elhelyezés a Hof-Kirche melletti ke- 
keresztnél. Ezután ünnepség a Hotel 
Union különtermében.

Solothurn: Október 22-én, pénteken 19 
órakor a Kantonschule Aulájában
lévő emléktábla megkoszorúzása és 
az «Ungarn in Flammen* című film 
vetítése, az ünnepi szónok: B. Kiss 
Pál.
Október 23-án, szombat este 20 órai 
kezdettel ünnepi mise a St.Urs Ka- 
thedralisban, Kodály «Missa Bre- 
vis»-ét énekli a Domkorus.

Zürich: Október 19-én 10 órakor Sajtó- 
konferencia a Gotthard - Hotelban
csak a sajtó képviselői és a meg
hívottak részére.
Október 23-án 20 órai kezdettel a 
«Frauenmünsterben» Requiem az el
esettekre való megemlékezésül. Mű
sor: Mozart Requiem-je és Kodály: 
Psalmus Hungaricus-a kerül bemu
tatásra a Sángerverein Harmónia és 
a Tonhalle Orchester előadásában.

Október 31-én, vasárnap d.u. 15 órai 
kezdettel kerül sorra a Kongresssha-
us nagytermében a Zürich és kör
nyékiek Főünnepélye nagyszabású 
műsorral. Szónokok: Dr. Kági és Dr. 
Révész professzorok. — A művészi 
műsorban a Hochwacht 100 tagú 
férfikórus szólistákkal és Hegyi Gé
za zongoraművész szerepelnek több 
számmal.
«Emlékfaültet^s»: a kongresshausi 
ünnepély után a közeli, tó melletti 
parkban a Szabadságharc emlékére 
«emlékfát» ültetnek el kis ünnepség 
keretében.

MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT

Az ausztriai magyarok szokásos őszi 
Mriacell-i zarándoklata nagyon jól si
került. Szept. 11-én gyönyörű időben 
közel 500 zarándok jött össze Linzből, 
Bécsből, Felső- és Alsóőrből, Klagen
furtból, Grácból, Spittal a D.-ból, ma
gyar lelkipásztoraik vezetésével. Külön 
kedves csoportot alkottak a linzi cser
készek, akik az esti gyertyáskörmene- 
tet megnyitották.

Az ausztriai magyarokhoz ebben az 
évben is csatlakoztak a bácskai magyar 
zarándokok Jugoszláviából, összesen 
165-en, plébánosaik vezetésével: Újvi
dékről, Szabadka vidékéről, Zenta mel
lől és Diakovár-ból is.

Az esti gyertyáskörmenetet a fiatal 
Göttweig-i bencésapát vezette. Az imát 
és az énekeket Msgr. Valentini Géza és 
Nyers János irányították. A vasárnapi 
nagymisét Msgr. Dr. Ádám György ce
lebrálta. Az ünnepi beszédet Dr. Haran
gozó Ferenc mondotta. — Délben a 22 
magyar lelkészt László püspök úr ven
dégelte meg.

A világ minden tájáról jöttek most 
is egyesek és családok Mindszenty her
cegprímás sírjához. Család Melbeurn- 
ből, Caracasból, Egerből és Budapestről. 
A mindig friss virággal és imádkozok 
gyűrűjével övezett sírnál egy új jelen
ség: a koszorúk szalagjai tele írva; ma
gyar, német, angol és szláv nyelveken. 
A sírnál tisztelgők és imádkozok ezekre 
jegyzik fel a nevüket, vagy öntik ki 
írásban is a szívüket. — Egy utolsó be
jegyzés 1976 szept. 12-ről: «Köszönjük 
jóságos hercegprímásunk, amit hazán
kért és népünkért tettél. Sírod legyen  
áldott*. — Bp. X. Y-ék.

A máriacelli múzeumnak akadt egy  
szenzációs felfedezése is. A bencés ház
főnök felfedezte Szelepcsényi magyar 
hercegprímás gyönyörű, súlyos (sok 
kg!) arany és ezüstbrokát Kazuláját 
1659-es évszámmal. A  hímzések motí
vumai magyarok, nagyon emlékeztet
nek régi magyar díszruhák arany- és 
ezüstsujtásos díszítésére. — Műtörté
nészeknek való darab! (H. F.)

ÜJSÁÍRÓI ADATTÁR KÉSZÜL

A clevelandi Magyar Társaság össze
gyűjti a szabadvilágban működő hiva
tásos magyar újságírók, politikai és fo
lyóirat szerkesztők, munkatársak és ki
adók személyi adatait. Ezenkívül a meg
jelenő lapokról, folyóiratokról címtárat 
készít. Ezúton kérik az érdekelteket, 
küldjék meg életrajzi adataikat, fény
képeiket, valamint kiadványaik egy-egy 
példányát, m egjelölve megjelenési kez
deti évét, helyét, megjelenési gyakori
ságát. — Az időközben megszűnt lapok
ról is örömmel vesznek hasonló kimu
tatást.
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A Ferencesek 750 éves jubileuma
750 éve vitte  Krisztus keblére a «Ha- 

lálnővér» a Kisebb Testvérek alapítóját, 
Assisi Szent Ferencet.

M ilyen és honnan az a láng, ami ma 
is 22.004 franciskánus (OFM.) — 3.500 
m inorita (OFMonv.) — 12.157 kapuci
nus-férfi (OFMCap.) — és 13.000 kla- 
rissza nővér, szám talan ferences sza
bályt követő rend, kongregáció férfi és 
női tagjainak, több százezer családos 
katolikus hívőnek — harm adik rendiek 
nek — szívét hevíti, élteti, vidám ítja, 
sok tudóst, művészt, lelkipásztort ihlet 
és ad a világnak — XXIII. János pápa 
is a harm adik rend tagja. Református 
testvéreink és a meg nem kereszteltek  
szerte a világon, Japánban, Afriká
ban . . .  is szeretik.

M ert gyerm eki lelkülettel: m agyaráz
kodás nélkül, egyszerűen, vidám an ve
szi kom olyan a Jóhirt, az Evangéliumot 
és lángoló szeretettel teszi láthatóvá a 
szegény, az engedelm es és a tisztaszívű 
Jézus Krisztust. Előkelőséget, gazdag
ságot, gyönyört elhagyva kiüresíti, sza
baddá teszi lelkét forrón szeretett Ura 
számára. Jegyese lesz a szent szegény
ség, egészen a nélkülözésig. Testvér 
báty ja a Nap, nénje  a Hold, a Föld, «ki 
nékünk enni ad és mindenféle gyüm öl
csöt terem  és színes virágokat» az anya
néni, «a tűz bátyánk», a «szél öcsénk is 
áldja az urat, hozhat derűt, hozhat bo
rút, m inden szél jó!»

Érdekes, hogy a halál «nővére», nem 
férfi, hanem  kím életes, gyöngéd nő, aki 
elől em ber el nem futhat. «Áldunk té 
ged, Urunk, a testi halálért . . .  boldo
gok, k ik m agukat m egadják a Te szent 
akaratodnak, a m ásodik halál nem fog 
fájni azoknak!»

Nem csoda, ha őt és — Urát ebben is 
utánozva — tizenkét társát ezrek köve
tik, tódulnak utána, m indenki látni 
akarja.

1182-ben született, m int gazdag posz
tókereskedő fia. Lovagi ábrándjai köz
ben Spoleto u tcáján  döbben rá  arra, 
hogy ki az igazi Űr, akit szolgálni kell 
a bélpoklosok sebeit m osogatva és csó
kolgatva, Egyházat és társadalm at nem 
kím életlen bíráló szavakkal, hanem  a 
szegénység, az engedelmesség, a tiszta 
élet példájával reform álva. Nem jogi 
szabályok, hanem  az Evangélium sze
rint akar élni.

Ebben az időben nem csak Európa 
szerte, de hazánkban is nagy elkesere
dést szült a főurak fényűzése a gazda
ságilag lesüllyedt köznem esség köré
ben. M ár a ta tárjárás előtt, annál inkább 
utána kiéleződtek a szociális ellentétek 
a m agyar társadalom ban is. E társadal
mi feszültséget erősen m érsékelte az, 
hogy a «magyar gondolat és érzelem 
világba* is bevonult «Szent Ferenc ta 
nai nyom án az apostoli szegénység gon
dolata, a szegénység m int legkivánan- 
dóbb, legtökéletesebb életforma*. A

kolduló rend az igénytelen életet — 
nem csak a rendtag m int egyén szegény, 
hanem  a rendnek sincs semmije — k i
vetíti a társadalom ba is. A  szegénység 
tehát nálunk nem negatívum , hanem  
pozitív, építeni kívánó, a társadalm i 
ellentétek leszerelésére irányuló vállal
kozás.

A ferencesek első ra já t Carpini János 
ném et provinciális küldte M agyaror
szágba. Első házuk 1229-ben Egerben 
alakult. A  többi gombamódra követte, 
m ert a ferences kolostorok létrehozá
sához alig kelle tt valami, nem úgy, mint 
a birtokos rendeknél. A m agyarországi 
ferencesek 1233-ban m ár külön szerve
zetet, custódiát alkotnak, az esztergomi 
custossal az élen, aki Rómából megbí
zást kap arra, hogy II. A ndrás k irály  
ellen eljárjon, ha az a beregi egyez
m ényt megszegné. 1238-ban m ár annyi 
kolotoruk van, hogy független m agyar 
rendtartom ányt (provinciát) alkotnak.

A tatárjárás nem sok kárt tett bennük, 
s ezért a szegénnyé lett nép között zök
kenő nélkül terjedhetett tovább a rend. 
IV. Béla k irály  — szent nővére, Erzsébet 
példájára — tagja volt Szent Ferenc 
harm adik rendjének, gyóntatóit, gyak
ran követeit is a rendből választotta. 
Náluk is tem etkezett Esztergomban. 
1282-ben m ár 54 kolostoruk van hazánk
ban.

Szent Ferenc a «Tökéletesség tükö
ré*-ben azt mondja, hogy fiainak Isten 
szolgáinak, «Isten bohócainak* — iocu- 
latores — kell lenniök, s az a köteles
ségük, hogy az em bereket lelki vidám 
ságra indítsák. A ferencesek alapító juk
tól örökölt derűjükkel, szent felelőtlen
ségükkel, prédikációikban az egyszerű 
nép értelm iségéhez való alkalm azkodá
sukkal, a dogm atika és erkölcstan mély 
elvont igazságaiknak költői formába 
való öntésével, a népi és nemzeti sa
játosságok, különösen a nemzeti nyelv  
felkarolásával az összes szerzetesren
dek közül kétségtelenül legközelebb 
férkőztek a m agyar nép leikéhez. E köz
vetlenség legszebb bizonyítéka, hogy a 
m agyar nép Szent Ferenc fiait — az 
egész világegyházban páratlanul — a 
«barátok» nevével tün tette  ki.

A világegyházban a ferencesek a lel
kipásztorkodáson kívül és annak ered
m ényességét garantálóan a tudom ányo
kat is m űvelték. Páduai Szent Antal 
szentírás tudós (exegeta). A kispapokat 
tanító lektorok (főiskolai tanárok) Bo
lognában, Párizsban, Oxfordban világ
híres ferences teológusoknál, Szent Bo- 
naventuránál, Duns Skotusnál tanulnak. 
A nagyok, az olyan lángelmék, mint a 
«Doktor Subtilis* Skotus vezetésével 
külön ferences teológiai irány fejlődött 
ki, amely m int skotizmus a tomizmussal 
(dominikánus irány) szemben a közép
kortól kezdve képviselte az egyházban 
a krisztocentrikus teológiát, az akarat

prim átusát hangoztatta az ésszel szem
ben, s a Szeplőtelen fogantatás hitigaz
sággá való té te léért harcolt. Szent Fe
renc maga bízta meg Szent A ntalt a 
tudom ányok m űvelésével. Ö maga az 
olasz irodalom első, Naphim nuszával a 
világirodalom ban szám ontartott költője. 
Celanói Tamás (+  1225 körül) írta  a 
Dies irae-t. Jacopone da Todi (+  1306) 
a Stabat M ater szerzője. A prédikációs 
gyűjtem ények szerzői között az egész 
világon ism ert m agyar ferences nevek 
Tem esvári Pelbárt és Laskai Osvát.

Ha m ár ú jra  a ferencesek m agyar vo 
natkozásánál vagyunk, em lítsük meg, 
hogy Capisztrán Szent János barátja, 
Hunyadi János is a harm adik rend tag 
ja, s később is sok főúr és nádor talá l
ható a tagok között. Liszt Ferenc is 
Szent Ferenc harm adik rendjében tesz 
fogadalmat.

A  török hódoltságokban a kiszipolyo
zott, elszegényedett m agyarok egyetlen 
papja a hozzá hasonló szegény és igény
telen «barát». Először ugyan őket is le
ölték a törökök, de később a nem politi
záló barátokat m egtűrték, sőt egyes 
zárdákban (Gyöngyös, Szeged) az egész 
hódoltsági időben m egm aradt a szerze
tesi közös élet.

A későbbi szabadságharcok hősei kö
zött is sok neves ferences nevét olvas
suk. A legújabb időkben Prohászkával 
és Bangha Bélával egyenragú m agyar 
ferences szónokok Buttkay Antal és 
Zadravecz István püspök. A mai M a
gyarországon a 8 katolikus iskola közül 
kettő t vezetnek ferencesek. N yugaton 
is résztvesznek a m agyarok lelkigon
dozásában. A Kapisztránus Provinciá
nak külön Custódiája van az USA-ban. 
A Stefanisták, az erdélyi Ferencesek hí
res am erikai hetilapja a Katolikus M a
gyarok V asárnapja, Szent Bonaventura 
nyom dájuk évi irodalmi term ékei közül 
igen közkedvelt a H istóriás Kalendá
rium.

Imádkozzunk, hogy Szent Ferenc fiai 
750 év után is hűek m aradjanak a Pove- 
rello jegyeséhez, a Szent Szegénység
hez, legyenek alázatosak, ne gerjed je
nek soha haragra m ások hibái miatt, 
szeressék a bűnösöket, m aguknál min
denkit többre becsüljenek, senkit — 
legfeljebb m aguk hibáit — soha meg 
ne vessenek, le ne nézzenek, lángolóan
— életük árán is — szeressék Krisztust 
és em bertársaikat.

Köszöntünk Szent Atya, szegény és 
alázatos Ferenc, ki gazdagon m entél 750 
éve az égbe. Elköltözésedkor az ég la 
kói eléd siettek és a Szentháromság 
édesgetve mondja: m aradj velünk örök
ké. Példaképünk, örömünk, rem ényünk, 
erkölcs szabályozója, e testi száműze
tésből vezess m inket is a m ennyek or
szágába. Ámen.

Cserháti Ferenc
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Ikvay László szentföldi útja
Ikva y  László halála előtt másfél hónappal a Szentföldre zarándokolt el. A 

Zürichből induló csoporthoz április 4-én csatlakozott a repülőtéren W einfeldeni 
káplántársával együtt. Lelkesen beszélt a zarádokútról itthon s ebben az em el
kedett írásban számolt be rokonainak és ism erőseinek a gyönyörű élményről. 
Halála előtti napokban adta át az Életünk szerkesztő jének családi körlevelét 
kivonatos közlésre. A  hitet árasztó szép írást folytatásokban teljes egészében  
közöljük.

Egyszerűség kedvéért és elfoglaltsá
gom m iatt ebben a form ában számolok 
be csodálatos szentföldi utazásomról, 
am ely elsősorban zarándoklat volt. 
M ély m egilletődöttséggel és áhítattal 
jártam  végig azokat a szent helyeket, 
ahol az üdvözítő  született, tanított, cso
dákat művelt, szenvedett, m eghalt é r
tünk és feltámadt. De táji és kultúrális 
szempontból is érdekes volt a virágzó 
galileai m ezőket látni, am elyekről Jézus 
példabeszédeiben szólt, a sivatagot, a- 
mely valóban félelm etesen sivár, a Holt 
Tengert, am ely a föld legm élyebb pont
ja, 400 m éterrel a tenger színe a la tt fek
szik, legnagyobb m élysége pedig 400 
m éter, tehát összesen 800 méter! Vize 
32 °/o sót tartalm az, úgyhogy az ember 
nem m erül el benne, sőt ha úszni akar, 
feldobja. De erről m ajd részletesebben 
később.

A földnek ez a pontja, 3 világrész: 
Európa, Ázsia és Afrika m etszőpontjá
ban három  m onotheista világvallás és 
kultúra: a zsidó, keresztény és m oha
m edán m esgyéjén fekszik. Életemben 
elsőször jártam  egy más világrészben: 
Ázsiában, elhagyva vén kontinensün
ket: Európát. M ost igyekszem  kronolo
gikus sorrendben utam at leírni.

Áprlis 4-én, első misém 39. évfordu
lóján indultunk egyik itteni kollégám 
mal fél 11 órakor autón a Zürich-Klo- 
ten-i repülőtérre, am ely Európának 
egyik legforgalm asabb légikikötője. 
Igen alapos útlevél- és vám vizsgálatnak 
vetettek  alá a m erényletek és gépelté
rítések, túsz-szedés megelőzése céljá
ból. M egmotoztak, kézzel és egy külön 
készülékkel, am ely m inden gyanús, fé
mes dolgot jelez. Koffereinket röntgen
nel átvilágították. Egy hatalm as 252 fé
rőhelyes Swissair (svájci repülőtársa
ság) lökhajtásos Jum bo Jet-tel repül
tünk. Szerencsére az ablak m ellett kap
tam helyet. 13.40-kor kellett volna in
dulnunk, de a svájci pontosság ellenére, 
a nagy forgalom m iatt (minden hely fog
lalt volt) késve indultunk ragyogó nap
sütésben, úgyhogy m ikor átrepültük az 
Alpokat, nagyon jól láttuk  a havas 
hegyóriásokat, 3 tavat: a zürichit, a 
zugit és a v ierw aldstáttit, egyes hegye
ket felismertem, így a Rigit és Pilátust 
jellegzetes form ájukról.

U tunk Firenze felett vezetett az ad
riai tengerpart mentén, Rimini, Brindisi 
felett á trepülve 11 ezer m éter m agas

ságban. Kitűnően látszott a tenger és 
szárazföld határa, városok, utak, folyók, 
hegyek, erdők, szirtek, kissé térképsze
rűen, de mint egy m akett. M ajd átrepül
tük  a peleponezoszi félszigetet A thén 
közelében, u tána Kréta szigete követ
kezett, m ajd a Földközi Tenger. Még 
fent világos volt, de lent már sötét, ami
kor Tel A viv fényeit és toronyházait 
az alkonyatban m egpillantottuk. A  rep
téren már várt a KUONI svájci utazási 
iroda kiküldötte és csoportunkat á t
vette. Engem nem talá lt a listán, k ide
rült, hogy családi és keresztnevem et 
felcserélték és ezért, m int H err Ladis- 
laus szerepeltem  és így is m aradtam  
egész úton nyilvántartva.

Autóbuszba szálltunk és több mint 
egy órás utazás u tán  érkeztünk Je ru 
zsálembe, ahol egy vadonatúj 12 eme
letes m odern szállodában, am elynek ne
ve Ram volt, ami héberül nyulánkot, su- 
darat, m agasat jelen t — nyertünk  elhe
lyezést mi, kétágyas, telefonos, rádiós, 
fürdőszobás szobában a 4. emeleten. 
Gyors vacsora után kitűnően aludtunk. 
M ásnap telefonon keltettek. Kitűnő ön- 
kiszolgáló reggeli: kávé, vagy  tea, vaj, 
sajt, pástétom , dzsem, hal, uborka, pa
radicsom  stb. Fél 9-kor indultunk Je ru 
zsálem új negyedének m egtekintésére 
autokárral. Csoportunk 45 személyből 
állt, helyi vezetőnk egy Á ron nevű zsi
dó férfi volt igen alapos tudással, de 
kissé egyoldalúan az ószövetségi vonat
kozásokat m agyarázta németül, am e
lyen azonban erősen érezhető volt a 
jiddisch zsargon, ü helyett i-t, ö helyett 
é-t e jte tt ki. M egkérdeztem, hová való, 
még a 30-as években vándorolt ki Bu
kovinából. Bizonyára cionista volt, k is
sé fanatikus. Az ő ism ertetését azután 
összegezve svájci idegenvezetőnk for
dította franciára, m ert nyugatsvájciak  
is voltak  közöttünk. így  kétszer is hal
lottam  az ism ertetést.

Láttuk a Knessettet, az izraeli parla
m entet, az új héber egyetem et. Á  Yad 
Vashem múzeumot, am ely a zsidók 
m eghurcoltatását ism erteti a 30-as és 
40-es években. M egrendítő, de nem elég 
objektív, m ert pl. Innitzer bécsi bíboros 
érsek levelét közli, am elyben üdvözli a 
ném et megszálló csapatokat, de elhall
gatja, hogy em iatt aqpápa részéről meg
rovásban részesült és később ellentétbe 
kerü lt a nácizmussal. Semmi említés, 
vagy utalás nem történik arról, hogy pl.

a m agyar püspökök m ennyire elítélték 
pásztorleveleikben a zsidóüldözést, til
takoztak ellene és mit te tt m entésük 
érdekében a pápai nunciatura, egyházi 
intézmények. Ezt meg is m ondtam Á ron
nak, m egm utatva Lévai Jenő  francia
nyelvű könyvét: L'Eglise ne s'est pás 
tue, Az Egyház nem hallgatott, amely 
felsorolja m indazokat az egyházi intéz
m ényeket, am elyek üldözöttek százait 
m entették meg, így a könyv megemlíti 
a Gát utcai házat is, am elyben 26 üldö
zött nyert m enedéket és megemlítettem, 
hogy egyikük itt él Izraelben, akiknél 
vendégként három  napot fogok tölteni.

A H adassaegyetem  és kórház zsina
gógájában m egnéztük Chagall híres 
üvegablakait. Itt említem meg, hogy a 
zsidó szent helyek m egtekintésénél, a 
férfiaknak sapkát, kalapot kell fejükre 
tenniök, mer csak így szabad oda be
lépni, a bejáratnál vannak ilyen papír
ból készült fejfedők azok számára, akik
nek nincs sapkájuk, vagy kalapjuk, a 
mosék és m oham edán szent helyekre 
pedig csak cipőtlenül lehet belépni.

M ajd m egnéztük az Izrael Múzeumot, 
ahol m egtekinthetők azok az ószövet
ségi szentírástekercsek, am elyeket a- 
gyagkorsókban 1948-ban egy beduin 
pásztor véletlenül felfedezett és amely 
bizonyítja a szentírás hitelességét. Ezek 
a Holt Tenger közelében fekvő Qum- 
ram ban talált iratok igen fontos jelen
tőségűek a szentírástudom ány számára. 
Délelőtt elm entünk még az Olajfák He
gyére, ahol még ezeréves fákat is látni. 
Itt áll azon a helyen, ahol Jézus vért 
izzadott a Getsem ani kertben, a Getse- 
mani templom. M egnéztük még azt a 
m akettot vagy modellt, am ely a re
konstruált jeruzsálem i templomot érzé
kelteti, am elyet Krisztus u tán  70-ben a 
rómaiak, Titus vezetésével elpusztítot
tak, mint ahogy azt Jézus előre meg
jövendölte. Ez a m akett azért volt érde
kes, hogy m ásnapi városnézésünk alkal
m ával a m egm aradt részekből, pl. a si
rató fal, el tudjuk képzelni, hol állt és 
m ilyen lehetett a jeruzsálem i templom, 
ahol Jézust bem utatták születése után, 
ahol 12 éves korában tan íto tt és később 
is sokszor megfordult, amikor pl. kiűzte 
a kufárokat.

Ebéd után  Betlehembe kirándultunk, 
elhaladva Rachel sírja  mellett. Egy ven
déglő terraszáról láttuk a mezőket, ahol 
az angyal a pásztoroknak jelen tette  
Krisztus születését. A betlehem i szüle
tés-tem plom a hatalm as, a keresztesek 
által épített három hajós templom, a- 
m elynek helyén állt a Konstantin csá
szár által épített régi templom. Csak egy 
egészen alacsony kapun lehet bemenni, 
úgyhoz m indenkinek meg kell hajolnia 
és alázkodnia ezen a helyen, ahol az Ige 
testté lett. Különösen szépek a 6. szá
zadbeli mozaikok. A templom alatt lá t
ható az a hely, ahol Jézus született, 
am elyet egy csillag jelez, m eghatva 
csókoltuk meg ezt a helyet.

(Folytatjuk)
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A bécsi Himmelpfortgasse magyar emlékei
Az osztrák m etropolisnak kétségte

lenül legérdekesebb része első kerülete 
s benne a belváros, a m aga sajátos tör
ténelm i levegőjével, szűk utcahálóza
tával, m űtörténeti gazdagságával és la
kóinak hagyom ányőrző szellemével. A 
római légiók V indobonájának várrajzi 
szerkezetét még a mai u tcák vonalai
ban is fölfedezhetjük s a későbbi Bécs, 
m int városm ag köré települő európai 
világváros és kultúrközpont, m intája a 
szervesen végbem enő városfejlődésnek. 
Az óváros egy-egy u tcája  vagy tere 
800-900 éves és egy történelm i séta az 
ódon falak között esem ényekben gaz
dag m últba vezet el bennünket.

csak forgatni kell lapjait. Benne 16 mu
tatóskülsejű ház, köztük 6 díszes épület 
emelkedik. A házfrontok vonalát nem 
vonalzóval húzták meg a középkor és 
barokkstílus építészei; az enyhén hajló 
útvonal épületeinek legtöbbje még a 
16-18. századból való, egyikét-m ásikát 
római alapokra építették  vagy  utóbb 
barokk szellem ben alak íto tták  újjá. 
Közöttük haladva, jól eszm élődhetünk 
azon, m ilyen is lehetett az élet a régi 
Bécsben, hiszen az utca képe majdnem 
teljes egészében m egőrizte ódon jelle
gét.

Az utca elnevezésének m agyar tör
téneti vonatkozása az, hogy III. Béla 
k irályunk leánya, Konstancia, cseh ki
rályi férje — I. Przemysl O ttokár ha
lála u tán  odahagyta az egyenetlenkedő 
országot, Bécsbe jö tt és 1230-ban női 
kolostort alapított a szemlélődő életm ó
dot választók számára. Az unokaöccse, 
IV. Béla és az osztrák Harcias Frigyes 
közti véres csatározások idején azonban 
v isszatért hazánkba és bár figyelemmel 
k ísérte a zárda fejlődését, azonban oda 
nem tért vissza többé. E villongások 
idejére esik az a legendás esem ény, a- 
m elyről az u tca új elnevezését kapta. 
Eszerint az Isten Anyja, M ária 7 éven 
át látta  el az egyik, világba visszakiván- 
kozó, de bűnbánóan visszatért portás
nővér szolgálatát. Ezért nyerte  a kolos
tor a «Himmelpforte» m egjelölést. A 
legenda központjában álló Mária-szo- 
bor, a «Hausmutter» a zárda feloszlatá
sakor a szt. István-dóm ba kerü lt és ott 
ma az Eligius-kápolnában látható.

Az alapítás u tán  szűkös anyagi v i
szonyok közé ju to tt kolostor létfenntar
tását biztosította az akkori bécsi plébá
nosnak, G erhardnak (1252-1271) je len
tős adománya; a tatárbétöréskor Erdély
ből m enekült osztrák földre, itt ú jjáép ít
tette  a szt. István-templomot, plébániá
kat szervezett, mosoni prépost lett s a 
győri egyházm egye nyugatm agyaror
szági részének főesperese.

A kolostort, 80 évvel Konstancia k i
rályné után, m ásodik alapító jaként Ág-

M intha az idő is m egállt volna az 
ősi házak és háztöm bök fölött és egyik
m ásika olyan, m intha valam i nagysze
rű, történelm i film kulisszája lenne, pe
dig pár lépésre s néhány fallal odébb 
a m odern élet zaja és kényelm e árulja 
el a v isszahívhatatlan idő lárm ás roha
nását. Különös légkör üli meg őket és 
a szűk, sötét kapualjak  és lépcsőházak, 
tenyérnyi udvarok, a szabálytalan fo
lyosók és az öles falakból kiáradó hi
deg — a császárváros olyan családjai
nak vagy szem élyiségeinek titkait őr
zik, am elyeknek névhordozói valam i
kor történelm et alakítottak.

nes, utolsó árpádházi királyunk, III. 
Endre felesége terem tette újjá; m agyar 
prem ontrei nővérek telepedtek a zárdá
ba s tem plom ukat 1331-ben szentelték 
föl. A virágzó kolostori életnek az 1583. 
és 1588. évi pestis v e te tt véget, amikor 
az egyetlen, életbenm aradt apáca a biz
tos halál elől M agyarországba m ene
kült. Az újból telepített kolostort a hoz
zátartozó épületekkel és az Esterházy 
Imre esztergomi érsek által fölszentelt 
Xavéri szt. Ferenc-kápolnával együtt 
1783-ban II. József oszlatja föl, részben 
lebontatva, részben lakásokká a lak ítta t
va azokat. A 3 u tcára  néző s 8 házból 
álló lakótömbben, a szóbanforgó utca 
9. sz. házában vannak a kolostornak 
még látható nyomai.

Szavojai Jenő herceget tartották
kora legkiválóbb és legnépszerűbb had
vezérének. Egyik ragyogó fegyverténye 
volt a törökök felett kiv ívott győzelme 
1697-ben a m agyar Alföldön, a tisza- 
menti Zentánál. Egyben a tudom ány és 
m űvészet m egértő tám ogatója is volt és 
belvárosi fényes téli rezidenciáját a 
Himmelpfortgasse-ben az osztrák ba
rokk legkimagaslóbb m esterei: Joh. B. 
Fischer von Erlach és Lucas von Hil- 
debrandt építették; az utóbbi a herceg 
megbízásából hazánkban is m űködött. 
A 6.-8. házszámú palota 1848-tól a pénz
ügym inisztérium nak adott helyet.

A Seilerstatte és Himmelpfortgasse 
sarkán

a m ostani 14. sz., 1902-ben emelt öt
em eletes épület helyén állt Szelepcsé- 
nyi György esztergom i érsek díszes 
kétem eletes háza, am elyet 1683-ban, 
még a török ostrom előtt vásárolt. A 
18. sz. elejétől a M agyar Koronához 
címzett, később híressé le tt vendégfoga
dóvá alakíto tták  át, s bár a palotaszerű 
szállónak sok idegen s m agyar vendége 
volt, közülük kevesen ism erhették a 
régi ház és k irályi hely tartóvá lett vala
mikori tulajdonosának igaz történetét.

1683 nyarán  érkezett Kara Muszta- 
fa serege Bécs m eghódítására, de a mo

dernül m egerősített város felkészülve 
fogadta a 90 ezer főnyi török hadat. A 
sáncok és erős falak m ögött 11 ezer 
katona és 8 ezer jól felfegyverzett pol
gár, diák és m esterlegény védekezett és
— tám adott Starhem berg Rudolf gróf 
erélyes parancsnoksága és Liebenberg 
János polgárm ester vezetése alatt. Az 
ostrom olt Bécsnek volt mindene: 262 
különböző nagyságú ágyúja, lőszere, 
két lőpormalma, százezer mázsa lisztje 
és 169 ezer akó bora. Csak pénze nem 
volt zsoldfizetésre és egyebekre; a hadi
pénztár összege csak 24 ezer aranyat 
te tt ki.

Szelepcsényi a török közeledésére 
érseksége és a káptalan  pénzét és mű
értékeit bécsi palotájában helyezte vélt 
biztonságba; mindez akkori becslés sze
rint többet ért félmillió aranynál. Szé
chenyi Gyögy kalocsai érsek pedig 61 
ezer aranyát aranyérm ékben deponálta 
a bécsi Pázmány-kollégiumban. Kollo- 
nich Lipót akkori bécsújhelyi püspök — 
aki államm iniszteri és kam araelnöki mi
nőségében a m agyarság visszaszorításá
val, erőszakos adókivetéseivel és ön
kényuralm i törekvéseivel a Rákóczi- 
fölkelés egyik okozója volt, m agát Sze- 
lepcsényit pedig gyűlölte — jól tudta, 
hogy a két m agyar főpap kincse és pén
ze a török elől Bécsbe került. Ügy se
g íte tt tehát a bécsi várvédelem  pénz
zavarán, hogy lefoglalta «kölcsönbe» az 
esztergom i érsek-prím ás és káptalan  
pénzét és értékeit, ugyanígy használva 
fel a kalocsai érsek idem entett vagyo
nát is. Ezt m egelőzően az elvakult bécsi 
polgárság és katonaság egyszerre — 
Thökölyit keresve a Himmelpfortgasse-i 
prím ási házban •— tettlegesen lépve föl, 
innen m inden foghatót erőszakkal el
vitt. Erről Kollonich beszám olója, de 
még inkább a két szem tanúnak: az ér
sek udvari papjának  és szolgálattevő 
házgondnokának elbeszélése nyújt hű 
képet. Csak ezután kerü lt sor a városi 
tanács m egbízásából a püspök vezeté
sével a hatalm as értékek  lefoglalására 
s az ezüstnem űek beolvasztására. A 
bécsújhelyi püspöknek így lett legna
gyobb szerepe a védekezés anyagi erő
forrásainak — m agyar pénzből való elő
terem tésében s a nehéz napokat átélt 
Bécs pénzzavarának a m egszüntetésé
ben. (A védők parancsnokai között volt 
a vitéz Serényi János gróf, a szatm ári 
ezred parancsnoka, aki éppen szabad
ságát töltötte a császárvárosban. A  pol
gárok között az egyik legtevékenyebb 
volt Fockhy Dániel, a későbbi polgár- 
mester, akinek szárm azásáról a forrás
m unkák nem szólnak, de neve után ma
gyar eredetére következtethetünk. A 
felszabadító seregben kitűnt vitézségé
vel gr. Pálffy János tábornagy és az 
A ngliába kivándorolt m agyar Leslie- 
család tábornok fia.) (Folytatjuk)

CSER-PALKOVITS ISTVÁN SJ

A Himmelpfortgasse is olyan, mint egy történelmi képeskönyv,



É L E T Ü N K 13

Bogyay Tamás:

M ost jelen t meg egyszerre m agyar és 
ném et nyelven a neves történész, Bo
gyay Tamás m onográfiája Szent István
ról.
Bogyay Tamás: STEFANUS REX. 80. ol
dal szöveg, 4 színes és 64 táblán 96 fe
kete-fehér képpel, színes fedőlappal, 
kemény kartonkötésben. Wien, 1976. 
Sch. 160.— Herold-Verlag. — Képek: 
Szőts István válogatása, Borítólap: Deéd 
Ferenc.
Thomas von Bogyay, STEFANUS REX:
V ersuch einer Biographie. Zusammen- 
stellung des Bildteils: István Szőts, Ent- 
wurf des Einbandes: Ferenc Deéd. 80 S. 
4 Farbiger, 69 einfarbige Abbildungen 
auf 64 Tafeln, farbiger Pappband. W ien, 
1976. Sch. 286.—. Herold-Verlag, W ien- 
M ünchen.
Megrendelhetők: Verlag Herold

A-1080 Wien, Strozzigasse 8.
Ezer év óta keresik  legendák medi- 

tálói, ku tatják  tudósok, megidézik lát
nok hazafiak, írók, költők, szónokok 
élesztgetik, m űvészek m egörökítik, m ert 
minden kor m agyarjának szüksége van 
István példájára, intelm ére, segítő jobb
jára. Ezért vélte  szükségesnek a Szent 
István Jubileum i Emlékbizottság egy 
életrajz kiadását.

1938-ban a M agyar Tudományos A ka
démia m onum entális Szent István Em
lékkönyve három  kötetben m egalapozta 
az Országépítő s kora korszerű ku tatá
sát. Azóta azonban egy em beröltő alatt 
nem csak új régészeti leletek, hanem  a 
már ism ert írott források is — megtisz
títva anachronisztikus szem léletek ré 
tegeitől, m integy «restaurálva» — be
szédesebbé váltak; új szem pontokat ad
tak, messzibb táv latokat nyitottak. A 
segédtudom ányok szakszerű kezelésé
ben a források tisztábban és bővebben 
szolgáltatják az adatokat a történész 
tollára.

Bogyay bevezetőnek ism erteti mód
szerét, forrásainak kezelését. M ajd rá
m utat: Géza nagyfejedelem  döntő poli
tikai fordulata készítette elő az új utat, 
amire azután Istvánt A dalbert püspök 
inspirálja és vezeti. Találkozásuk olyan 
gondviselésszerű, m int III. Ottó császá
ré II. Szilveszter pápáéval. Az önálló 
m agyar k irályság m egalapítása és elis
m ertetése a pápa és a császár gondola
tának, a Renovatio Imperii Romani esz
m éjének talán  egyetlen  m egvalósulás
ba érett gyümölcse. Ez a nagyszerű 
koncepció tette  lehetővé, hogy «Cseh-, 
M orva- és Lengyelországgal ellentétben 
az u to ljára  m egtért M agyarország a 
nyugati állam hierarchiába való beillesz
tése u tán  és a császár eszmei felsőbb- 
ségének elism erése m ellett a valóság
ban teljesen független maradt.» (22)

István házassága a bajor hercegnővel 
szintén az egyenrangúság elism erésé
nek jele a császári ház felől, míg az o tt
honi félnomád társadalom ban Koppány

Stephanus Rex
meg A jtony legyőzésével, Gyula meg- 
hódoltatásával szilárdul meg tekintélye. 
Bogyay kiemeli, hogy a k irályi önálló
ságot az Egyház részéről is biztosították 
a saját érsekség felállításával.

Űj m egvilágításban lá tta tja  a szerző 
a bölcs államférfi diplom áciáját is. Kor
rigálja például az «Intelmek» vendégek 
és jövevényekről szóló fejezetének köz
keletű  liberális «nemzetiségpolitikai» 
értelm ezését (38 k.). Tarka csokorba 
gyűjti a korabeli «idegenforgalom» ada
tait. N em csak rokoni, diplomáciai, k a to 
nai, kereskedelm i kapcsolatok révén 
lesz ism ert és becsült a fiatal m agyar 
királyság. Szent István vendége Quer- 
furti Brúnó, az augsburgi püspök követ
ségében, Babenberg Poppo trieri püs
pök, a verduni és trieri apátok. A király  
zarándokházakat építtet Jeruzsálem ben, 
Konstantinápolyban, Rómában és talán 
Ravennában. Levelez Cluny, M ontecas- 
sino apátjaival, szerzeteseket kér, párt
fogolja a rem etéket.

István k irá ly  kifelé m egnőtt tek in té
lyére m utat közvetítő szerepe a lengyel
ném et konfliktusban vagy pl. a bam- 
bergi püspökség alapításánál. II. Bazi- 
leiosz császárt m egsegíti a bolgár b iro
dalom ellen. E bizánci kapcsolat h á tte 
rében Bogyay rokoni szálakat sejt.

A m űnek egyik legérdekesebb feje
zete az utolsó. Az egyetem es történelem  
perspektívájában láthatjuk  Szent István 
utolsó harcait: tám ogatja sógorát, a v e 
lencei Orseolo dózsét, m ajd II. Kondrád 
tám adását e l h á r í t j a .  A III. Ottó és 
II. Henrik alatti jó viszony az ellen
kezőjére fordult. A császár bekerítő 
tervei veszélyeztették a m agyar függet
lenséget. Az öregedő k irá ly t azonban 
nem hagyja el az Ég közrem űködése a 
források tanúsága szerint: győzelme 
után hálájának emléke a Fehérvárnak 
ajánlott m iseruhából készült koronázá
si palást. Teljesül utolsó kívánsága is, 
M ária m ennybevitelének napján hal 
meg.

Figyelemreméltó István egyéniségé
nek lélektani elemzése. Legm aradan
dóbban azonban az Intelm ek m egélt 
szavai hatnak. Lapidáris egyszerűséggel 
jellem zik a szentet, aki «mindig úgy 
mutatkozott, mintha Krisztus ítélőszéke 
előtt állna»: « . . .  Uralkodj harag, gőg, 
gyűlöltség nélkül, békésen, alázatosan, 
szeliden; tartsd mindig eszedben, hogy 
minden ember azonos állapotban szüle
tik, és hogy semmi sem emel fel, csakis 
az alázat, semmi sem taszít le, csakis a 
gőg és gyűlöltség . . . »

Kitűnő képanyag — a könyvnek több 
mint a fele — nem csak illusztrálja a szö
veget, hanem  szervesen kiegészíti Ist
ván király világának, műve, kultusza 
továbbélésének bem utatásával. Nem egy 
közülük először publikálva! M ind a szö
veg közé illesztett színes táblák, mind 
pedig a m ásodik részben következő 
fehér-fekete fényképek és a reproduk

ciók tökéletesek. V álogatásuk Szőts 
Istvánt, a borítólap terve Deéd Ferenc 
m űvészetét dicsérik.

M indkétnyelvű kiadásnak lábjegyze
tek m ellőzésével pusztán a források és 
szakirodalom  felsorolására kellett szo
rítkoznia. Sajnálatos, hogy ez éppen a 
ném etnyelvűben, am elyik nagyobb tu 
dományos érdeklődésre számíthat, tú l
ságosan is megrövidült.

Bogyay Tamás nem csak a rövid de 
világos összefoglalások m estere, hanem 
a részletekben gyökerekig menő, a leg
nehezebb tudom ányos csomókat kibon
tó tanulm ányoké is a középkor sokszá
lú történelm ében. Mind a magyar, mind 
az európai kérdésekben és irodalm uk
ban ennyire járatos, a történetírás és a 
m űvészettörténet disciplináiban egya
rán t otthonos szakértő rajzolhatta csak 
meg ilyen élőn és meggyőzően a legen
dák aranyködébe vesző Szentkirályt. A 
tekintély  és hatalom  irán t bizalmatlan, 
kételkedő és kritikus mai olvasót biztos 
tájékozottsággal vezeti vissza az ezer
éves múltba. M agyarságukat szeretők 
kötelező olvasm ányaik közé sorolhat
ják. Ném et kiadása pedig elsősorban 
ajándékozásra alkalmas ism erőseink
nek. ö röm ö t szerezhetünk vele könyv
barátoknak s barátokat a m agyarság
nak.

P. Vongrey Félix O.Cist.

ADOMÁNYOK :
(Folytatás a 7. oldalról)
San Francisco,

(Dr. Papp G.-on keresztül) 250.— 
M agyar Egyesület, Luzern, CH 

(Hegedűs l.-n keresztül) 212.38
M agyar Katolikus Misszió,

Ham burg (Cindel L.-n kér.) 800.— 
M ánnergesangverein Kastl 100.— 
M indszenty Society, Greenbelt,

USA (Dr. M.J. Horváth-on k.) 254.—• 
M agyar Kath. Kultúrközösség,

Malmö (Szabó I.-on kér.) 4.326.22 
M agyar Nemesi Szövetség: 

Ringgau-Netra
V erseghy G., Szűk., gr. Zichy F.
Csiky Cs., v. Balogh Á.,
B aranyay M., Palásthy R., 
v. Kállay T. 352,02

M annheimi Lelkészség hívei 
(P. Mórocz I.-on keresztül) 200.—• 

Radio Freies Európa M agyar 
M unkatársai, M ünchen 4.800.—

Saarbrückeni M agyarok 
(Fiala F.en keresztül) 1.120.—

Stuttgarti M agyarok 
Toronto-i Rákóczi Szövetség 

(Fejős Ottó-n keresztül) 300.—
(Dr. Topolay l.-n keresztü) 1.569.— 

U ngarnverein Frankfurt 
(Ambrus Szaniszlón kér.) 1.000.— 

W innipeg-i Magy. írod. Kör,
USA (Ida Homoron keresztül) 247.—• 

Svájci Kér. Magy. M unkásszöv.
(Dr. Sechler T.-on keresztül) 1.750.— 

Szülői értekezleten leadott, Kastl 
(Stirling Gyulán keresztül) 780.—
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H I R D E
AZ ÉLETÜNK ELFOGAD
hirdetéseket, azok közlését kérjük a 
Gazdasági Bizottságon át beküldeni:
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

A nyomda a Gazdasági Bizottság meg
kerülésével nem fogad el hirdetést!

MAGYAR KÖLCSONKÖNYVTÁR
Többek kérésére közöljük, hogy a 

Landesbibliothek keretén  belül működő
Magyar Könyvtár

szívesen fogadja m inden Svájcban élő 
m agyar-nyelven olvasni szerető je len t
kezését. A könyvtár használata d íjta 
lan. A könyvek cseréje posta ú tján  
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 Kéknyelű 5.95
Badacsonyi Szürkebarát 5.85
Soproni Kékfrankos 5.75
Domoszlói M uskotály 5.85
Domoszlói Tramini 6.30
V illányi 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 20.—
Csabai kolbász 17.50
Szaloncukor fehér 1 kg 12.—
Szaloncukor csokoládés 1 kg 14.—

inc. M W ST, Preise ab Láger,
Pieise sind bis zűr nachsten  
Pieiseliste gültig. Kartonvételnél üve
genként 20 fillér árengedmény, 
ü veges árut nem postázunk.

Még kapható:
Bayer Oszkár, Ecke Kazmair- 
Trappentreustr.
Horváth János, M ünchen 2. 
Tumblingerstr. 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

T É S E K
MAGYAROSAN KÉSZÜLT 

HENTESÁRU KÜLÖNLEGESSÉGEK 
MEGRENDELHETŐK:

500 g Kolbász sütni v. főzni DM 7.—
500 g Szárazkolbász 7.50
500 g Puszta szalámi 7.—
500 g Hurka, rizses, véres, m ájas 4.50
500 g Bácskai hurka nyers

fogyasztásra 6.—
500 g Fehér sós szalonna 5-6 cm 4.50
500 g Gyulai kolbász, eredeti 10.—
500 g M agyar téliszalám i 11.—
500 g Disznósajt (gyomorba t.) 5.—
500 g Sonka Schwarzwálder vagy

M agyar 9.—
Postán szállítunk, utánvéttel, lég
m entes csomagolásban.

Viktor Pál
W urstspezialitáten
D - 7063 Welzheim
Pf: 13-43 — Tel: 07182/66-36

Rupp László kirendelt fordító
m indennemű fordítást vállal m agyar
ném et viszonylatban.
8000 M ünchen 1, Postfach 162.
Telefon: 089/3002162

Fogtechnikus, 28 éves, nős, magyar
szeretne m agyar fogorvos mellé elhe
lyezkedni, Schwábis Gmünd», esetleg 
Stuttgartba. A jánlatokat «A teljes fog
technika ismeretes» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Jurth Attila törvényszéki hiteles 
tolmács m agyar - ném et és német-m a
gyar fordítások elkészítését illetve hi
telesítését vállalja:
Salzgries 16/8, A -1010 W ien.
Tel. (022 2) 63 30 344

Kedves Honfitársak! Megnyílt München
első m agyar borpincéje. M indenkit 
örömmel várunk. — Címünk: Tokajer 
Keller, M ünchen 19, Rotkreuz Platz 
2/a (Donnersbergerstr. sarkán). 
N yitvatartás 18 órától 01.30 óráig. 
Szerda szünnap. Tel. 169 668. Tulajd. 
Inoka Miklós

Északnémetországi Magyarok, 
Figyelem!
Északrajna, W estfalia, Essen, Köln és 
Bonn környékének m agyarsága októ
ber 23-án délben 2 órakor néma tün te
tést rendez a bonni szovjet követség 
előtt (Waldstr.) szabadságharcunk em
lékére.
Felkérjük honfitársainkat, hogy azok, 
akik 1956 em lékét híven őrzik, vegye
nek részt transparentekkel és táblák
kal a tüntetésen.
A részletekről további tájékoztatást ad 
Kellner Lajos, 4460 Gelsenkirchen- 
Buer-Resse, Engelbertstr. 23.
Telefon: 0209/75415 vagy 77565

NAGYSIKERŰ MAGYAR KÖNYV- 
ÜJDONSÁGOK

Vásároljon magyar könyvet, 
hanglem ezt!

Csonka Emil: A száműzött bíboros 
M indszenty az emigrációban, 
vászonkötés, 32 képpel DM 30.— 

Jókai: A jövő század regénye I-III. 35.— 
Zilahy: Valam it visz a víz 13.—
Nyírő: Uz Bence 15.—
Nyírő: Kapjafák 18.—
Cronin: Ezt látják  a csillagok 20.— 
M árai: Erősítő (újdonság) 20.—
Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport

II. k. októberi szállításra elő
jegyeztethető  kb. 34.— 

M indszenty: Emlékirataim  42.— 
Horthy: Em lékirataim  32.— 
Claire Kenneth könyvei:

Randevú Rómában — Holdfény 
H aw aiban — Éjszaka Kairóban 
N eonfény a Nilus felett — Egon 
naplója — A herm elines hölgy

darabonkénti ár: 24.—
Legújabb lemezeink:
SLPX 16578 Bilicsi T. énekel 20.—- 
Apu, hogy megy be, Ujjé a liget
ben, A babám  budakeszi, Én úgy 
szeretek részeg lenni, Van Budán 
egy kis kocsma, Budán van egy 
kis Heuriger, Mi muzsikus lelkek 
stb. 18 dal

LPX 17427 20 év magy. slágerei 20.— 
Csak a szépre emlékezem — Nem 
adlak m ásnak — M indenkinek 
van egy álma, Hófehér gyöngy
virág  — Ügy szeress, Kicsit szo
m orkás, stb. 16 sláger

SLPX 17476 Breitner J. dalai 20.— 
Szalmaláng, Kis Katóka, — Szép 
szenyorita, Boldog az az ember,
Te sem vagy külömb stb.

Apón 2755 V ayda János énekel 22.— 
Hazafias dalok: Ott, ahol zúg az 
a négy folyó, Székely himnusz,
Kis lak áll a . . . Krasznahorka,
Nagy Bercsényi Miklós, stb.

LPX-1037 Solti Károly énekel 20.— 
Este felé, Én édes Katinkám, Ne 
sírj kislány, Fogadj el egy jó 
tanácsot tőlem, Az esküvődön 
én is ott leszek, Hiába van palo
tád Budán, V an a Bajza utca sar
kán, stb. össz. 21 dal 

Kérje díjtalan katalógusunkat!
Musica Hungarica, 8 München 40, 
Agnesstr. 45. Tel. (089) 180-911

Magyar-német és német-magyar fordí
tásokat

olcsón és gyorsan elvégez, magyar- 
nyelvű okiratairól hitelesített m áso
latot készít és — m ásnyelvű okiratok 
fordítását korrek ten  elintézi —
W. Divy hiteles fordító és tolmács.
D - 799 Friedrichshafen, Linderstr. 50. 
Tel. 07541/71391
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38/173, egyetemet végzett, független,
rendezett körülm ények között élő, jó 
állásban lévő, széles érdeklődéssel 
rendelkező, nagyon elfoglalt fiatalem 
ber keresi igényes hölgy ism eretségét 
házasság céljából. Leveleket (fényké
pesek előnyben) «Kölcsönös megbe- 
csülés» jeligére kér az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, O berföhringerstr. 40.

Németországban élő, 50 éves, nőtlen
elektrotechnikus, korrekt, finomlelkű, 
m inden káros szenvedélytől mentes, 
gyerm ekszerető, keres intelligens, há
zias feleséget. Leveleket — lehetőleg 
fénykép-m elléklettel — «Bizalom» jeli
gére kér az
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

34/174, magas, független férfi,
szak-fémmunkás, NSZK-ban élő, meg
ism erkedne őszinte, csinos, házias nő
vel házasság céljából. M inden fényké
pes levélre válaszolok. Leveleket «Bol- 
dog jövő» jeligére kérek  az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Luft János szállító cége
költözködési m unkát vállal. Ruha, stb. 
csomagolásához szükséges ládákat is 
kölcsönöz. Tel. 351 13 37 
8 München 40, H am burgerstr. 42.

— 1976. decem bertől —
8 München 50, Johann Emmer Str. 5.

Hollandiában élő, 47/164 magyar
szárm azású férfi, sakkversenyző, ren
dezett anyagi körülm ényekkel, keresi 
korban hozzáillő, intelligens m agyar 
Hölgy ism eretségét, sportot, m űvésze
tet, zenét kedvelők előnyben. M inden 
kom oly és részleges levélre fénykép
pel válaszolok. «Légy híve ó magyar» 
jeligére kérek választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Műszaki beosztásban lévő, 31 éves 
M agyarországon élő hölgy, házasság 
céljából keresi hozzáillő, intelligens 
férfi ism eretségét. «Baden - Württem- 
berg» jeligére kér választ az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Zürich melleti kis faluból
e n y h é n  k o p aszo d ó , e lég g é  f ia ta lo s  t í 
p u sú , 40-es m érn ö k , ö n á lló  v á lla lk o z á s 
sa l, ő sz in te  é rz e lm e k k e l, m e leg sz ív ű , 
h á z ia s  fe le sé g e t k e re s . «Mindig Kor
rekt II.» je lig é re  k é r  v á la s z t az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, Oberföhringerstr. 40.

Nagyon fiatalos, egészséges, 65 éves, 
gyerm ektelen lyoni üzletasszony keres 
hasonló korú, jólszituált férjet. Leve
leket «Bárhol Európában» jeligére az 
Életünk Gazdasági Bizottságához,
8 München 81, O berföhringerstr. 40.

OSLOBAN, EZÜSTMISÉVEL 
PAX ROMANA TALÁLKOZÓ

Augusztus 27. és 29. között 85 részt
vevővel kerü lt sorra az idei skandiná
viai Pax Romana találkozó. A résztve
vők — Dániából, Belgiumból, N orvégi
ából, Svédországból — néhány közel 
lakó osloi m agyar k ivételével a talá l
kozó színhelyén laktak, az Oslohoz kö
zeli, M ariaholm-i iskolaközpontban, tó 
partján, m odern berendezésű otthonban, 
szép környezetben.

A program  dr. Weissmahr Béla S.J.
professzor előadás-sorozata köré épült: 
«Mit jelen t hívőnek lenni m aterialista 
korban?» Dr. W eissm ahr Isten létével 
és lényének ism ertetőj eleivel foglalkoz
va fokozatosan vonta m agával hallga
tóit az egyre jobban m élyülő filozófiai 
elemzésbe, m elynek egyes részeit mind
inkább sűrűsödő kérdések, hozzászólá
sok és v iták  követték.

A  m ásodik nap program jában került 
sorra Berczelly László, Gereben László 
és Pogány Sándor egy-egy rövid össze
foglalása azokról a szellemi értékeink
ről, am elyek m egtartásán, vagy elvesz
tésén múlik m agyar és katolikus m ivol
tunk.

A találkozót m eglátogatta J.W. Gran 
osloi püspök is; a m ásodik napon ö ta r
to tta  a szentm isét s u tána együtt ebé
delt a m agyar hívekkel.

Augusztus 29-én m ondta ezüstm isé
jé t P. Horváth Kálmán S.J., aki Skan- 
diáviában tö ltö tt 16 esztendeje alatt 
nem csak a norvégiai m agyarok, hanem 
az összes skandináviai m agyarok között 
végzett fáradhatatlan lelkipásztori mun
kát, sőt még más m agyar közösségek 
hitéletének ápolására is futotta ere jé
ből. Zsúfolásig te lt templomban, a min
denünnen feléje sugárzó szeretettől és 
eddigi pályája  em lékeitől szemmellát- 
hatóan m eghatva m utatta  be a m iseál
dozatot, a skandináviai m agyar kato 
likus lelkipásztorok, W eissm ahr Béla és 
Dobai Sándor Benelux-i főlelkész segéd
letével. A mise után kedves m eglepetés
ként bem utatták a pappászenteléséről 
készült rövid filmet is. Ezt N orvégia 
szépségeiről szóló színes rövidfilm kö
vette.

A napi program ok végeztével, va
csora után, a résztvevők a nagy társa l
góba telepedtek és bebizonyították, 
hogy m egtartandó értékeink között a 
m agyar dalok igen előkelő helyet fog
lalnak el.

A kitűnő rendezésért köszönet illeti 
N orvégiában élő hazánkfiait, nem kis 
m értékben asszonyainkat és leánya
inkat. (MP)

RÉVÉSZ LÁSZLÓ 60 ÉVES

Az ősi m agyar reform átus családból 
származó Révész László 1916-ban szü
lete tt Kecskeméten. Főiskolai tanulm á

nyait szülővárosának jogakadém iáján, 
majd a szegedi és krakkói egyetem en 
végezte. A doktori címet 1938 őszén 
summa cum laude nyerte  el a szegedi 
egyetem en a Rákóczi-szabadságharc 
szervezésével foglalkozó disszertációjá
val. Egyetemi tanulm ányainak befeje
zése u tán  a budapesti parlam enti könyv
tárban dolgozott, m ajd 1944 tavaszán 
tartalékos tisztként szolgálatra hívták 
be. Ugyanazon év őszén orosz hadifog
ságba esett, ahonnan 1947 nyarán  tért 
vissza. H azatérése után m agyar alkot
m ány és jogtörténetet, valam int egyház
jogot adott elő a kecskem éti jogakadé
mián. A jogakadém ia államosítása, 
majd azt követő m egszüntetése után 
1949-ben a budapesti egyetem re helyez
ték át, ahol később professzorból do
censsé degradálták.

1956 őszén, a m agyar nem zeti forra
dalom kirobbanása után a diákság Ré
vész Lászlót az egyetem  Forradalmi 
Bizottságának elnökévé választotta. A  
szabadságharc leverése után küszöbön- 
álló letartóztatása elől Svájcba m ene
kült, ahol azóta a Schweizerischer Ost- 
institut m unkatársaként tudom ányos te
vékenységet folytat.

M enekülése óta közel 25 nagyobb 
tanulm ánya jelen t meg, am elyek tú l
nyomó részben M agyarország valam int 
a Szovjetunió álal elnyom ott országok 
jogi, társadalm i, politikai helyzetével 
és történelm ével foglalkoznak. Közírói 
m unkásságával, valam int a berni, fri- 
bourgi és zürichi egyetem eken tarto tt 
előadásaival felm érhetetlen szolgálatot 
tesz hazánknak és a többi elnyom ott 
nemzeteknek.

Dr. Czettler Antal

K Ö N Y V S Z E M L E

Dr. V ecsey Lajos: «Imádkozzunk — 
Engeszteljünk!)) Imádságos és énekes
könyv az emigrációs m agyarság számá
ra. St.Gallen, 1976. — 80 oldal.

A könyv hézagpótló m unka akar 
lenni a katolikus emgirációs m agyarság 
számára. Három részre tagolódik: ta r
talmazza a szentm ise rendjét, hoz több 
m iseéneket, a harm adik részben pedig 
több im ádságot talál az olvasó. A végén 
felhív az im akeresztes-hadjáratra s imá
kat is nyújt hozzá. Felnőtt és gyerm ek 
egyforma haszonnal forgathatja. —■ Ez 
úton is felhívja a szerző az emigráns 
m agyarságot, hogy fogjon össze egy 
szervezett imakeresztes-hadjáratban a 
haza felszabadítására. Ez az egyetlen s 
egyúttal a legbiztosabb eszköz, m ellyel 
a ház s népünk lelki javán m ulkálkod- 
hatunk.

A mű ára (csak a nyom daköltséget 
számítva): 2.50 Fr. Kapható a szerzőnél: 
Dr. V ecsey Lajos, CH, 9053 Teufen, 
«Fernblick», Schweiz.
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Rövid
B erlin-Spandauban fe lszen te lték  a 

b old og M axim ilian  K őibe em lék ére  ép í
tett tem plom ot. Eredeti terv ek  szerint 
P osen érsek e v é g e z te  v o ln a  az ünnepi 
szertartást, m eg b eteg ed ése  m iatt seg éd 
p üspöke k onszekrálta  az új tem plom ot. 
B eszédében  hangoztatta: a fe lszen te lé s
re m egh ívo tt le n g y e l püspök je len lé te  
bizonyítja , h o g y  v a ló sá g g á  v á lt a len 
g y e l és ném et nép  egym ásh oz v a ló  k ö 
ze led ése . K ifejezte  rem ényét, h o g y  az 
ifjú ság  is  m egérti K őibe példáját é s  út
m utatását, am ely  szerint csak  a szeretet  
győzh et le  m inden e llen tétet.

Svájc kato lik u sa i is m egem lék eztek  
Szent W olfgangról és k ü ld ö ttség g e l v e t
tek  részt Salzkam m ergutban az ezer
é v e s  ü n n ep ségek en . Szent W olfgan g  
965-972-ig E insiedelnben  élt, ott szen 
te lték  pappá és m int tanító n agyban  
hozzájárult E insiedeln  M ária-k egyh ely  
fe lv irágoztatásáh oz már a 10. század
ban.

B écsben  tartotta 9. V ilágk on gresszu 
sát a K atolikus T anítók V ilágszerzete . 
A  ta lá lkozón  több, m int 250 kü ldött v ett  
részt A frikából, Á zsiáb ó l, A m erikából 
és Európából. A  szerv ezet e ln ök e  saj
nálkozását fe jezte  k i am iatt, h o g y  a ta
lá lkozóra e g y e tlen  kato lik u s tan ító  sem  
érkezett a k eleteu róp a i országokból. A  
b efejező  ünnepi szen tm isét K önig b íbo
ros m ondta a Stephansdom ban.

A z O sservatore Rom ano n ém etn y elv ű  
kiadásához hason lóan  ezen tú l a francia  
n y e lv ű  k iadást is  v ilá g i ú jságíró  szer
keszti. Erre a feladatra szeptem ber 1-én 
kapott m egb ízást Dr. A la in  G alichon.

Gertrud vo n  le  Fort, a kon vertita  k a
to likus írónő 100. szü letésnapjára  em 
lék ez ik  októberben  a v ilá g . É lete u to lsó  
é v e it  a n yu gatn ém etország i O bersdorf- 
ban é lte  le  és  ott halt m eg 5 é v v e l e ze 
lőtt 95 é v e s  korában. M ű vei n a g y  részét 
m agyar n y e lv re  is  leford ították .

K eletafrikában nem rég szen te lték  
pappá a M assa i törzs e lső  papját. A rus- 
heban 10 é v v e l eze lő tt csupán 6 ezer  
k atolikus élt, szám uk m a már 32 ezer. 
A  szem inárium ban 23 teo ló g u s  k észü l 
a papi pályára é s  fo ly ta t tanu lm ányo
kat. H atan szin tén  a M assai törzs tagjai, 
am ely  büszkén  őrzi m ég m a is é v szá 
zados h agyom án yait, fe stő i v ise le té t, 
pásztor- és  harci szokásait.

A  n yu gatn ém et C aritas b é ly e g e k  kü 
lön k iad ása  rév én  1949 óta  17,3 m illió  
m árka b ev é te lh ez  jutott, a m ely et fő leg  
gyerm ek in tézm én yek , b e teg ek  é s  öre
g ek  tám ogatására fordított.

Solinban és Splitben  k ö ze l százezer  
zarándok je len lé téb en  fejeződ ött be az 
az ünnepségsorozat, am elly e l a horvát 
nép —  Európa sz lá v  n ép ei k özö tt e lső 
ként —  a k eresz tén y ség  fe lv é te lér e  em 
lékezett. A z 1300 é v v e l eze lő tti törté-

hirek
nelm i lép ésre  em lék eztetett ünnepi ü ze
n etéb en  VI. Pál pápa is, k iem elv e , h o g y  
az ősök  igazi M ária-tisztelete  v é g ig k í
sérte  és m indig erőt adott a sokat szen 
ved ett népnek.

D öpfner kardinális em lék ére ham aro
san három  h anglem ez kerül forgalom ba, 
elm ondott b eszéd e in ek  g y ű jtem én y é
ből, saját hangján. A  v á logatást a m ün
ch en i k ato lik u s egy h á zi lap  szerk esztő 
ség e , a kato lik u s akadém ia v e z e tő sé g e  
v ég z i és látja  e l m agyarázó és b ev eze tő  
szö v eg g e l.

A z eg y ik  m oszk vai ateista  lap azzal 
vád olja  a V atikán i Rádiót, h o g y  adásai
va l n acionalizm ust szít L itvániában. Lit
ván  n y e lv ű  adásában u gyan is k iem elte  
a kato likus egyh áz szerepét, a m elyet a 
m ost le igázo tt ország ép ítéséb en  é v e z 
redeken  át v ég ze tt  és  az ateizm ust a lit
ván  nem zeti érdekek  e llen ség én ek  n e 
vezte . A z ateista  lap ezzel szem ben  k i
em eli, h o g y  a litván  papság  legn agyob b  
része lo já lis  a fennálló  szo v je t hatalom 
mal szem ben.

K etteler püspök halálának századik  
évfordu lója  alkalm ából a KAB, a k ato
likus ném et m un k aválla lók  m ozgalm a  
jö v ő  év re  n agyszab ású  zarándoklatot 
tervez  A ltö ttin gb e é s  B urghausenbe. A z  
ü n n ep ségek re több tízezer  rész tv ev ő t  
várnak A usztriából és N yu gatn ém etor
szágból. K etteler szo c iá lis- és m unkás- 
m ozgalm a eg y re  n agyob b  teret hódít 
napjainkban és eg y re  több k ö v ető t  
vonz.

A  M isereor 1975-ben 180,5 m illió  már
k áva l k étezer  lé tesítm én y  fe lá llítását  
tette  leh e tő v é  a fejlőd ő  országokban. 
Ebből 50 m illió  Latinam erikának és A f
rikának, —  41,3 m illió  K özép- és Elő- 
Á zsiának, —  28,5 m illió  p ed ig  a T ávo l
k e le tn ek  és Ó ceán iának  jutott.

U gyanakkor a Caritas legújabb je le n 
té se  szerint kb. 10 % -kal csök k en t a 
term észetben i juttatások, a ruházati 
cikkek , stb. adom ányozása, a m elyet az
zal m agyaráznak, h o g y  a je len leg i gaz
dasági h e ly ze t m iatt az em berek saját 
szü k ség le te ik re  is k ev eseb b e t k ö lten ek .

A D O M Á N Y  A  PAPNEVELÉS JA V Á R A

Dr. K rasznay Jenő, je len leg  luzerni 
m agyar le lk ész , a b écsi Pázm áneum ban  
újra m egin d u ló  p a p n ev e lés  e lőm ozd ítá
sára 1.000.—  Sfr-ot adom ányozott. A m i
kor bőkezű  seg ítő  k ész ség éér t a Páz- 
m áneum  rektora ezúton  is k ifejez i k ö 
szön etét, péld ak ép ü l á llítja  az adakozót 
m indazok szám ára, akik  a kü lfö ld ön  é lő  
m agyarok  le lk i e llá tásán ak  sorsát sz í
vü k ön  v ise lik .

A d om ányokat küldjünk a Pázm áne- 
um, A  - 1090 W ien , B olzm anngasse 14 
cím ére. Bankkonto: Bankhaus Schel- 
ham m er und Schattera, W ien  I., K onto- 
num m er 13.352.

Hogyan lehet előfizetni 
az Életünkre?
A z Életünk terjesztői
a h e ly i m agyar le lk észek ; 
ők küldik  m eg k ívánatra  
a lapot a terü letükön  é lő  
h ívek n ek .
A z előfizetési díjat, m ely
1975 január 1-től 
14.— svájci frank, 
v a g y  annak m eg fe le lő  m ás 
valu ta , az ille ték es  m agyar  
le lk észek n ek  fizessü k  be.
Csak onnan forduljunk  
k ö zv etlen ü l a k iadóh ivata lhoz, 
ahol a le lk ész  h iányzik , 
v a g y  valam i oknál fogva  
nem  terjesztő je  a lapnak.
Európán k ívü li rendeléseket 
a központi h iva ta l intéz;
Címe:
É letünk (Unser Leben) 
Frongartenstr. 15.
9000 St.G allen  (Schw eiz)

A z előfizetés tengerentúlra is 
14.— svájci frank, ha azonban 
lég ip o stá v a l kéri v a lak i a lapot, 
25.— svájci frank, v a g y  annak  
m eg fe le lő  m ás valuta .

Életünk
Az európai magyar katolikusok lapja
Felelős szerkesztő és kiadó:
Dr. V ecsey József 
Szerkesztőség és nyomda:
U ngarische 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.

É l e t ü n k  — Unser Leben 
Monatschrift für die ungarischen 
Katholiken in Európa
R edakteur und H erausgeber:
Dr. Josef V ecsey
Redaktion und Druck: Ungarische 
Buchdruckerei, 9000 St.Gallen, 
Frongartenstr. 15. (Schweiz)
Telefon: (071) 22 55 28
Kto. Krt. 603 Ungarische Buchdruckerei
Sparkassa dér Administration
St. Gallen.
Bezugspreis jahrlich: 14.— Sfr.

Lapzárta a hónap 15-én, h irdetéseket 
pedig csak a hónap 12-ig fogadunk el!


