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„AZ ORSZÁG ELSŐ KÖZJOGI MÉLTÓ 
SÁGA AZ ORSZÁG RENDELKEZÉSÉRE

ÁLL"
A debreceni Ide'glenes Kormány mi

niszterelnökének a gratulációját ezzel a 
kifejezesse! viszonozta Mindszenty. Az 
1945 október 7-i székfoglalóját pedig ez
zel a gondolattal fejezte be: „Akarok jó 
pásztor lenni, aki, ha kell, életét adja 
juhaiért, Egyházáért, hazájáért..." — Sú
lyos kijelentések, de nem fér kétség 
hozzá, hogy Mindszenty az életét tette rá.

Az o;szág első közjogi méltósága ki
fejezéshez hozzáfűzöm Serédi Juszti
nán bíboros hercegprímás, nemzetköz
lég elismert egyházjogász errevonatkozó 
álláspontját:

„A hercegprímásnak, mint első zászlós
úrnak, közvetlen a király, illetve az állam
fő után következő, tehát legelső közjogi 
méltósága, a Szt István király óta alkotott 
törvényein, ben van biztosítva... A her
cegprímás kettős méltósága mindkét vo
natkozásban igen súlyos, felelősségtel
jes munkát jelent, úgy hogy a maga szá
mára mintegy meg kell halnia, hogy a 
i tagyar Katolikus Egyház és a magyar 
I laza javára élhessen és dolgozhasson".

- Mindszenty is így érezte: „Készen ál
lok magyar népem érdekeinek és az al
kotmányban biztosított állampolgári és 
emberi szabadságjoganak a megvédé
sére".

Csal; így érthetjük meg mindazt, amit 
Mindszenty hercegprímási minőségben 
magára vállalt és következetesen meg
valósítani igyekezett. — A kommunista 
sajtó már ezekben az időkben azzal vá
dolta, hogy a demokráciának nyílt ellen
fele. Semmibeveszi azt a demokratikus 
államot, amely neki rendes havi javadal
mazást nyújt, amely „többszöröse" a mi
niszterelnök havi fizetésének.

„Nem jól tudják — nem vettem fel a 
Veszprém' püspöki fizetésemet, s mint 
esztergomi érsek is visszautasítom az 
állami fizetést".

A FŐVÁROS NYOMORA
Mindszenty, világosan megfogalmazva 

sajátmaga felé, a kormány felé és a nem
zet felé, a történelemből adódó közjogi 
helyzetét, nyomban hozzáfogott csele
kedni: „Úgy van rendjén, hogy a romor
szág prímása romházban lakjék", mon
dotta, célozva a budai hercegprímási pa
lota romhelyzetére.

Mindszenty a Szent István bazilikában 
beszélt a főváros helyzetéről a közelgő 
tél előtt: ...... Ránk telepszik, mint va
lami óriási halálkeselyű, borzalmas öle
léssel, a közelgő tél; az ezeréves ma
gyar történelem talán legnehezebb tele. 
Belenézek ebbe a télbe és emberi, ke
resztény és magyar m'voltom beleresz
ket ..."

Budapesten a harcok alatt 13,538 épü
let semmisült meg, az épületek 30 °/o-a. 
A megmaradt házakból is 25 °/o csak

ÖRÖKS
részben lakható. Buda, a királyi várral, 
romokban. A lakosság 28,5 %-kal meg
csappant 1941-hez képest. Borzasztóan 
sok az öngyilkos, a beteg, a ruhátlan. A 
főváros az ostrom előtt 350,000 liter tej
hez jutott naponként, 1945 őszén már 
csak 30,000 literhez.

„Az ország hercegprímása kiáll a 
nagyvilág, a civilizált népek elé népe 
Ínséges tarisznyájával, és a négy égtáj 
felé küldi az SOS-jeleket: Mentsétek meg 
a pusztuló magyar életeket!"

Külön fordult Mindszenty az amerikai 
magyar testvérekhez. Ruhát, élelmet és 
pénzt kért: „M nden élelmiszer, ruha és

MÉCS LÁSZLÓ (1895-1978):

Cívis ronaanus sum
Én magyarságom soha nem tagadtam, 
De soha nem is kérkedtem vele.
Nem pávatoll: egv mártir-pillanatban 
Csak a bőrömmel együtt jönne le.

Magyarságom nem is átkoztam: 
könnyen

Fizettem az adómat. Tizedem 
Kálváriajárásban, jajban, könnyben. 
Kacajban, dalban ma is fizetem

De aztán pont! Nem csempészek 
dugárút,

Se rém-gázt! Római polgár vavvok. 
Okmányomon a százszor is elárult 
Krisztus-Király pecsétje ég, ragyog.

Az iskolás földgömbön rég kis ujjom 
Földrészeken suhant át nerc alatt, 
— Most az Isten földgömbjén járva, 

fújom
A tarka szappanbuborékokat.

Nem percekben, még nem is 
századokban,

De időtlenségben gondolkozók,
I ábom pedig, ha vándorútra dobban. 
Mindég népek térkép-rajzán mozog.

Országom az ország-feletti Róma: 
Szüzek, mártírok, hitvallók derűt 
Virágzanak itt, száll a szent aroma. 
Az én országom ott van mindenütt.

minden cent, ami a nevemre érkezik, a 
legmegfelelőbb helyre jut".

A nyomor leküzdésére mozgósította a 
még meglévő hazai erőforrásokat is, 
„mert a főváros éhínség előtt áll; 40,000 
csecsemőt és három éven aluli gyerme
ket fenyeget az éhhalál". Különösen két 
vármegyéhez fordul, amelyet a háború 
aránylag megkímélt: Baranyához és So- 
mogyhoz. Ez az akció ezen a télen 742 
tonna élelmet hozott csak ebből a két 
vármegyéből. És csak egyedül ez a két 
vármegye látott 1500 budapesti éhező 
gyermeket vendégül.

1945 decemberében járt Mindszenty 
kinevezése után először Rómában: „Mi
kor megtudtam a Vatikánban, hogy ép
pen négy amerikai bíboros tartózkodik

ÉG
az „örök Város"-ban és azt is, hogy me
lyik római szállodában laknak, megláto
gattam őket és két órán keresztül lat'n 
nyelven ecseteltem előttük Budapest nyo
morát. Nagy és meleg érdeklődéssel 
hallgattak. Megígérték az NCWC támo
gatását és kitették elém pénztárcájukat 
az asztalra. Az adományból nyomban 
még négy teherautót vásároltam Rómá
ban ... Milyen nagy áldás volt ez a négy 
autó a karitász-tevékenységünk lebonyo
lításában!"

Aztán megérkezett az amerikai élelmi
szer, ruha- és pénzadomány. A párt egyre 
idegesebb lett, féltek az Egyház amúgy-

Törvénytáram el!ér egy nefeleics kis 
Szirmán, azért, hogy soha ne feledd: 
„Szeresd az embert, mind, ha mérget 

rejt is
'■ szeresd az Istent mindenek felett!”

Az útjaim mmd tiszta ölelések,
A népek közt úgy járok, mint követ, 
A vi'ágtestvériség álma késhet 
Több ezredévet, — s holnap eljöhet.

Még:s detektív-falka a nyomomba 
Szaglász itt-ott s örülne vesztemen. 
Urak! Hol fér el annál kincs, vagy 

bomba,
Ki minden cafrangoktól meztelen?

Nincs zsebem, tarisznyám kincsre, 
pénzre,

Egyetlen rejtektárcám a szívem
És bent az Isten forradalmi pénze:
A szeretet ragyog tündérien.

Némely országban megállók. Kitárom 
A karjaim: rügyezni kezdenek 
S mint mesebeli hószín fa-titánon, 
A lombomon sok kék virág remeg.

Én nem hiába vándoroltam, érzem. 
Egy-egy országban megrázom magam, 
A szél széthordja szirmami zenésen 
S Isten felé megyek tovább vígan.

is óriási befolyásától a népre. Ezért min
denáron akadályozták, gátolták a segélyt. 
Nem bocsátottak vagonokat Bécs és Bu
dapest között a segélyek elszállítására. 
Azzal vádolták Mindszentyt és a katoli
kus karitászt, hogy propaganda célokra 
használja az adományokat. Mindszenty 
így emlékezik meg az amerikai segély
ről: „Az amerika' adományok megérke
zése megmutatta az Egyház világot át
fogó szolidaritásának a jelentőségét... 
Akkor is és azóta is ettől a szolidaritás
tól fél legjobban a világbolsevizmus".

Két év múlva megszűnt az amerikai 
NCWC-segély. Az embereit kémkedéssel 
vádolták, a szétosztó Karitász-szerveket 
pedig visszaéléssel. Ezen a címen 1948- 

(Folytatás a 2. oldalon)

Pünkösdi lélek
PRÓHÁSZKA OTTOKÁR EVANGÉLIUMI 

ELMÉLKEDÉSEIBŐL ÖSSZEÁLLÍTVA

Végre hosszú vártáivá pünkösd lett! 
Szeretet, bensőség, lelkesiilés, öröm töl
ti el a szíveket. A lélek a Szentlélek
kel szeretetben egyesül; tud hevülni s 
olvadni, tud áradozni s vértanúvá lenni. 
Ó pünkösdök pünkösdje: édes, lelkes 
születésnapja a készségeknek, erkölcsi- 
ségnek, szeretetnek! Te vagy lelkem ün
nepe!

„Mint egy sebesen jövő szélnek zú
gása” jött le az égből az élet lelke . . ., 
zúgott, figyelmeztetett, ébresztett; ez 
volt a pünkösd harangszava! Átjárt 
minden zeg-zugot; megmozgatott min
den ágat-bogat, minden lombot és leve
let; fölpattantott minden rügyet, föl- 
ébresztett minden energiát; lelkiséget, 
szabadságot lehelt s kitágította a bel
ső világot. . .

A Szentlélek a „fölséges Isten aján
déka” nekünk is ajándékot hoz; élettel 
kedveskedik, édes, szép gyöngyélettel; 
ajándékai az élet teljét hozzák. Hitet ad, 
erőt, megindulást, megolvadást, ad köny- 
nyeket, lelkesülést, halhatatlan reményt.

A világ lelke is akar világot teremte
ni, megújítani, átváltoztatni s nagy kul- 
túrmunkát végezni, nagy intézménye
ket teremteni; de a földbe növeszti ő- 
ket, „és elfordítják elméjüket és lesü
tik szemeiket, hogy ne lássák az eget”. 
A „horror futuri saeculi” veszi körül 
őket. Munkájuk inkább fáradságot, 
mint szabadságot hoz s gépeikhez köti 
őket, ezek által akartak uralkodni, de 
a nagy erők, melyeket ők szabadítottak 
föl, szolgáikká tették őket. Személyte
len zsarnoki hatalmakká válnak, s el- 
gyötrik az emberiséget.

Ellenben az Isten lelke a világot be
lülről, belső elveiből, a jóság s igazság
ból akarja kialakítani s azért aztán szép
ségbe fejleszti. Lelkeket szabadít föl sza
badságra, s a világot, a munkát, az észt 
s vívmányait csak arra használja, hogy 
a lélek élete szépen, nemesen kifejlőd
jék. így kell járni a világban istensze
rető, igénytelen lélekkel; úgy kell néz
ni minden virág szemébe, hogy mondja: 
azért vagy, hogy én is ily szép legyek; 
úgy kell leülni a forrás mellé az árnyé
kos pázsitra s szeretettel gondolni az 
isteni mélységek forrásaira, melyek ben
nünk mint gondolatok s érzések fakad
nak.

Pünkösd van, a Lélek ünnepe. Lejött 
az égből a fergeteg szárnyain, a szél 
zúgása az ő beharangozása, villámait le
hozta s tüzes nyelvekké olvasztotta; 
angyalait fönthagyta, de kerubos, sze- 
ráfos, bátor lelkeket állított a világba, 
aposto'okat; — tüzes szavak, ihletett 
arcok, megindult tömeg az ő művei. 
Pünkösd van. Ez a Lélek a hitnek lelke 
s ugyancsak az isteni szeretető, a tisz
tult lelkiségé, a remeklő erkölcsiségé . . .

A Lélek nem tudomány. Sokat tud
hatunk s még sincs lelkünk. A Lélek az 
bensőség, melegség, indulat, meggyőző
dés, életöröm, tetterő, mely az embert 
áthatja és emeli.

(Folytatás a 2. oldalon)
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P. MEHRLE TAMÁS 0. P :

A diakonátus 
mint állandó jellegű életforma

A magyar emigráció főlelkészi talál- (16). Ne gondoljuk azonban, hogy a 
kozóin és papi kongresszusain mar nem 
egyszer felmerült a kérdés, nem lenne-e 
célszerű az állandó jellegű diakonátus 
létesítése. Tudjuk, hogy a zsinat utáni 
időben ezt már nem egy egyházmegyé
ben be is vezették. Mielőtt ezen intéz
ménynek a magyar misszió keretében 
történő igénybevételéről beszélnénk, las
súk közelebbről a II. Vatikáni zsinat
nak erre vonatkozó tanítását.

A II. Vatikáni zsinat tanítása
keleti katolikus egyházakról szóló 

„A zsinat azt

tését.
nem
nem
ben látják életük célját.

A 
határozatban olvasható: 
kívánja, hogy az állandó diakonátus in
tézményét állítsák vissza ott, ahol fele
désbe ment, és így támadjon új életre 
a keleti egyházakban az egyházi rend 
szentségének ősi fegyelme” (17). Ha
sonlóképpen az Egyház missziós tevé
kenységére vonatkozó határozat ajánl
ja az állandó diakonátusnak a beveze- 

Állandó diakónusok azok, akik 
törekednek a papszentelésre, ha- 
a diakonusi feladatok teljesítésé- 

„Ahol a püs
pöki kar alkalmasnak ítéli, vissza kell 
állítani a diakonátus rendjét, mint ál
landó életformát az egyházról szóló 
konstitúció útmutatása szerint. Hasznos 
lesz ugyanis, ha azok a férfiak, akik 
tényleges diakonusi szolgálatot teljesí
tenek . . . megerősödjenek az apostolok
tól áthagyományozott kézfeltétel által, 
és közelebb lépjenek az oltárhoz, hogy 
a diakonátus szentségi kegyelmeivel ha
tékonyabban tölthessék be tisztüket” 

PÜNKÖSDI LÉLEK
(Folytatás az első oldalról)

A Lélek nem műveltség. Az írás-olva
sás, a kultúrművek hidegek, nem ház
nak, nem töltenek ki; hidak, gépek, em
lékek inkább terhek, melyek gyakran le
nyomnak igénytelenségünk érzetébe. A 
Lélek az teltség, élvezet, édesség, len
dület.

A Lélek nem külvilág, akár pompa, 
hír, érvényesülés legyen; szép városok, 
houlevcrdok; szobrok, diadalívek, — 
mindez szürke és hervadt lehet; feled
jük vagy rászokunk; — a Lélek az a 
belső világ, az öntudat az isteni életről 
és erőről. . .

Pünkösd a diadalmas, kiáradó élet 
ünnepe; a magas égből lezúg ereje és 
tért foglal. Tüzet gyújt, mécsesből tűz- 
oszlopok indulnak világgá. Ah nézzétek, 
e diadalmas Lelket! Lelkem neki kris
tályhasáb, melyben sziporkázva töri 
meg sugarait, ragyog, vakít. De villa
násokkal, sziporkázásokkal be nem éri, 
neki tűzvész kell!.. .

Öröm kell a szívekbe, melyekben a 
Szentlélek lakik! Öröm kell a keresztet 
viselő telkekbe, öröm a bánatos és seb
zett telkekbe. Ahol Isten van, ott öröm 
is legyen. És pedig azért legyen, mert 
az öröm erő s a lehangoltság gyönge- 
ség. — Örülni annyi, mint az élet ere
jét érezni, — szomorkodni annyi, mint 
gyöngülni. Azért az öröm sokszor gyó
gyít, a bánat pedig beteggé tesz; az 
élet kedvvel s örömmel jár karöltve, a 
halál bánattal és gyásszal. . . Vessünk 
tehát ügyet rá, hogy örvendjünk!

Ó Szentlélek, te kiemelsz ünneplő, fö
lényes magaslatokra; benned nem za
varja meg semmi sem örömünket: sem 
halál, sem szenvedés, sem vihar, sem 
éi. Élvezzük hát magunkban a szent
lelkes lélek diadalát!

zsinat csak keleti egyházakban és misz- 
sziókban látja szívesen az állandó jelle
gű diakonátus helyreállítását. Az egy
házról szóló konstitució — melyre a 
most idézett határozat hivatkozott — 
általánosságban a püspöki karokra bíz
za, hogy eldöntsék: hasznos-e es hol 
hasznos beállítani a diakónusokat a lel
kek gondozásába (29).

A diakónus helye a hierarchiában
„A hierarchia alsó fokán állnak a 

diakónusok. Ök ’nem papságra, hanem 
szolgálatra’ kapják a kézfeltetelt. Szent
ségi kegyelemben megerősödve szolgai
nak Isten népének a liturgia, az ige és 
a szeretet diakoniájában, a püspökkel 
és papi testületével közösségben” — ol
vassuk az Egyházról szóló konstitúció- 
ban (19). A zsinat ugyanis fenntartja az 
Egyház hagyományos tanítását, mely 
szerint „Krisztust az Atya megszentelte 
és a világra küldte (Jn 10, 36), ő pedig 
apostolain keresztül saját felszentelésé
nek részeseivé tette ezek utódait, a püs
pököket. A püspökök azután szolgála
tuk tisztét — különböző fokokban — 
törvényesen átadták egyes személyeknek 
az Egyházban. így azok, akiket már 
ősidőktől fogva püspköknek, áldozópa
poknak, diakónusoknak hívnak, külön
böző rendekben gyakorolják az isteni 
alapítású egyházi szolgálatot” (28). 
Nos, az Egyháznak ezt a Krisztustól 
eredő papi intézményét, mely hármas 
fokozatban adódik tovább, hierarchi
ának nevezzük. Már a trentói zsinat 
dogmaként leszögezte, hogy a katoli
kus egyházban a hierarchia, mely is
teni, azaz krisztusi eredetű, püspökök
ből, papokból és szolgálatot teljesítő e- 
gyénekből ál) (DS 1776). A szolgálatot 
teljesítők közül egyedül a diakónusok 
részesültek szentségi kézfeltételben, és 
ezért a diakónusok szorosan a papi 
hierarchiához tartoznak. Érdekes, hogy 
régi teológusok a papi intézményt ál
talában szentségi szempontból vizsgál
ták, és elsősorban a hívek felett gya
korolt lelki hatalom kiváltságát látták 
benne. A püspök a papi hatalom tel
jességében részesül, a papnak is sok ke
gyelmi hatalomban van része: bemu
tathatja az eucharisztikus áldozatot, bű
nöket megbocsáthat, stb. E szemszögből 
nézve a diakónusnak sajátos szentségi 
hatalma nincsen: áldoztathat, a szent
misét szolgáló szereket kezelheti. Ezért 
is nevezték a diakónust magyarul szer
papnak. A II. Vatikáni zsinat nem any- 
nyira a papsági intézmény hatalmi és 
egyoldalúan szentségi jellegét nézi, ha
nem szolgálat-jellegét és ezáltal a dia- 
konátust felértékeli. így a diakonátus 
jobban beleilleszkedik a papsági intéz
ménybe, melynek teljes egészében szol
gálat-jellege van. S a zsinat nemcsak a 
diakónus szentségi szolgálatát jelöli 
meg, hanem hármas feladatát: a litur
gia, az ige és a szeretet diakoniáját.

A krisztusi szolgálatban való részesedés
Ha a múltban a papságnak főképpen 

hatalmi jellegét látták — s ennek kö
vetkeztében egy valóságos uralkodó pa
pi kaszt alakult ki —, manapság a szol
gálatot emelik ki. De sokan máris az 
ellenkező túlzásba esnek és megfeled
keznek az igazi krisztusi hatalomban 
való részesedésről, mely az újszövetségi 
papságnak a sajátja. Tágabb értelem
ben az egész Egyház krisztusi papság
nak fogható fel, amennyiben az Egy

ház minden tagja hivatva van a világ 
megszentelésén közreműködni. Azonban 
ettől az általános papságtól meg kell 
különböztetnünk a sajátos értelemben 
vett, szolgálati papságot, mely hármas 
tagoltságú és hierarchikus jellegű. Egye
sek azt hiszik, hogy a papok a hívek
nek egyszerű képviselői, hogy a hívek 
szabják meg, mit kell hinni és hogy a 
papnak a hívek erkölcsi igényéhez, ill. 
igénytelenségéhez kell igazodnia. Ez tel
jesen helytelen. A szolgálati papsag a 
hívekért van, de nem a hívekből ered.

pap vagy

a szente- 
kapja. A

A közösség esetleg jelölheti a 
a püspök személyét, de papi hatalom
mal nem ruházhatja fel, ezt 
lés révén magától Krisztustól 
híveknek hitbeli kötelességük a papság
irányítását elfogadni, mint ahogy kö
telességük engedelmeskedni, hisz ő mon
dotta: „Aki titeket hallgat, engem hall
gat. Aki titeket megvet, engem vet meg, 
aki pedig engem megvet, azt veti meg, 
aki küldött engem” (Lk 10, 16). A pap
ság szolgálati jellege tehát nem azt je-

Az örökség
(Folytatás az első oldalról) 

bán a magyar kormány beszüntette 
amerikai segélyt.

az

AZ ELSŐ 
„DEMOKRATIKUS" VÁLASZTÁS

A kommunisták m'nden áron meg akar
ták nyerni ezt a választást. Vorosilov 
orosz marsall állandóan beleszólt a ma
gyar belpolitikába és a választásokba is. 
Egyetlen polgári pártot engedélyeztek: 
a Kisgazdapártot. A marxisták már a vá
lasztások előtt próbáltak kiegyezni a 
pártokkal (Szocdem, Nemzeti Paraszt
párt és Kisgazdapárt). A Kisgazdáknak 
40 ’/o részesedést ajánlottak. De amikor 
a nyugati sajtó is kezdte bírálni a szov
jet beavatkozást, a Kisgazdapárt is v sz- 
szautasította a marxisták ajánlatát. 47,5 
°/o-os mandátumrészesedést ígértek ne
kik a marxisták a végén.

A püspöki kar november 1-ére körle
velet bocsátott ki s azt az ország vala
mennyi templomában felolvasták. Még a 
kálvinisták is, így pl. Debrecenben a Fő
téren is felolvastatták maguknak a kör
levelet. Ez a körlevél volt az első bátor 
hang Magyarországon. Hiteles tükre az 
ott uralkodó állapotoknak, különösen a 
kommunisták alattomos munkájának. A 
körlevél Mindszenty bélyegét viseli ma
gán és nagy kihatással volt a választá
sokra. — Első részében a zsarnoksággal 
foglalkozik, Hitlerre célozva, de érthet
tek abból a kommunisták is; ez a zsar
nokság erőszakolta rá egy ember akara
tát a népekre, hajszolta bele szörnyű há
borúba Európát egészen az értelmetlen
ségig. Ez a zsarnokság tiporta le az e- 
gyén legszemélyesebb és legszentebb jo
gait, a lelkiismereti szabadságot, jogot 
az önálló emberi érvényesülésre, jogot 
a családalapításra és az utódok nevelé
sére.

A zsarnoksággal leszámolt a demokrá
cia, de az igazi demokrácia, amely a 
természetjogon alapszik. Itt rámutat a 
körlevél azokra a veszélyekre, amik bi
zonyos oldalról Magyarországon az igazi 
demokráciát veszélyeztetik. A körlevél 
idézi az angol külügyminiszter szavait, 
hogy úgylátszik, mintha Magyarországon 
az egyik totális szellemű zsarnokságot 
most a másik váltotta volna fel. Rövi
den vázolja a lehetetlen közállapotokat 

lenti, hogy a papi tisztség viselőinek 
le kell mondaniok szentségi, igehirde- 
tési, lelkipásztori feladatukról, hanem 
hogy azt Krisztus iránti felelősségük 
tudatában a hívek lelki javát szolgál
va teljesíteniük kell. Ne sajat érdekü
ket és előnyüket keressék, önzetlenül, 
áldozatot nem sajnálva legeltessek az 
Úr nyáját. Erre eligazítást maga az Űr 
Jézus adott. Amikor Zebedeus fiai em
beri értelemben vett elsőbbségre töreked
tek, azt mondotta: „'1 udjátok, hogy a- 
zok, akiket a világ urainak tartanak, 
zsarnokoskodnak a népeken, a hatal
masok pedig önkényüket éreztetik ve
lük. Közietek azonban ne így legyen, 
hanem, aki nagyobb akar lenni, legyen 
szolgátok, és aki első akar lenni, legyen 
cselédetek. Az Emberfia nem azért jött, 
hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő 
szolgáljon és váltságul adja oda életét 
sokakért” (Mt 20, 25—28).

Következő cikkeinkben kifejtjük majd, 
miért tartja a zsinat ajánlatosnak az ál
landó jellegű diakonátus bevezetését. 
Megjelöljük majd az így felfogott dia
konátus feltételeit, sajátosságait és végül 
megmondjuk, hogy mit várhatunk, ill. 
mit nem várhatunk a magyar emigrá
cióban az állandó diakonátus bevezeté
sétől.

Magyarországon, amit ez az erőszakos
ságra hajló rendszer kezd megvalósíta
ni a pártéletben, a rendőrségnél, a köz
hivatalokban, m'ntha kezdené kibérelni 
magának az egész országot. Megkér
dezi a körlevél, hogy egy olyan kor
mány, amely ilyen állapotokat tűr és ve
lük szemben tehetetlen, nem fog-e a 
politikai erőszak és zsarnoksággal szem
ben még gyengébbnek és zavartabbnak 
mutatkozni. Itt kétségkívül a Kisgazda
párti miniszterekre és képviselőkre cé
loz, akik politikailag tapasztalatlanok 
és határozatlanok voltak a minden háj
jal megkent marxistákkal szemben.

Felszólítja a híveket, hogy arra a je
löltre adják le a szavazatot, aki síkra 
száll majd az erkölcsi tisztaság, 
az igazság és rend érdekében.

November 4-én az egyetlen 
párt, a Kisgazdapárt 57,7 °/o-ot
Az a párt, amely a keresztény elvek vé
delmét ígérte a marxistákkal szemben. Az 
eredmény elsöprő, különösen ha arra 
gondolunk, hogy a kommunista belügy
miniszter és 
jött létre, és 
fia hiányzott 
kommunisták 
ez az eredmény is nagyon kétséges; 
visszaélés és terror eredménye. Az e- 
redménytelenségért a püspöki kart és a 
körlevelet tették felelőssé, mondván: az 
Egyház megakadályozta a demokratikus 
átalakulást, mert vissza szeretné venni 
a parasztoktól az egyháztól elvett földe
ket. Az ország megdöbbent később azon, 
hogy a Kisgazdapárt legfőbb országos 
vezetői is csatlakoztak a tiltakozáshoz.

Mindszenty a tiltakozásra november 7- 
én válaszolt, azt határozottan, de udva
riasan utasítva vissza.

a jog,

polgári 
kapott.

az ÁVO terrorja ellenére 
hogy az ország annyi hű 

vagy nem választhatott. A 
csak 16,7 °/o-ot kaptak, de

AZ ELSŐ 
„DEMOKRATIKUS" KORMÁNY

A kormányalakítás színfalak mögött 
történt. Vorosilov nyomására pártközi 
megállapodás történt, miszerint a novem
ber 4-i választás után is fenntartják a 
koalíciós kormányzást, még ped g úgy, 
hogy a Kisgazdapárt 50—50 °/o-os arány
ban osztozik a marxistákkal a miniszte
ri tárcákon. Újabb szovjet nyomásnak en
gedve, abba is belementek, hogy a bel- 

(Folytatás a 3. oldalon)
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(Folytatás a 2. oldalról) 
ügyminiszteri tárcát a kommunisták kap
ják. Az új miniszterelnök Tildy Zoltán lett. 
Három szociáldemokrata, 3 kommunista 
és egy parasztpárti miniszterrel a nyolc 
kisgazdaminiszter mellett.

Az új miniszterelnök, Tildy Zoltán, a 
képviselöház elnökével, Varga Bélával, 
november 16-án hivatalos látogatást tet
tek Mindszentynél, aki elég hűvösen fo
gadta őket, célzásokat téve a pártveze
tőség gyengeségére és az abból szárma
zó nemzeti kárra. Azzal mentegetödztek, 
hogyha nem engednek, akkor Vorosilov 
marsall súlyos megtorlásokat helyezett 
kilátásba. — Majd a békekötés után a 
szabadabb politikai légkörben visszanye
si a marxisták zsarolással és fenyege
téssel szerzett előnyeit. Tildy közölte az 
új kormány óhaját, hogy fel szeretné ven
ni a Szentszékkel újra a diplomác'ai kap
csolatot. Angelo Rótta volt nunciusra 
gondoltak. A prímás tudta, hogy sem az 
oroszok, sem a kommunisták nem kí
vánják a nuncius jelenlétét Magyarorszá
gon. De megígérte, hogy XII. Pius pá
pával megtárgyalja a kérdést.

Mindszenty aztán rátért a marxisták 
azon tervére, hogy meg akarják változ
tatni a magyar alkotmányt. Kérte a kor
mányelnököt, hogy ilyen fontos kérdés
ben nem szabad engedni a szovjet nyo
másnak. Ha a marxisták mindenképpen 
döntést akarnak ebben az ügyben, akkor 
meg kell kérdezni magát a magyar né
pet. - Tildy szenvtelenül válaszolt: „Én 
is így gondoltam". — Varga Bélával e- 
gyütt szilárd magatartást ígértek.

November 30-án utazott a prímás Ró
mába. Közben az történt, hogy maga 
Tildy javasolta a pártvezetőségben a köz
társasági törvény bevezetéséről szóló tör
vényjavaslat elfogadását. De a párt par
lamenti csoportja és a vidéki szervezetei 
tiltakoztak a terv ellen.

Mikor a prímás Rómából hazatért, ér
tesült a közben történtekről. Varga Bé
lának is írt, de semmi eredménye nem 
lett, az egész ország tiltakozása sem 
használt. A párt a köztársasági elnöksé
get kínálta Tildynek, erre eltűntek alkot
mányjogi aggályai, a párt pedig kérlel
hetetlenül, lépésről-lépésre vitte az or
szágot a teljes bolsevizálás felé.

Első római látogatásáról a Szentatyá
nál így emlékezik meg Mindszenty: „Meg
indító atyai jóság, aggódó együttérzés, 
a népünk iránti mély szeretet ült a sze
mében. Aztán azt mondta a Szentatya: 
„Örülök, hogy eljöttél s hogy a magyar 
nép, amelyet az eucharisztikus világkong
resszuson megszerettem és a szívembe 
zártam... a kereszt árnyékában is ra
gaszkodik hozzám. — Annyi szenvedés 
után tudtok-e még ennek örülni?"

Mindszenty látogatást tett a pápai ma
gyar intézetben, ahol a magyarok nagy 
szeretettel vették körül, fgy vigasztalta 
őket: „Szeressétek egymást, szeressé
tek az Egyházat, szeressétek a hazát, 
amely ezernyi sebből vérzik. A magyar 
fa leveleit messze elhordta a világfer- 
geteg. Vigyázzatok minden árva magyar
ra, mint szemetek fényére és ne múl
jék egyetlen nap, hogy valamelyik ár
va falevélre jótéteményt ne írtatok volna".

FIGYELEM! JÚLIUS - AUGUSZTUSI 
KETTŐS SZAMUNK 

JÚLIUS ELEJÉN JELENIK MEG!

Ismét kapható! Rendelje meg!
Ilermann Egyed: 

A KATOLIKUS EGYHÁZ 
TÖRTÉNETE 1914-IG

Az egyetlen modern magyar egyház
történeti mü második, javított ki
adása. Nélkülözhetetlen kézikönyv. 

Csak fűzve kapható.
582 oldal. Ara DM 32,---- h portó.

Megrendelhető az ár egyidejű bekül
désével az Életünk kiadóhivatalánál.

II. János
A pápa útja az Alitalia különgépén a- 

zon a repülövonalon vezetett, amelyen 
a kóreai gépnek — amit az oroszok le
lőttek — kellett volna repülnie. Május 
2-án az alaszkai Fairbanks-ban, ahol a 
gép landolt, hogy üzemanyagot vegyen 
fel, találkozott a pápa Reagan-nel, aki 
éppen kínai útjáról visszatérőben szállt 
le ugyancsak Fairbanks-ben. — Szívélyes 
találkozás volt ez Reagannel és felesé
gével, Nancyvel.

Délkóreai útja első állomása Seoul 
volt. A repülőtéren Hun Doo Hvan el
nök fogadta 130 vezető személy kísé
retében. E szavakkal üdvözölte: „A Pápa 
látogatása a szeretet és a béke lángját 
gyújtja meg a félszigeten". - A Pápa 
annak a reményének adott kifejezést, 
hogy „a gazdasági fejlődése az ország
nak bizonyára egy emberibb társadal
mat teremt majd az igazságosság és az 
igazi béke szellemében, amelyben az 
élet szent, ahol senkivel vissza nem él
nek, senkit el nem nyomnak és senkit 
ki nem taszítanak".

Ehhez tudnunk kell, hogy az elnök mar- 
ciális szigorral tart rendet az országban. 
Ezt dokumentálták a Seoulban napon
kint megújuló diáktüntetések, amelye
ket a rendőrség kegyetlen szigorral, 
könnygáz bombákkal vert mindig szét.

Tudnunk kell azt is, hogy Korea 40 
millió lakosából alig két millió a ka
tolikus, az ötmillió protestáns mellett, 
akik azonban nem egységesek. A kato
likus kisebbség ellenben az ország elit
jét alkotja. A következő számok vilá
gosan mutatják:

Az első kóreai katolikus 1784-ben ér
kezett Kínából: Sung Hun-nak hívták. 
Luis de Grammont, az utolsó kínai je
zsuita misszionárius keresztelte meg Kí
nában 2,400 km gyalogút után. Azóta a 
számtalan elemi- és középiskolát nem is 
számítva, 8 katolikus egyetemen és fő
iskolán tanul 125,000 kóreai fiatal, a nép 
elitje. A kormány ellen tüntető diákok 
mindig hangsúlyozták is, hogy nem a 
Szentatya ellen tüntetnek, hanem azért, 
hogy fölhívják a figyelmét a jogtalan
ságokra.

A katolikus egyház dinamizmusára jel
lemző, hogy van három kóreai érseke, 
14 püspöke, 2,000 papja és 3,500 nővére 
és nő: katekétája.

A Pápa kóreai útját azzal kezdte, hogy 
a kardinális. — Souhu Van King olda
lán a kóreai vértanúk emlékoszlopához 
hajtott és ott elmondott kóreai nyelven 
egy Miatyánkot a vértanúkért. Konfucius- 
híveit pedig a vallásalapító szavaival 
üdvözölte: „Hát nem igaz öröm az, ha 
egy barát látogat el hozzánk a távolból?" 
— A buddhistákat pedig azzal tisztelte 
meg, hogy Koreáról mint „egy tiszteletre
méltó buddhista föld"-röl beszélt.

A Szentatyát egyébként egyáltalán nem 
érintette az óriási készültségi apparátus, 
amit a kormány az ö biztonságára ki
rendelt.

II. János Pál pápa Seoulból még két 
várost látogatott meg; a hárommilliós 
Kwanju-t, Seoultól délre és Pusan-t, a 
kikötővárost. Kwanjuban csak engedél
lyel és igazoltatással mehettek az em
berek az istentisztelet helyére, de így is 
70,000 ember vett részt. Itt, ahol 1980- 
ban egyesek szerint 189, mások szerint 
2,000 embert öltek meg a kormánycsa
patok, a pápa felszólította a katolikuso
kat, hogy a város és az egész ország 
felé legyenek ők az eszközei a keresz
tény kiengesztelödésnek és a békének 
ott, ahol a gyűlölet csapott össze.

Meglátogatta azt a helyet, ahol 1980- 
ban a város centrumában a véres har-

Pál pápa Távolkeleten
cok folytak. Mindenütt éreznie kellett azt 
a feszültséget, amit a lakosság még 
mindig érez a trag'kus események után.

Pusanban 300,000 ipari munkás, pa
raszt és halász előtt beszélt a munkás
nép jogairól. „Végzetes tévedés a dol
gok rendjében az, ha az embert úgy ke
zelik, mint egy egyszerű eszközt a ter
melésben". A Szentatya az evangéliumot 
mindenben szolidáris tanításnak jelen
tette ki mindenfajta igazságtalanság, 
társadalmi és személyes önzéssel szem
ben.

Vasárnap 800,000 hívő állandó és lel
kes ünneplése között folyt le az óriási 
Parlament-téren a 103 kóreai vértanú 
szenttéavatása. Ez volt az első nem Ró
mában végzett h vatalos szenttéavatás.

A „lengyel pápa" talán éppen azért, 
mert lengyel, aki megélte a 2. világhá
ború legszörnyűbb napjait Varsóban s 
aki megtapasztalta azt a szörnyű árnyé
kot, amit a bolsevizmus hazája és fél 
Európa fölé borított, ez a pápa volt ké
pes arra, hogy minden fajú és vallású 
ember számára intő jele legyen az Isten 
gondviselő szeretőiének minden ember 
iránt. Ezt a hitet és szeretetet tudta szin
te átönteni az óriási hallgatóság szívé
be. Ez a hívő istenes embernek az öku- 
ménikus szolidaritása volt nemcsak ke
resztényekkel, hanem minden jóakaraté, 
vallásos emberrel. A Szentatya a milliós 
és még nagyobb tömegnek állandóan 
hangsúlyozta azt, hogy az emberek so
kasága nem egy szellemtelen és lelket
len tömeg, hanem egy olyan sokadalom, 
amelynek minden egyes tagja fölcserél- 
hetetlen és individuális személy az Isten 
szemében, akivel visszaélni senkinek 
sem szabad. — Szinte csodálatos, hogy 
mennyire megértette és milyen közel ke
rült a pápa ott Távolkeleten az óriási 
Joido-téren összegyűlt tömeghez, amely 
búcsúztatta és mindenütt, ahol csak ösz- 
szekerült vele. — Erre sem ő maga, sem 
kísérete, sem a nagyvilág nem számított.

A pápa hétfőn, május 7-én repült 
Seoulból Pápua-Újguineába, ahol a fen- 
síkdzsungelben 200,000 bennszülött előtt 
Mount Hagenben, szabad ég alatt 20 pap
pal együtt koncelebrált. Minden ötödik 
pápua katolikusnak vallja magát. Egy 
pápua kórus énekelte a „Happy Birthday 
to You“-t a Szentatyának, aki május 18-án 
lesz 64 éves. Ajándékul vaddisznó-agya
rakat, baltákat és egy bibliát „pidgin"- 
nyelven (pápua—angol—német és mela- 
néziai nyelv keveréke) adtak a pápának. 
A Szentatya pidgin-nyelven mondta a 
szentbeszédet. Beszédében különösen az 
alkoholizmus, a soknejűség és a házas
társi hűség meg a keresztény családról 
és imádságról beszélt.

Innét a Salamon-sz:getekre repült. Itt, 
a legnagyobb szigeten, a fővárosban. Ho- 
niara-ban a sporttéren misézet a pápa. 
Megemlékezett a 2. világháború pusztí
tásairól és szenvedéseiről ezen a szige
ten. Itt folyt le ugyanis a 2. világháború 
legsúlyosabb csatája a Cendes-óceánon, 
amikor az amerikai csapatok legyőzték 
a japánokat a szigeten és ellenőrzésük 
alá vonták az egész szigetcsoportot.

Még aznap, szerdán, visszarepült Port 
Moresby-be, ahonnét május 10-én to
vábbrepült Thailand fővárosába, Bang
kokba.

Thailandban meglátogatta a Szentatya 
többek közt Phannat Nikhon menekült
tábort, ahol 18,000 menekült Laosból, 
Kambodzsából és Vietnámból várja az 
elszállítást biztosabb világba. A mene
kült-tábor kórházának átadott egy 50,000 
dolláros csekket és beszélt hozzájuk: 
„A menekülteknek joguk van visszatérni 
hazájukba az otthoni gyökerekhez. Az 

otthonnak viszont joga van a szuveré- 
nltáshoz, a függetlenséghez és önrendel
kezési joghoz". Egy menekült asszony 
válaszolt a pápának: „Az Ön látogatása 
biztosan eléri a világon azt, hogy az 
emberek kitárják a kezüket felénk, meg
nyitják a szívüket, hogy minket is befo
gadjanak". A Szentatya azt válaszolta: 
„Én mindent megteszek, hogy segítsek 
magukon. És másokat is megkérem erre. 
Addig is szeretném megosztani veletek 
a szenvedésteket, a gondjaitokat és min
den fájdalmatokat... hogy érezzétek: 
Van valaki, aki törődik veletek". — Az
tán megáldotta a tábort, kérte a tábor
lakókat, hogy soha fel ne adják az iden
titásukat, ahogy az egy szabad néphez 
illik.

A Szentatya szombaton ért haza Ró
mába. Vele utaztak az európai újságírók 
is. Legfontosabbnak tartotta a pápa azt, 
hogy találkozhatott sok száműzöttel. 
Nagy élménye Távolkeleten az volt, hogy 
az aránylag kisszámú katolikusok milyen 
erősek, (egy német újságírónak, aki mel
lette állt azt mondta: „Olyan erősek, mint 
a DDR-ben, mert kisebbségben vannak") 
- továbbá az a megértő nyíltság és szim
pátia, amivel a lakosság nem-keresztény 
többsége fogadta.

KADA LAJOS ÉRSEK
MAGAS RÓMAI KINEVEZÉSE

II. János Pál pápa uralkodásának 5. 
évében sok fontos változást rendelt el a 
roma' kúria vezetésében. Magyar szem
pontból a legfontosabb dr. Kada Lajos 
eddigi Costa Rica-i és San Salvador-i 
apostoli nunciusnak a Szentségi Kongre
gáció titkárává történt kinevezése.

Dr. Kada Lajos 1924-ben Budapesten 
született; 1948-ban szentelték pappá, u- 
tána az olaszországi magyarok lelkipász
tora volt 1955-ig. Ekkor lépett be a Pá
pai Diplomáciai Akadémia növendékei
nek sorába. 1957-től mostanáig diplo
máciai szolgálatot teljesített Európa és a 
világ különböző helyein. — A Szentségi 
Kongregáció hatáskörébe, amelynek az 
élére most került, a szentségek kiszol
gáltatásával kapcsolatos ügyek tartoz
nak. - Kada Lajos személyében öröm
mel üdvözöljük az eddig legmagasabb- 
rangú magyar kuriális tisztviselőt. (M.K.)

TOMASEK PRÁGAI BÍBOROS 
MEGHÍVTA A PÁPÁT

Húszezer aláírásra támaszkodva, a 
prágai bíboros meghívta Csehszlová
kiába a pápát, ezzel kellemetlen hely
zetbe hozva a cseh kormányt: most raj
ta a sor! - Ez a meghívás olyan időben 
történt, amikor a viszony az egyház és 
az állam között a mélyponton van. Csak 
a közelmúltban hiúsultak meg a külön- 
nunciusnak, Luigi Poggi érseknek tár
gyalásai az egyházminiszterre!, Vladi
mír Janku-val.

Poggi érsekkel nagyon arrogánsán 
bántak el csehszlovákok. Ahogy a re
pülőtérre ért, bedugták kíséretével egy 
vidéki kis kastélyba, ahol teljesen lehe
tetlenné tették, hogy akár egy püspök
kel vagy pappal találkozhassék.

Janku vallásügyi mmiszter pedig kite
rítette kártyáit az asztalra: 1. a föld
alatti egyház működésének az elítélése;
2. a kléruskongregáció dekrétumának a 
visszavonása, amelyben a papoknak min
den politikai ténykedést megtilt; 3. olyan 
püspökök kinevezése, akik nemcsak a 
Vatikánnal, hanem a csehszlovák kor
mánnyal is jó viszonyt ápolnak.
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Három aranymise Hírek - események
MSGR. AMBRUS SZANISZLÓ

Az aranymisével rendesen együttjár a 
75. életév, mert 25 évnél fiatalabbakat 
nemigen szoktak még pappá szentelni. 
— A 70. születésnapját nem sikerült ti
tokban átugrania, ahogyan szerette vol
na, mert a hívei akkor, 1979 május 6-án 
résen voltak és szinte rátörtek. — Éppen 
Anyák Napja volt. A gyerekek fehér szek- 
fűt hoztak édesanyjuknak; — és Ambrus 
atyának, aki a lelki édesapjuk volt, nem 
hoztak volna semmit születésnapjára? — 
Valósággal elborították piros rózsával és 
versikékkel.

A 75 életfordulónál, amikor már bete
gen nyugalomba kellett vonulnia, sem 
s'került egészen észrevétlen átugrania a 
75. életmesgyét: május 2-án a Wernau-i 
tavaszi konferencián, a vacsora után 
eléjeperdült váratlanul Valentiny főlel
kész, fehér csokorral a kezében és igen 
nagy szeretettel köszöntötte föl mind
annyiunk nevében a 75 éves Ambrus 
Szaniszlót. Valami nagyon megható volt 
abban, ahogy ez a nagyon kedves pap
testvér fölkelt és nem tudott szóhoz jutni 
a meghatódottságtól: mintha papi éle
tétől búcsúzott volna.

Az aranymiséje valamikor június kö
zepe táján lesz; még nem tudjuk, hol. — 
Gondoljunk rá és kérjük nagyon a Jó
istent, hogy tartsa még meg nekünk so
káig jó Ambrus atyát.

Székelyföldön, Csíkszentmártonban 
született 1909 május 6-án. Gyulafehér- 
várott tanult, gróf Majláth Gusztáv Ká
roly püspök szentelte 1934-ben. 1940-ig 
Gyergyóbékáson plébános. Északerdély 
visszatérte után Oroszhegyen plébános- 
kod k. Amikor újra veszélyben a Szé
kelyföld, tábori papnak jelentkezik a 27. 
székelyhadosztályhoz. Hároméves hadi
fogság lett a vége és amikor 1948-ban 
hazájukba visszaszállították a magyar

„Magatartási rendellenesség és nevelés! 
terápiák" című cikkünket anyagtorlódás 
miatt következő számunkban folytatjuk.

A 3. MAGYAR ÖKUMENIKUS 
TALÁLKOZÓRÓL

1984 húsvét hetében rendezte meg az 
Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági 
Konferencia, az Európai Protestáns Ma
gyar Szabadegyetem és a Katolikus Ma
gyar Egyetemi Mozgalom a 3. Magyar 
ökumenikus Találkozót a belgiumi 
Nassogne-ban, több mint 300 résztve
vővel. Témája „A lélek erőterében” 
volt. A találkozón a résztvevők elfo
gadták a vezetőség javaslatát, hogy 5 
esztendő múlva, 1989-ben ismét legyen 
hasonló találkozó.

A konferencia abban is egyetértett, 
hogy a magyar nép történetének sok 
o’yan tapasztalatára építhetünk, amely 
példája lehet a különböző hitvallású ke
resztények testvéri együttműködésének. 
Annál is inkább, mert az utóbbi évek
ben sajnálatos módon lelassult az öku- 
menizmus lendülete. Ezért is nagy fel
adatok várnak a jövőben ránk Nyugat- 
Európában élő magyar keresztényekre.

Az ökumenikus munka erősítése cél
jából a találkozó résztvevői felkérték a 
rendező szervezetek vezetőit, hogy már 
a legközelebbi találkozó előtti évek so
rán is keressenek alkalmakat, lehető
ségeket a kereszténység egységéért fe
lelősséget érző magyarok bekapcsoló
dására.

Végül a konferencia felkérte a ren
dezőket, hogy juttassák el ezt a nyi
latkozatot a hírközlő intézményekhez 
és szervezetekhez.

III. Magyar ökumenikus Találkozó 
rendezősége 

foglyokat, szegény Szaniszlónak már nem 
volt hazája: Erdélyben börtön vagy még 
rosszabb várt volna rá, a kommunista 
Magyarországnak pedig nem kellett egy 
ilyen hü fia. Egy ruszki szerzsant szánta 
meg végre, kikaparta születési adatai
ból a „Romániát1' és Németországot írt 
helyébe. De a német határon észrevet
ték a kaparást. A leleményes szerzsánt 
azonban nem jött zavarba. Egy vadonat
új „dokumentet" hamisít, amelyen ka
parás nélkül állt „Németország".

Mindjárt magyar munkába állt: a Pas- 
sau-Waldwerke-i barakiskolának lesz 
gondviselő atyja és elkíséri Lindberg- 
Bausch!ott-on át egészen Kastl-ig az 
1960-as iskolaév végéig. — Hogy mennyi 
jót tett és tesz szegény magyar diákok
kal, azt csak a Jóisten tudja és a diá
kok érzik... H. F.

MSGR. ASZTALOS JÁNOS
Mint „Pócspetri plébános" került bele a 

magyar köztudatba, amikor a teljes hata
lomátvétel idején a kommunista párt „föl
falta" a többi pártot és az ‘50-es évek 
felé Mindszenty erőszakos eltávolítása 
után egyeduralkodóvá lett. Ekkor fogott 
hozzá, hogy végleg leszámoljon az Egy
házzal is. Asztalos János ebben az idő
ben volt Pócspetri plébános. — Éppen a 
katolikus iskolákat kezdték államosítani. 
A nép lázongott, védte az iskoláját. Egy 
ÁVÓ-s őrmester fegyvere élesre volt tölt
ve és valahogyan elsült és sajátmagát 
találta el halálosan, A kommunistáknak 
kapóra jött az eset, letartóztatták a plé
bánost és azzal vádolták, hogy ö az oka 
az őrmester halálának, mivel ö lázitotta 
föl a falut. A párt mindenáron országos 
példát akart statuálni. A plébánost el
vitték, vésztörvényszék elé állították és 
kötél általi halálra ítélték. Az egész or
szágot megdermesztette a „Pócspetri" 
eset. - A kőbányai hírhedt kisfogházban 
pedig fölállították a bitófákat, köztük a 
plébánosét is. Mikor az akasztófa alá 
vitték, érkezett meg Tildy Zoltán köztár
sasági elnöktől a kegyelmet jelentő le
vél. A halálos ítéletet életfogytiglanra 
változtatta át.

Asztalos János is, mint annyian, az 
‘56-os fölkelés idején szabadult ki a bör
tönből. De mivel az AVO újra kerestette, 
1957 áprilisában Jugoszlávián keresztül 
Nyugatra menekült. - Bécsben 1960-ig 
a magyar pasztorációban segített. In
nen került Rómába magyar lelkipásztor
nak. 1969-ben a Santa Maria Maggiore 
javadalmasa lett. 1973-tól pedig Dél-Ba- 
jorországban, Gangkofenben, helyettes 
plébános (Pfarrprovisor).

Asztalos János egyike azoknak a pa
poknak és sok-sok fiatalnak, akiket a- 
zokban a borzalmas időkben egészen ár
tatlanul az akasztófa alá hurcoltak. - 
Szinte csodával határos módon érte el a 
kegyelem.

— Ad multos annos! Jó Asztalos János 
paptestvérbajtársnak!

KELEMEN KÁLMÁN KONRÁD
Youngstownból, az erdélyi franciská- 

nus zárdából kaptuk a hírt, hogy Ke
lemen Kálmán Konrád ferences atya, ez 
év június 29-én, Péter-Pálkor lesz arany- 
misés.

Háromszék megyében, Szentivánlabor- 
falván született; 1934 június 29-én szen
telték Csíksomlyó Szentistván ferences 
provinciában. Sokáig működött Farrel- 
ban, Pennsylvania, USA. - Jelenleg 
Youngstownban (Ohio) „Alverna" feren
ces zárdában él.

Aranymisés testvérünknek sok ke
gyelmet, erőt és jó egészséget kíván az 
„Életünk".

ígérjük... “
— mondták a bécsi magyar egyházköz
ség újonnan megválasztott tanácstag
jai a lovagrend belvárosi gótikus temp
lomában az ünnepi magyar szentmise 
előtt.

A csúcsíves boltívek alatt minden 
hely foglalt. Ott voltak a magyar egy
házközségek hívei, katolikus magyarok 
Bécsből. Páter dr. Radnai Tibor, az 
egyházközség vezetője és lelkésze, hív
ta őket: „Be akarom mutatni a hívek
nek az új tanács tagjait”, mondotta és 
jöttek sokan, többen, mint máskor.

Tibor atya előbb bemutatta az egy
házközség újonnan megválasztott vilá
gi elnökét, dr. Csermöy-Schneidt Ottót, 
akit sokan ismertek már, csak még nem 
új tisztében. A tanács tagjainak nevé
ben köszöntötte az egybegyűlteket. „A 
múlt vasárnap — tette hozzá — mert 
családi ügyben Pesten jártam, a buda
vári koronázó templom nagymiséjén 
voltam. Megint könnyes szemmel éne
kelte a templomot zsúfolásig megtöltő 
hívek serege a magyar Himnuszt. Ma 
is magyarok jöttünk össze erre a mi
sére, ma is felhangzik majd nemzeti 
imánk: „Isten áldd meg a magyart”, — 
csak itt kevesebben vagyunk, mint oda
font a várban voltak. De éppen ezért 
kell együtt lennünk, összetartanunk. 
Fűzzön össze bennünket közös sorsunk 
tudata. Adjunk szere te tét egymásnak és 
segítséget is, ha kell. Egyházunkhoz, 
magyarságunkhoz való hűségnek szelle
mében kívánják a tanács tagjai felada
tukat elvégezni”.

Azután egyenként bemutatta őket a 
híveknek.

És amikor vége volt az evangélium
nak és a szentbeszédnek, Tibor atya há
rom kérdést intézett az oltár mellett 
helyet foglalt tanácstagokhoz:

— ígérik-e, hogy példaadó, aktív hit
élettel tesznek tanúságot Krisztus 
egyháza melletti

— ígérik-e, hogy hitismereteik gyara
pítására kínálkozó lehetőségeket 
keresik és felhasználják?

— ígérik-e, hogy a tanácstagsággal 
járó feladatokat készséggel vállal
ják és áldozatos lelkiilettel tel
jesítik?

Egyhangon szólt mindhárom kérdés
re a válasz:

— ígérjük!
És ez úgy hangzott, mint amikor ka

tonák esküsznek fel a zászlóra a harc 
előtt. Akik feleletet adtak a három kér
désre, szintén harcba indulnak. Fegyve
rük a hit, a hűség és a szeretet. Ebben 
a világban, melyben sokan már senki
ben és semmiben nem hisznek, melyben 
a hűséget az árulás váltja fel és mely
ben a szeretet lángját a gyűlölet sötétje 
oltja ki.

De tudják, hogy erősek, mert velük 
az Isten 1

Egy bécsi tanácsos 
*

600 éves a bécsi egyetem teológiai 
kara. - A Pázmány Péter Hittudományi 
Akadémia, mint a Tudományegyetem teo
lógiai karának jogutóda, hivatalos meg
hívást kapott a bécsi egyetem hittudomá
nyi karának ápril's 10-12-e közötti 600- 
óves jubileumi ünnepségeire. A meghí
vás csak folytatása volt a két teológia 
tanári karának évszázados baráti kap
csolatának.

Április 11-én reggel 9 órakor megszó
laltak az ünnepi évfordulóra a Stefans- 
dom harangjai, köztük a török ágyúkból 
újraöntött világhírű „Pummerin", egész 
Bécsnek meghirdetve a 600 éves évfor
dulót. König bíborosérsek, a pápai nun- 

cius, az egész osztrák püspöki kar és az 
ünneplő teológ ai kar ünnepi menetben 
vonult a zsúfolt Szent István dómba, a- 
hol már helyet foglalt Kirchschlager ál
lamelnök, a kormány képviselői, számos 
európai - köztük a budapesti teológiai 
kar. Az ünnepi beszédet Franz Joachim 
koadjutor-érsek mondotta. Különös él
ményt jelentett az áldozok tömege élén 
maga az osztrák államelnök is.

A bécsi egyetemet IV. Rudolf osztrák 
herceg alapította 1365-ben, és VI. Or
bán pápa 1384-ben hagyta jóvá az ala
pítást és a teológiai kar felállítását.

Ezzel az alapítással kezdődött a világ 
legősibb, állami egyetemen működő teo
lógiai karának 600 éves megszakítatlan 
működése.

Az elvált újraházasultak ügye Rómá
ban. — Nemrég hírt adtunk az újrahá
zasultak havonkénti közös esti szentmi
séjéről Budapesten. — Olyan újraháza- 
sultakról van szó, akiknek az első há
zasságuk nem sikerült és újraházasod
tak egyházi áldás nélkül. Most a Szent
szék illetékes bizottságai foglalkoznak a 
kérdéssel. Az 1980. évi püspöki szinó- 
dus olyan megoldást sürgetett, emberi 
és lelk'pásztori vonalon, amely össze
egyeztethető a szentségi házassággal, 
de nem teszi kilátástalanná az újrahá
zasultak vallási életét. Utaltak a Keleti 
Egyház gyakorlatára, amely bizonyos ese
tekben és feltételek mellett megengedi 
az elvált újraházasultaknak az Eucharisz- 
tia vételét. — Az új kánonjogi kódex le
hetségessé teszi a házasságok gyökeres 
szanálását olyan esetekben is, amikor az 
első házasság idején hamarosan nyilván
valóvá vált, hogy az egyik fél nem is a- 
kart és lelki beállítottságánál nem is volt 
képes szentségi házasságot kötni. — A 
pápai Családi Tanács elnöke, Gagnon 
érsek kijelentette, hogy az ilyen újra
házasultak ügyében bízhatunk a meg
nyugtató megoldásban.

Ismét kapható I Új kiadás !

Közi Horváth József:

APOR PÜSPÖK ÉLETE ÉS HALÁLA

A már régen elfogyott könyv tetemes ki
egészítéssel, értékes dokumentumok, le
velek, emlékezések, történelmi becsű 
képek közreadásával méltó módon örö
kíti meg a nagy magyar főpap életét, 
harcát az üldözöttek védelmében és már- 

tíriumig vitt hősi helytállását.

A 122 oldalt kitevő szövegrészt gazdag 
képmelléklet (22 kép!) egészíti ki. A tet
szetős kivitelű, kétszínnyomású fedőlap

pal ellátott könyv ára DM 20,- 
vagy US 8 10,-.

Megrendelhető a könyv árának egyidejű 
beküldésével:

Gabriella Bitskey (Apor Gedenkkomitee), 
Karolinenstr. 9, D-8000 München 22.

Most jelein meg !
DR. STANKOVICII VICTOR tollából 
EIN IIOIIELIED DÉR GOTTESLIEBE 

című munkája, amely a szentéletű magyar 
szemorvos, Batthány - Strattmann László 

életéről és munkásságáró szál.
A németnyelvű könyv ára DM 12,—; meg
rendelhető a Danubia Druckerei címén: 
Ferchenbachstr. 88, D-8000 München 50

Szamosi József:
ÍRÁSOK - VALLOMÁSOK

Válogatott tanulmányok, bírálatok, 
alkalmi írások, versmagyarázatok. 
A 236 oldalas könyv ára DM 24,— v. 
US $ 12,—. Megrendelhető az ár egy
idejű beküldésével a szerző címén: 
Elektrastr. 7 b, D-8000 München 81.
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KISS BARNABÁS OH:

Soha el nem csüggedni!
Bennünk, körülöttünk és mindenütt a

világban naponta jelentkezik a szenve
dés és a halál. A betegséget akkor tud
juk csak megtapasztalni, ha a kórház
ban vagy otthon a gyógyulás végtelen
nek tűnő napjait az ágyban fekve, csend
ben vagy lázadozva számláljuk.

Aki beteg és szenved, ne csodálkoz
zon, hogy közelebb van az Isten elleni 
lázadáshoz, mint a „legyen” vagy „igen, 
Uram!” kimondásához. De hinnie kell 
teljes erőből, hogy Jézus Krisztus segít, 
nemcsak abban, hogy a szenvedést meg
értse, hanem abban is, hogy „igent” 
mondjon rá, és azt — mint Szent Pál 
apostol — saját és a világ üdvössége 
érdekében használja fel. „Örömmel szen
vedek értetek és testemben kiegészítem 
azt, ami még hiányzik Krisztus szenve
déséből, Testének, az Egyháznak javá
ra”. (Kol 1, 24)

Amikor egészséges az ember, akkor 
nem tudja eléggé értékelni azt, hogy 
fájdalom és szenvedés nélkül járhat-kel- 
het. Betegségre van szükség ahhoz, hogy 
megtanuljuk megérteni: az egészség az 
Isten ajándéka, amelyért nem tudunk 
sohasem elég hálásak lenni. Nem az 
Isten akaratából van az, hogy az ember 
szenvedjen és meghaljon, hanem az em
beréből. Az ember a bűnbeesés előtt a 
szeretet harmóniájában élt az Istennel, 
önzésében és gőgjében elfordult tőle. 
Ez okozta a „sebeket”, a szenvedést és 
a halált, mint a bűn következményét. A 
bűn bére a halál, míg az Isten ajándéka 
az örök élet Jézus Krisztusban.

Hogy miért nem akadályozta meg 
Isten az ember vétkét? — Mert akkor 
elvette volna szabadságát. Szeretné-e 
Isten az embert, ha elvenné a szabad 
akaratát? Elvenné azt, hogy szabadon 
válasszon, éljen és szeressen? Isten vál
lalta a bűn kockázatát, mert igazán és 
teljesen szeret bennünket.

De máris újra kérdezünk: Örülhet-e 
Isten a bűnnek, amely engedetlenség és 
szeretetlenség vele szemben? Hogyan 
tud akkor örülni a szenvedésnek, amely 
a bűn következménye?

A szenvedés az Atya tervében egy 
súlyos „rendetlenség”, amelybe Isten 
nem nyugszik bele. Be kell állni a szen
vedés elleni harcba: a test, az emberi
ség, a szív szenvedései ellen.

Ám a hit megvilágítja a szenvedés ér
telmét, sőt megvilágítja annak titkát is, 
hogyan tudja az ember a saját s a vi
lág üdvére fordítani. Mi is használjuk 
fel a már meglévő vagy később jelent
kező szenvedést. Jézus példája legyen 
előttünk: gondoljuk végig, hogyan tet
te a szenvedést a szeretet és engedel
messég által a megváltás „eszközévé”.

Szörnyű lenne ma az ember élete, ha 
Jézus nem jött volna, hogy véget ves
sen a szenvedés értelmetlenségének. Az 
ember „nem”-je egy keresztet állított a 
világba, amely árnyékával beborítja az 
emberiséget és az egész világmindensé
get. De Jézus érző szeretető az Atya és 
az emberek iránt ezt a keresztet a fel
támadás, az élet és az üdvösség útjává 
tette. Szenvedésével, halálával és föltá
madásával legyőzte a bűnt, a szenve
dést és a halált. így visszaadta a békét 
és a szeretetet az embernek, a harmóniát 
a világnak.

Hogy ezt megtette értünk, valóban el
mondhatjuk: Ö a szeretet áldozata, a 
vétkeinkért engesztelő áldozat. Valóban 
értünk él és dobog a „szeretettel teljes 
Szív”.

Együtt dobban ez a Szív minden em
ber szívével. Együtt dobban örömünk

ben és bánatunkban. Hiszen valaha itt 
élt a földön, köztünk, emberek között 
élt és halt meg.

Az emberiség mai szenvedése nem 
más, mint Jézus szenvedése elosztva az 
idők folyamán. Jézus keresztútja átve
zet a világ minden pontján —, ahol 
emberek élnek és szenvednek.A kereszt
útón minden ember találkozik Jézussal. 
Ha követjük Öt, a keresztút minket is 
elvezet majd a Feltámadáshoz . . .

Ezért ne feledjük, hogy egyéni szen
vedésünk, napi keresztünk — ha komo
lyan vesszük és próbáljuk elviselni — 
megmenti a magunk vagy mások életét, 
meg tudja menteni az embert és a vilá
got. És ehhez érző, élő Szívre van szük
ség — amely így tud vallani:

Hiszek a Szent szívben, és szeretetében. 
Hiszek a telkeknek szent közösségében: 
Hiszek a szeretet végső győzelmében.

De mikor következik mindez be? 
Nemcsak emberi szavakba foglalt álom 
ez? Hiszen annyi a jaj, a panasz — és 
milyen kevés a vigasztaló szó! Oly so
kan vívják haláltusájukat percről-percre 
ebben a rohanó világban. Vajon elér- 
keznek-e hozzád, szelíd és alázatos Jé
zus? A sokszor elmondott vagy eléne
kelt szavak valósággá válhatnak-e: „Jé
zusomnak Szívén megnyugodni jó!?”

És a rákos betegek, akiknek semmi 
reményük — pedig még szeretnének él
ni, sok mindent szeretnének megérni. 
Aztán mit mondhatunk a hónapok vagy 
évek óta szenvedőknek? Azoknak, akik 
a fájdalomcsillapítók és gyógyszerek ká
bulatában tudnak már csak élni? A zú- 
golódóknak, akik keresik a szerető Is
tent, együttérzést, együttszenvedést és 
vigasztalást keresnek?

A jézusi válasz ez: „Köztetek és érte
tek vagyok!” Ennek jele és kifejezője 
a szentkenet a beteg és szenvedő ember 
számára. Mint a többi szentség, a bete
gek kenete is „remény”-jel. Különösen 
akkor bíztató és fontos, amikor a szen
vedés és betegség krízisében él az em
ber. Aki kereszténynek vallja magát, az 
tudja, hogy a kereszténység egy „más 
élet” Krisztussal. És ha valaki beteg, 
akkor ezt még inkább jó tudni és érezni. 
A beteg nem kitaszított tagja a keresz
tény közösségnek, hanem ahhoz tarto
zik továbbra is. És ennek kifejezője, 
hogy kéri, vagy legalább nyugodt szív
vel fogadja a szentkenetet. És ez is jelzi, 
hogy a szentséggel való élet odaköt Ah
hoz, aki meghagyta és „örökségként” 
nekünk ajándékozta benne erejét és ke
gyelmét.

Mindezeket leírni nagyon egyszerű — 
de mit tükröz a valóság? Sokan tilta
koznak még ma is a szentség ellen, mert 
benne az ún. „utolsó kenetet” látják. A 
feladó papban pedig a „halál angyalát”.

Az élet megélése és átélése nem köny- 
nyű, de a halálé sem. Ezért áll az Egy
ház a beteg és szenvedő emberek mellé 
a jézusi vigasztalással. A szentkenet je
le a megtérésnek, a megújulásnak. Hi
szen nemcsak egy adott helyzetben se
gít, — gondolok itt a súlyos betegség
re — hanem az embert segíti magában 
az életben.

Itt tud az ember mindent Jézusnak 
átadni, — mint egy nagy kosarat — 
amibe belehelyezi fiatalságát, szeretetét, 
szenvedését, házasságát, hibáit, bűneit, 
örömét és bánatát... Ez alakítja ki a 
szelíd, Isten akaratát kereső nyugalmat, 
amely a szentség erejéből fakad. így ért
jük újra meg, hogy az ember útja ugyan
az, amit Jézus járt meg, hogy névtele-

Hazai figyelő
LÉKAI ESZTERGOMI BÍBOROSÉRSEK 
A MAGYAR EGYHÁZ FEJLŐDÉSÉRŐL

Nemrég Lékai bíboros hosszabb in
terjút adott Bécsben a Katpress-nek kü
lönböző magyar egyházi kérdésről. - 
A legérdekesebb pontjai ennek az inter
júnak azok, amelyek a magyar egyházi 
életnek lassú és folyamatos fejlődéséről 
szólnak. A következő pontokban látja a 
fejlődés tényeit:

1. A világi katekéták alkalmazásának 
a lehetősége. Az állam csak a jelöltek 
állampolgári magatartását vizsgálja felül.

2. A plébánia épületekben való hit
oktatás lehetősége. — Különösen ott 
fontos ez, ahol a templom vagy a sek
restye rideg, fűtetlen.

3. Leányfalun a lelkigyakorlatos ház 
megnyitása és működése. — A lelkigya
korlatokat jezsuiták vezetik.

4. Egy új betegápoló rend alapítása 
kb. 200 nővérrel. — Ennek a rendnek a- 
zonban világi intézmény jellege volna.

5. A magyar fiatalok fokozott vallási 
érdeklődése és igényei. - De türelemre 
inti őket, hogy alkalmazkodjanak az egy
házhoz és ne járjanak külön utakon, ha
nem együtt.

Az interjú pontjaihoz a következőket 
kell hozzáfűzni: 1. Azzal a korlátozás
sal, hogy az állam csak a jelöltek állam
polgári magatartását őrzi ellen, minden 
meg van mondva. — Milyen szabadság 
van ott a hitoktatásnál, ahol az egyház
tól alkalmasaknak minősített hitoktatók 
alkalmasságát az állam vizsgálja felül?

2. A plébánia épületekben való hitok
tatás engedélyezése. Magyarországon 
a hitoktatás annyira visszafejlődött 1-2- 
%-ig, hogy ez az engedmény csak azok
nak a gyerekeknek a helyzetét könnyíti 
meg (hogy ne fázzanak), akik még jár
nak hitoktatásra.

3. A lelkigyakorlatos ház szép és szép 
helyen van (Leányfalun). De nagyon drá
ga és ami sajnálatos, nem mindenki 
veheti igénybe. Főleg a felnőtt ifjúság (a 
bázisok) van kizárva belőle. A lelkigya
korlatokat ugyan jezsuiták vezetik, de 
nem mint jezsuiták, hanem mint idősebb 
papok, akik mellékesen jezsuiták. A lé
nyegen nincs változás: a jezsuita rend 
mint olyan, ki van és ki marad tiltva 
Magyarországon. A költséges (külföldi 
segítséggel) új épületek, — amelyek hoz
zá technikailag nem is sikerültek (a 
szennyvizet naponként pumpálni kell) — 
teljesen fölöslegesek volnának, ha pl. 
régi lelkigyakorlatos házakat, mint a bu
dapesti Manrézát, visszaadták volna az 
egyháznak. — Az új lelkigyakorlatos ház
nak ilyen körülmények között nem lehet 

nül és szenvedve kell igazi, emberi éle
tet élni. Hogy embernek kell maradni 
az emberek között végig. Ezt a velünk 
maradást fejezi ki a szentkenet szentsé
gének kiszolgáltatásakor elmondott kö
nyörgés:

„E szent kenet által és nagy irgalmas
sága szerint segítsen meg téged az Ú‘r 
a Szentlélek kegyelmével, szabadítson 
meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erő
sítsen meg jóságosán!”

Bízni és hinni kell az élet Istenében! 
Magának a szenvedőnek, a betegnek is. 
küzdenie kell az orvos oldalán, a beteg
ség és a halál ellen, Istenre szegezett 
szemmel, aki az életet akarja. Ezért a- 
jánljuk fel a júniusi hónapot Jézus Szí
vének, a mélyen érző, bennünket szerető 
Szívnek! — Járja át mélyen a mi szí
vünket is a tiszta szeretet, hogy tőle so
ha el ne szakadjunk.

átütő sikere a magyar pasztorációban.
4. Az új betegápoló rend alapításához 

az a megjegyzésünk: ennek az a fölté
tele, hogy az új rend „világi intézmény 
jellegű" legyen. Ez mindent megmond. 
Nem valami új egyházi betegápoló rend
ről van szó, hanem arról, hogy az egyház 
vegye magára a főleg bizalmi és mélyen 
karitatív feladatot, új betegápoló nővé
rek beállításával, minthogy az állam, a 
rendszer eddig tökéletesen csődöt mon
dott. Új rend alapítása elvileg lehetetlen 
Magyarországon, és sokkal egyszerűbb 
lett volna a jellegzetesen betegápoló ren
det, a Vincés-növéreket beállítani és 
azokra bízni az új betegápoló nővéreket.

Tehát elvi változásról egyház és állam 
között továbbra sem beszélhetünk. Csak 
könnyebségekröl addig, amíg Miklós Im
re vezeti az AEH-t. Az is igaz, hogy a 
papságon is múlik, mit tud ebből az ál
lami szükséghelyzetből adódó lehetősé
gekből „kihozni" a maga javára: ha nem 
is szétfeszíteni, de legalább itt-ott tágí
tani a megkötöttségeket.

A legfájóbb ponthoz, a fiatalok (bá
ziscsoportok) kérdéséhez: helyénvaló a 
türelemreintés, de pasztorális elv az is, 
hogy a mai magyar ifjúság világnézeti 
és vallási helyzetében örülni kell a val
lásos érdeklődés minden megnyilvánu
lásának. A pásztornak kell elmenni az el
veszett bárány után, pláne akkor, am kor 
nem százból egy veszett el, hanem saj
nos a háromnegyed részénél is több, 
nem lévén sem elemiben, sem később 
mód a rendszeres hitoktatásra Magyar
országon.

SZÁZ ÉVE SZÜLETETT 
SERÉDI JUSZTINIÁN BÍBOROS

Dr. Serédi György Jusztinián, eszter
gomi bíboros - hercegprímás (1927 — 45) 
Deáki községben (ma Csehszlovákia) 
1884 április 23-án született. Apja tetőfe
dő, cserepes és takácsmester volt; a 
11 testvér közül ő a tizedik. 1901-ben lé
pett Pannonhalmán a bencés rendbe; itt 
szentelték pappá 1908-ban. 1917-ben De 
Gasperi bíböros államtitkár, a későbbi 
XI. Pius pápa, az egyházi törvénykönyv 
szerkesztésénél tanácsosává tette és 
ilyen minőségben 1927-ig óriási munkát 
végzett Rómában. Ezt a jogforrási gyűj
teményt kilenc hatalmas könyvben ad
ták ki 1938-ig.

1927-ben kapta az esztergomi érseki és 
bíborosi kinevezést. Hamar bebizonyította 
munkájával, hogy az országnak ebben az 
időben éppen ilyen fegyelmezett tudós 
és munkás prímásra van szüksége. 1931- 
ben megrendezte Szent Imre halálának 
900 éves fordulójára a Szent Imre Évet.
— 1933-tól minden nyáron megrendezi a 
Katolikus Nyári Egyetemet. Megalapítja
- most pont 50 éve - az Actio Catholica 
Országos Szervezetét. Prímásságának 
egyik fénypontja volt az 1938-as buda
pesti Katolikus Világkongresszus párat
lan sikerű megrendezése. Ugyancsak eb
ben az évben emlékezett meg az egész 
ország Szent István halálának 900 éves 
évfordulójáról. Az ő prímássága alatt a- 
vatták boldog Arpádházi Margitot szentté.

Lelki erejét és vezetőképességét a- 
zonban a háború nehéz éveiben mutat
ta meg igazán. Ellenállt a német elnyo
mó törekvéseknek. 1944-ben fölemelte 
szavát az üldözöttek védelmében. Szá- 
lasi uralmát az Országtanácsban tör
vénytelennek nyilvánította. A háborús 
végleges összeomlás előszelét még meg
élte: Budapest ostromát és elestét. De 
amikor székvárosa, Esztergom, másod
szor és véglegesen az oroszok kezére 
került, — ezt már nem bírta elviselni, a 
szíve megszakadt...
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A Magyar Gimnázium hírei Cserkészélet
A húsvéti szünet május elsején ért vé

get. Ezidén aránylag sok tanuló vett 
részt a burgenlandi Felsöőrött (Oberwart) 
rendezett cserkész-regöstáboron. 26 diák 
és diáklány táncolt, faragott, énekelt a 
világ minden tájáról összegyűlt többi ma
gyar cserkésszel.

A tanítás megkezdése után szinte e- 
gyenesen folytatni lehetett azt, amit a 
táborban elsajátítottak: kisebb-nagyobb 
csoportok több alkalommal mutatták be 
tánctudományukat. A szereplések közül 
a müncheni ,,Európa-nap“ és a „Német- 
Magyar Társaság" rendezvényein való 
részvétel kiemelkedő helyet foglalt el.

A Kastl környékén élő lakossággal va
ló kapcsolat ápolása különösen fontos. 
Ennek érdekében a közeli Sulzbach-Ro- 
senbergben, Müller György és Szeme- 
rédi Miklós tanárok kezdeményezésére, 
kiállítást rendeztünk, amelyen a taná
rok és diákok munkái (elsősorban fafara
gás) mellett a magyar népviselet bemu
tatása is szerepelt.

Míg a tánc- és fafaragócsoport „há
zon kívül" képviselte az iskolát és a 
magyarságot, add’g a 13. osztály tanu
lóinak a bajor kultuszminisztérium felé 
kellett megmutatniok, mit is tanultak az 
elmúlt esztendőkben: május 14-én meg
kezdődött - a többi bajor iskolával e- 
gyütt - az írásbeli érettségi. Az ered-

A DALAI LÁMA TÁVIRATA 
KÖRÖSTI - CSOMA SÁNDORRÓL

Körösi - Csorna Sándor születésének 
200. évfordulója alkalmából a Dalai Lá
ma a washingtoni tibeti-magyar emlék
estre a következő táviratot küldte.

„Örülök, hogy Washingtonban ápri
lis 1-én Kőrösi-Csoma Sándor születé
sének 200. évfordulóját megünnepel
ték. — Kőrösi-Csoma Sándor, aki 1874 
április 4-én született, egyike a legkivá
lóbb tibetológusoknak. Felbecsülhetetlen 
mértékben járult hozzá a tibeti társada
lom és egyedülálló kulturális öröksége 
nagyobb megértéséhez a nagyvilágban. 
Kőrösi-Csoma Sándor nemcsak a ma
gyar nép hőse, de a tibeti népé is. Em
léke mindig fenn fog maradni mint a 
tibeti és Magyarország népe közti ba
rátság bizonysága. — Imáimat és jókí
vánságaimat küldöm a tibeti magyar est 
sikerére. 1984 március 27.
(Nemzetőr) (aláírás) 

FIGYELEM I PÁLYÁZAT !
Május 6-án a Mindszenty Emlékbizott

ság egy névtelen adományozó javasla 
tára határozta el, hogy Mindszenty her
cegprímás emlékére és az ifjúság helyes 
tájékoztatása céljából pályázatot hirdet 
A pályázat címe: „A felsőpatyi káplánból 
a világ apostola — Mindszenty József 
egyház- és nemzetszolgálata". A pályá
zatot magyarul vagy angolul kérjük 10-20 
kézzel írott oldal terjedelemben, mélynél 
ritka sorral gépelt másolatát is mellé
kelni kell a sajtóban való közlés céljából

A pályázat megírásához a következe 
forrásmunkákat ajánljuk:
Mindszenty J : Emlékirataim — Memolrs. 
Mindszenty J.: Naplójegyzetek. 
Mindszenty J.: Hirdettem az Igét. 
Csonka Emil: A száműzött Bíboros.

Csak egyetemi, vagy középiskolai hall
gatók pályázhatnak. A pályázati feltéte
lekért a következő címre írjanak: Cár- 
dinal Mindszenty Memóriái Committee 
c/o v. Ervin Hollósy, POBox 11027 Cleve 
land, Ohio 44111, USA. Jutalmul a kö
vetkező díjakat állapítottuk meg: első 
dij 1,000,-; 2. díj 600,-; 3 díj 500,-; 
4. díj 250,—; 5. díj 200,— dollár. A pályá
zatok beadásának időpontja a Bíboros 
halálának 10. évfordulója, 1985 máj. 6.

mény még csak sejthető, mert a vizsgá
nak még nincs vége!

Ezidén történt talán először, hogy a 
tanulók száma évközben nem csökkent, 
hanem emelkedett. Amerikaiak, marok
kóiak, délafrikaiak stb. mellett a legna
gyobb „szaporulatot" az Erdélyből mene
kült magyar családok gyermeke: hozták. 
Ezeknek a fiúknak és leányoknak a Ma
gyar Gimnázium nyújtja szinte az egyet
len lehetőséget, hogy megszakítás nél
kül továbbfolytathassák még otthon meg
kezdett tanulmányaikat. S hogy ezek a 
növendékek, ill. szüleik milyen nagy a- 
nyagi nehézségekkel küzködnek, azt ta
lán nem is kell magyarázni. Talán egyik
másik olvasó elgondolkodhatna azon 
(hiszen igen sokan „hasonló cipőben" 
jártunk I), nem tudna-e csak egy kis részt 
is vállalni ezeknek a terheknek viselésé
ben. Intézetünk kontószámai: Ungari- 
sches Gymnasium Kastl, Kto-Nr. 41 400 
Sparkasse Amberg (BLZ 752501 10); 
Psk Nr. 2366 57-851, Postscheckamt Nürn- 
berg (BLZ 760 100 85). A kastli krónikás

FELVÉTEL A MAGYAR GIMNÁZIUMBA

A németországi Kastl-ban működő Ma
gyar Gimnáziumban megkezdődött a fel
vétel az 1984/85-ös tanévre. Jelentkez
hetnek magyar származású tanulók fe- 
’okezeti különbség nélkül, akik a 4. osz
tályt sikeresen elvégezték, testileg egész
ségesek, és gimnáziumi tanulmányok 
folytatására alkalmasak. Felsőbb osztá
lyokba való beiratkozásra is van lehető
ség, különösen akkor, ha a tanuló már 
beszéli a magyar nyelvet.

A Magyar Gimnázium a bajor kultusz
minisztérium fennhatósága alatt álló, ál
lamilag engedélyezett magániskola, in- 
ternátussal fiúk és leányok részére. A 
fiúinternátus az iskola igazgatósága, a 
leányinternátus az Isteni Megváltó Nővé
rek vezetése alatt áll Az iskolának 230 
tanulója van a jelen tanévben. Az okta
tás nyelve magyar. A magyaron kívül 
minden tanulónknak még német, angol, 
francia, illetve latin nyelvet is kell ta
nulnia. A nyelveken kívül nagy súlyt he
lyezünk a természettudományi tárgyakra 
is, valamint zenére, művészetre és a ma
gyar kultúra tanítására. Az osztályok lét
száma 22—26 között van; de szükség 
esetén kisebb csoportokban való tanítás 
vog" eg-éni oktatás is biztosítható az ar
ra rászoru'ó tanulók részére

Az érettségi előtti utolsó két évben, 
vagyis a 12. és 13. osztályban a tanítás 
német és magyar nvelven folyik kis cso
portokban, kollégiumi módszer szerint. A 
13. osztálv végén a tami'ók eo'». a kul
tuszminisztérium által kiküldött bizott
ság előtt tesznek érettséait. amelv fe'- 
iogosít'a őket, bogv a vi'án bárme'v e- 
gvetemén folytathassák felsőbb tanulmá
nyaikat.

A kötelező tantárgvakon kívül az is- 
ko'a nagv gondot fordít a szabadidei fog
lalkoztatásra és önkénzésre is.

Énekkarunk és népi tánccsoportunk 
évente több európai városban szerepel. 
Pünkösdi kézimunka- és művészi kiállí
tásunkat mindig sokan megcsodálják.

A Magyar Gimnázium nevelési célkitű
zése, hogv diákjait keresztény és ma
gyar szellemben nevel’e. és nekik euró
pai műveltséget biztosítson.

Költségek: Beiratási díj: DM 100,-; 
tandíj évi 1200,—; internátusi díj havi 
550,,—; más kisebb kiadások, kb. havi 
100,— márkát tesznek ki.

Jelentkezni lehet levélben vagy szemé
lyesen 1984 augusztus 1-ig a következő 
címen:
Direktorát des Ungarischen Gymnasiums 

D-8455 Kastl über Amberg, BRD.

REGÖSCSERKÉSZEK HA TALÁLKOZNAK..

- Beszámoló a húsvéti, burgenlandi regös - táborról -

Az európai cserkészkerület hagyomá
nyos húsvéti regös-táborát, a burgenlan
di Felsöőrött mindig nagy várakozás elő
zi meg ...

Európa minden sarkából jöttek össze 
ismét cserkészeink... Voltak idén is Ar
gentínából, Amerikából is többen. Vol
tak akik hazafelé igyekeztek nagyszülőik
hez, csak „beugrottak" a hétvégére, a 
nagyszombati feltámadásra hozzánk ...

Idén egy elég ismeretlen tájegységgel, 
a Szigetközzel foglalkozott a regös-tábor. 
Előadásaink arról szóltak, sőt a nagy 
kirándulás útja is Szigetköz-felé v'tt... 
A drótsövényen át néztünk Mosonma
gyaróvár és Pozsony felé ... Volt ebben 
valami megható, ahogy szorongó szív
vel hazanéztünk...

A táborban a szokott létszám, 150 fő 
volt az átlag. A felsőőri szép városi in- 
ternátus mindenkinek adott helyet.

Szigetköz tájegységének hivatott is
mertetője a szigetközi származású Hauk 
Sándor volt. Nem csak kitűnő ismerője 
szülőföldjének, de mint néprajzkutató 
szakember hosszú hónapok szorgos mun
kájával válogatta össze az „anyagot". 
Képeket, népszokásokat, táncokat. A 
regös-tábor forgatókönyvét is Hauk 
Sándor és Konthur Mária írták. A hoz
závaló énekes könyvet is ők állították 
össze.

A fafaragók lelkes csoportját, a kitű
nő erdélyi fafaragó mester, Fülöp László 
vezette. Szép gyertyatartók, tányérok ke
rültek ki a kezük alól, melyeket a végén, 
egy kiállítás keretében mutattak be.

A balladázók, verselők készületeit Cso- 
may Marianne, Kiss Kornél vezették, a 
szakember, Nagy Lajos irányítása mel
lett. A néptáncokat idén Pintér-Béres Git
ta néptánctanár irányította. A húsvéti to
jásfestő műhelyt Gollarits Istvánná, míg 
a kézimunkázókat Raffai Mária tanította. 
Idén először, próbaképpen az agyago- 
zók is működtek s megtanulták az ere
deti korongozást.

Természetesen a sport, játék sem ma
radhatott el, — melyet a reggeli tornával 
együtt Hajmási Franciska, a kastli ma
gyar gimnázium testnevelő tanárnője irá
nyított... A tábor lelki ügyeit, előadásait 
és a nagyheti szertartásokat dr. Ritter 
Márton atya, a kastli magyar gimnázium 
helyettes igazgatója vezette .Protestáns 
testvéreink lelki gondozását pedig nagy
tiszteletű Sípos Tibor látta el. A tábor 
egészségügyi felügyelője dr. Sípos Ág
nes volt. Külön meg kell emlékezni Mag. 
Csoknyay Péterről, aki nemcsak a regös
tábor helyi előkészítésében vett részt, de 
mint kitűnő ismerője Burgenlandnak, — 
az osztrák-magyar kapcsolatok remek 
ápolója is volt. Sokrétű munkájában Ugri 
Mihály, a gráci cserkészcsapat parancs
noka segítette. Nem feledkezhetünk meg 
a tábor GH vezetőjéről, a közszeretet
ben álló Prezenszky Editről, valamint a 
szállás, szervezés nagyszerű munkatár
sairól, - Csoknyai Péternéröl és Ugri 
Ingridről. — Ha ped:g a „liturgikus" cso
port munkájáról kell megemlékeznünk, 
- itt Ugri Katalint illeti a dicséret! A 
Nagyheti szertartások levezetésében re
mekelt

Az idei húsvéti regös-tábor, a kerület 
parancsnokának, Kölley Gyurkabának fő
irányításával végezte munkáját.

A tábor, április 25-i megnyitó ünnep
ségén, főleg a gráci magyar művészek 
szerepeltek magyar zeneszerzők számai
val. Ugyancsak a bécsi Lukács család 
szép hegedű számai, a gráci „Bütykös" 
magyar tánccsoport és az alsóőri gyerek 

citerazenekar tette változatossá a mű
sort.

A nagypénteki passiót cserkészeink 
adták elő a felsööri nagytemplomban a 
környék magyar hívei számára. A nagy
szombati, feltámadási körmenet külön él
ményt jelentettek mindannyiunknak.

Ritter atya kedves magyarázatai egé
szítették ki a szertartásokat. A feltáma
dási körmeneten az egész város lakos
sága résztvett... A körmenet elején, ma
gyar cserkészek meneteltek fáklyákkal. 
Népviseletbe öltözött leányaink emelték 
a körmenet szépségét.

Húsvétvasárnapján, ünnepi előadás 
keretében búcsúzott a regös-tábor...

A polgári iskola nagy színháztermét 
betöltötte az ünneplő közönség. A vá
ros polgármestere és számos közéleti 
személyiség jelent meg. Csoknyai Péter 
bevezető szavai után, Msgr. Valentiny 
Géza, kerületünk társelnöke köszöntötte 
magyar és német nyelven a megjelente
ket... A műsort Retezár Mónika és Hoch- 
baum Pál fiatal bécsi cserkészek vezet
ték le.

Az előadás után, ünnepélyes zászlóle
vonás volt fáklyafénynél. A tábor vidám 
táncházzal zárult.

Húsvéthétfőn locsolás után, indult min
denki útnak, hazafelé ... vagy a nagy
mamához, Szombathely irányába ...

Lantos Sebestvén

A Magvar Cserkészszövetség Európai 
kerülete örömmel hirdeti meg

SÍK SÁNDOR 
nyári nagv cserkésztáborát a menners- 
bergi erdőkben (Kastl) 1984 július 22 és 

augusztus 4-e között.
A cserkésztábort Sík Sándorról, a ma
gyar cserkészet nagy tanítómesteréről 
neveztük el a végi tutaitábor 75 éves év

fordulója alkalmából.
Kiscserkészeinknek ugyanebben az idő
pontban a barnhofi vadászházban kis

cserkész tanyázást rendezünk.
Jelentkezni lehet a csapatparancsnokok
nál, — szórvány cserkészeknek pedig az 
Európai Kerület központiában (Ober- 
föhrlnger Str. 40. D-8000 München 81,

Telefon (0 89) 98 26 37 - 38.
Mindenkit szeretettel vár a

TÁBORPARANCSNOKSÁG

RÓMÁBA UTAZÓ MAGYAROKNAK
Az idén is megjelent P. Salamon Z. 

László kapucinus atya összeállításában a 
RÓMAI MAGYAR TÁJÉKOZTATÓ

Ingyen kapható a Szt. Péter bazilika elő
csarnokában levő információs szolgálat
nál (a bazilika főkapuján belépve jobbra) 
9,30—12,00 és 15,30-17,00 óráig.

Megtudjuk belőle, hogy a nyári időszá
mítás idején énekes magyar szentmise 
van szentbeszéddel minden kedden reg
gel 8,30 órakor a Szt. Péter bazilika ma
gyar kápolnájában és minden pénteken 
15,00 órakor a Szt. Kallixtus katakombá
ban, magyar nyelvű vezetéssel egybe
kötve. — Megtudjuk, hogy a szocialista 
országokból jövő magyarok kedvezmé
nyes áron kaphatnak szállást a Szt. Ist
ván Zarándokházban (Via de) Casaletto 
481, 1-00151 Roma) és a szintén magyar 
nővérektől vezetett Villa Mater Redemp- 
torls-ban (Via Francesco Tamagno 38, 
1-00168 Roma). Mindkét helyen a szál
lás egy éjszakára személyenként jelen
leg 9,000 (nyugatiaknak 14,000) líra; reg
geli 2,000 (nyugatiaknak 3,000); ebéd is, 
vacsora is 8,000 lira mindenkinek. Nyárra 
ajánlatos már hónapokkal előre levélben 
helyet foglalni.

Megtudjuk azt is, hogyan lehet ingye
nes belépőjegyeket kapni pápai misékre 
és audienciákra, hol lehet olcsóbban vá
sárolni; hogyan lehet részt venni Assisl-i 
zarándoklaton; hol lehet magyarul felvi
lágosítást kapni a római közlekedésről, 
stb.
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AUSZTRIA
Bécs: Az örök éleibe költöztek: Hú

szak Vince, 72 éves, 1984 febr. 17. Zen- 
ia. Egyházunknál; hű fia nyugodjék bé
kében! - Bariké János életének 73. évé
ben Becsben; gimn. tanár, mint nyugdí
jas is szívesen nyújtott komoly segítsé
get embertársainak. — Az Úr legyen ol- 
talmazója! -- Dr. Csaith Kálmán, 95 éves, 
Bícsben, márc. 14-én. Hosszú életében 
mindig hű fia volt az egyháznak. A Min
denható jutalmazza meg örök békével!

Kunz Ferenc, 69 éves korában, ápr. 
25-én Becsben elhunyt. A döblingi te
metőben helyezték örök nyugalomra. Az 
engesztelő gyászistentisztelet máj. 12-én 
volt. — Kunz Ferenc egyházát és ma
gyarságát odaadó buzgósággal támogat
ta szóval és példával. A bécsi egyházköz
ségnek második világi elnöke volt. RIP!

Innsbruck: Halálozás: Nagy részvéttel 
temettek el közvetlen húsvét előtt Mo- 
hácsy Ilonát, szül. Borosskeöi Boross Ilo
nát, m. kir. csendőr ezredes özvegyét, oki. 
ápolónőt, családjának imádságos-lelkű 
hűséges támaszát. Hűséges látogatója 
volt a magyar szentmiséknek. A minden
ki által nagyon becsült és szeretett Ilon
ka néni immáron értünk is imádkozik 
az örökkévalóságban!

Linz: Keresztelés: április 8-án Wels- 
ben: Judit Klaudia, Huszák Károly és Ei- 
sele Judit k'sleánya; ápr. 18-án Klára 
és Gabriella, Szimeth Klára és néhai Se
bestyén Gábor leányai, Gad Kreuzen-ben.

Elhunytak: Németh Lajos, 73 éves ko
rában: — Buday Jenő, 64 éves korában, 
Steyr. - Nyugodjanak békében!

BELGIUM
L'ége: Szü'etések: Kucsera Dávid és 

A'e :andre, István és Patrícia d'Ambrosio 
ikergye: mekei Chenéa-ben; — Sümegi 
Jessica. Henri és Schalley Nadine leá
nya. Maasmechelenben. — Gratulálunk! 
Növekedjenek erőben, egészségben!

Elhunytak az Úrban: Szilágyi József, 
61 éves, Romsée-Magnée-ben; — Bére
st Józsefné szül. Kozma Anna, 68 éves, 
G lly-ben; — Hermans Eugéne, Horváth 
Anna férje, 72 éves, Helchteren-ben; — 
Vlncze József, 68 éves, Charleroi-ban;

- Pillér Ferenc, Mocsr.ik Mária férje, 59 
éves, Maasmechelon-ben; — Kristóf Kál
mán, 58 éves. Grace-Hol'ogne-ban; — 
Bayau Michae!, Heim Éva kisfia, 3‘A 
éves, autóbaleset áldozata, Verviers-ben;

Danacovszky György, 77 éves, Genk- 
ben. — Őszinte részvétünk! Nyugodjanak 
békében!
Brüsszel: Halottaink: Annick Vinquier 
Í38), Mme. Van Varembergh menye, re- 
pülőúton, agyvérzésben meghalt. — 
őszinte részvétünk kísérje. — Szabó Er
zsébet (Mária Carola nővér) 68, Iskola
nővér 1933 óta, egy szolgálatban eltelt 
példás élet után ápr. 9-én Deurne-ben 
elhunyt az Úrban! A lelkész is ismerte 
és nagyon fájlalja eltávozását a Jobb 
Hazába!

NÉMETORSZÁG
Mannheim: Halálozás: Fábos Károly, 

lapunk hűséges olvasója és támogatója, 
életének 59. évében, szenvedéssel teli 
hónapok után, 1984 ápr. 6-án Bühl-ben 
(Baden) elhunyt. Ugyanott temették el 

SEGÍTSÜNK!
A budapesti Szent István Bazilika, mint 

ismeretes, sürgős restaurálásra szorul. A 
munkálatok már folyamatban vannak. A 
felújítási költségek fedezésére az ottho
niak áldozatkészsége kevés, a külföldi 
katolikus intézmények és a magyar emig
ráció segítségére van szükség.

Mindazok, akik legalább 100,— D-már- 
kával segítenek, egy szép bronzemlék- 
plakettet kapnak, amelynek egyik oldalán 
a bazilika, — a másikon a bazilikában 
őrzött Szent Jobb-ereklyetartó képe van.

Adományokat kérjük az „Életünk" kon
tójára „Bazilika" jeligével, Kath. Ungarn- 
seelsorge, Sonderkonto Nr. 606 50-803, 
Postscheckamt München, vagy Euro- 
csekken az „Életünk" címére.

rokonai, jóbarátai és ismerősei nagy 
részvéte mellett. — vitéz botfalusi Both 
Gyuláné szül, túri és domahidi Thury 
Margit, néhai vitéz botfalusi Both Gyula 
m. kir. ezredes özvegye, 80 éves korá
ban, 1984 ápr. 18-án Magyarországon el
hunyt. Férje mellé temették a r. k. egy
ház szertartása szerint az erdőkertesi te
metőben. — Nyugodjék békében! — Antal 
János ápr. 24-én, életének 59. évében 
Mannheimben váratlanul elhunyt. Az é- 
let és saját emberi gyarlósága sokat űz
te és vetette. Most végső nyugalomra 
lelt teste a temetőben. - Lelkét Isten ir
galmasságába ajánljuk!

München: Születés - Kresztelés: Imre 
Isabella, I. Károly és Horváth Ágnes kis
lánya, szül február 16-án, keresztelték 
ápr. 23-án; - Burger Tibor, B. klubért és 
Sebők Emőke kisfia, szül. márc. 6-án, 
keresztelték május 13-án.

t TÓTH M. FELICITAS NŐVÉR
Az Isteni Megváltó hosszú, súlyos szen

vedés után Felicitas nővért május 6-án 
az örök hazába hívta. Fertöszéplakon 
született 1924 okt. 20-án. A vallásos csa
ládi légkörben korán jelentkeztek a szer
zetesi hivatás jelei. Á budai Szent Mar
git Leánygimnáziumban letett érettségi 
után az Isteni Megváltó Leányai kongre
gációjába lépett Sopronban. A szegedi 
egyetemen tanári pályára készült, majd 
az iskolák államosítása után külföldre 
került. Néhány évig Svájcban, a werthen- 
ste’ni missziós szemináriumban dolgo
zott, majd a Kongregáció amerikai tar
tományában működött 14 évig, főleg 
Pittsburgban, a Szent Berta'an iskolában.

Élete ösvénye 1967-ben visszakanya
rodott Európába. Az oberhachingi Cari- 
tas-Otthonban állt az öregek és bete
gek szolgálatába. 1971-től haláláig az 
Otthon vezetője volt. Nagy szeretettel és 
megértéssel fogadta a felvételt kereső 
öregeket, kedves mosolyával bátorítot
ta, vigasztalta a szenvedőket. Saját be
tegségéről megfeledkezve, mindig kész
ségesen állt mások rendelkezésére. Sú
lyos betegségét panasz-szó nélkül vi
selte. Tudatosan készült utolsó útjára. 
- A felebarát szolgálatában eltöltött éle
tért az Isteni Megváltó legyen örök ju
talma!

vitéz Maver-Marosy Dezső, sz. k. ezre
des, május 5-én Münchenben meghalt. 
1891 szeptember 6-án született Mór-on. 
Mint 23 éves fiatal főhadnagy többször 
sebesülve végigharcolja az I. világhábo
rút, mint 50 éves ezredes résztvett a II. 
világháborúban. Háború végén mint há
borús bűnöst kiadták Jugoszláviának, a- 
hol 16 évig meggyalázták és bántalmaz
ták. Főhadnagy fia hősi halált halt, fele
sége fogság alatt hunyt el, leánya Auszt
riában halt meg. Hosszú fogsága után 
ellenfelei kijelentették, hogy tévedtek, 
nem volt háborús bűnös, de a már ki
osztott bántalmakat nem tudták meg- 
nem-történtté tenni. Egyedül azt a kí
vánságát teljesítették, hogy 1962-ben 
Nvugat-Németországba iöhetett. Vallásos 
élettel sokáig köztünk élhetett. Az utolsó 
évek betegséged türelemmel viselte. 
Május 9-én a München-Neuer Südfried- 
hofban népes körben búcsúztattuk. — A 
jó Isten vezesse be az örök hazába!

OLASZORSZÁG
Róma: Április 7-én megkeresztelték 

Pia Susannát, Rivetti Guglielmo és Kel
tőn Diane első gyermekét. A kismama 
jól tud magyarul, mert édesanyja ma
gyar. - Genova: április 29-én megke
resztelték Andreát, Fortunato Franco és 
Török Márta első gyermekét. — Isten él
tesse az újszülötteket és a családokat!

SVÁJC
Laubegg: Halálozás: Fr. ötvös János 

Frigyes, iskolatestvér, élete 89., szerze
tesi hivatása 72. évében Józseffalván 
(Jojib), Szatmárnémeti (Satu-Maré) mel
lett (Erdély), baleset következtében meg
halt. Ugyanott temették, ahol 1950 óta 
mint kántor-sekrestyés működött. Az is
kolaállamosítást megelőzően pedig Szat- 
márnémet'ben, az ottani magyar népis

kolában tanított évtizedeken át. — Nyu
godjék békében!

Lausanne: Keresztség: A keresztség 
szentségében Isten kegyelmi gyermeke 
és az Anyaszentegyháznak tagja lett a 
Coppet-Founex-i templomban (VD) ápri
lis 28-án Szentkuty Adrién Zádor Patrik, 
Sz. Gábor és Ildikó második gyermeke. 
Szívből gratulálunk, kérve Istent, tegye 
a gyermeket kedvessé Isten és emberek 
előtt!

A szentáldozásban először fogadták a 
szentségi Jézust a lelkükbe-szívükbe má
jus 13-án: Ács Anne-Marie és György, 
Csánk Géza és Makkos Christine (VD-

Két jubileum
ÚJVÁRY SÁNDOR 80 ÉVES

Május 6-án, a születésnapján, kap
tuk az. alábbi lm násolatot:

„Kedves Sára < r! — Nem tudnám, 
van-e nyíltabb < „ellem, sőt lehet-e nyíl
tabb szellem az igazi író szelleménél. 
Te, kedves Sándor, mindig olyan meg
győzően voltál hű a hivatásodhoz, nem
zedékednek adtál példát arról, hogy kö
telességei vannak mindenkinek és azok 
nem helyettesíthetők semmivel.

Több mint 30 éve ismertelek meg egy 
olyan könyörtelen időben, amikor a 
nyers erőszak mindent beborítani lát
szott . . . Ekkor tanultam megismerni a 
humorodat. Ez a humor nem volt re- 
zignáció, valami fajtája a megadásnak 
vagy kapitulációnak, hanem ellentmon
dással teli készség az életet mégis ’igenel- 
ni’. Ehhez a lényegi vonásodhoz a mai 
napig hű maradtál — és ez a szép benne.

Ismeretségünk első napjaiból még ma 
is jól emlékszem a meglátásodra: ’A jó
ságot az emberek gyöngeségnek nézik, 
pedig nem az, mert belátást és erőt igé
nyel’. — Erő és szeretet volt a Te élet
példád, ha arról volt szó, hogy szoron
gatott embereknek életünk kockáztatá
sával is segítsünk. Az önzetlen mód, a- 
hogyan sok emberen segítettél, felejthe
tetlen marad számunkra.

Ma, kedves Sándor, egy különös szü
letésnapot ülsz: a 80-at. Ilyenkor az em
ber mérleget csinál, az életére visszanéz. 
Te büszkén és megelégedetten nézhetsz 
vissza arra, amit véghezvittél.

Adjon a Mindenható, építőmestere a 
mindenségnek, egészséget és erőt továb
bi írói munkásságodhoz saját örömödre 
és áldásul másoknak. Ezt kívánja szívből 

német barátaid nevében is
Cajetan Geisenhofer"

Ezekhez az üdvözlőszavakhoz kész
ségesen csatlakozik az Életünk szerkes- 
tősége.

CZANIK GÉZA 85 ÉVES
Isten különös adománya, hogy dr. v. 

Czanik Géza április 16-án szellemi ere
jének teljes birtokában töltötte be 85. 
életévét, mindig hazája és szétszórt ma
gyar testvérei szolgálatában.

Az ő érdeme, hogy a Vitézi Rendet 
sikerült beleágvaznia a nemzetközi lo
vagrendek sorába. A mai napig ő a 
rend ügyésze. Az ’56-os szabadsávharc 
után ő a jogi megalapozója a Német
országi Magyar Szervezetek Központi 
Szövetségének, — a Zentralverband- 
nak. A német állam érdemei elismeréséül 
az érdemrend kereszttel a szalagon tün
tette ki 1981-ben.

Röviden az élettörténet: még csak 18 
éves, amikor érettségi után megkezdi a 
katonai szolgálatot az első világháború
ban. 19 éves korában tűzérzászlós. Mint 
ilyen, súlyos gázmérgezést szenved az 
olasz fronton. 1920-ban a Kormányzó 
vitézzé avatja. A 2. világháborúban,
1944-ben,  Pápán egy bombatámadás a- 
latt sebesül meg. Egyévi amerikai fogság 
után azonnal hozzálát a magyar me
nekültek gondozásához. A Magyar Is

kantonban). — Kérjük Jézust, segítse ő- 
ket, hogy gyakran fogadhassák Öt szí
vükbe!

Halálozás: Az élők és holtak Istene 
magához szósította Jerger Sándort, 63 
éves korában Genfben, ápr. 19-én; - 
Remete Ferencnét szül. Tóth Berta, 64 
éves korában Genfben, ápr. 23-án; — 
Nsuhauser Bélát autóbalesetben Zürich
ben, 36 éves korában, máj. 9-én. Teme
tése szülei lakóhelyén, Sierreben (VS) 
történt, — A jó Isten adjon nekik örök 
nyugodalmat, a hátramaradottaknak pe
dig lelki erőt az elválás keresztjének 
türelmes elviseléséhez!

kolabizottságnak, Adám György prelá- 
tus idején, jogtanácsosa és elnökségi 
tagja. Mindezt csendben, észrevétlen vé
gezte az ő szerény modorában.

A jó Isten éltesse sokáig!

PÁLFI GÉZA ERDÉLYI KÁT. LELKÉSZ 
HALÁLÁRA

Karácsonyi prédikációja miatt a szé
kelyudvarhelyi róm. kát. lelkészt a ro
mán „Securitate” (Államvédelem) ott
honából elhurcolta. Egy éjszakai kihall
gatás után eszméletlenül, életveszélyes 
állapotban a marosvásárhelyi kórházba 
szállították. Most hozták a hírt, hogy 
háromhónapi klinikai kezelés után meg
váltotta a halál. A hivatalos orvosi le
let a halál okának a májrákot jelölte 
meg.

Pálfi Géza 43 éves volt. — A halál 
igazi oka, mint annyi magyar elhurcolt- 
nál, valószínű egészen más. Ezt bizonyí
tani látszik az óriási gyászoló tömeg és 
206 paptestvére, akik utolsó útjára el
kísérték.

BÚCSÚ EGY HITHŰ 
VITÉZ TÁBORNOKTÓL

Április 24-én délután kapával a kezé
ben kiment lauterachi kertjébe vitéz 
Vasváry József altábornagy, hogy a ta
vaszi napfényben helyet csináljon ked
venc virágainak. És világéletében sze
rény, halk ember lévén, búcsú nélkül 
összecsuklott és örökre lelépett élet
drámája színpadáról 87. életévében.

Katonacsaládból származott. Az első 
világháborúban a kadettiskola padjából 
vonult a frontra, fivérével együtt, aki 
szintén tábornok lett később. A 2. világ
háború Belgrádban érte, ahol vezérkari 
ezredesi rangban mint katonai attasé 
szolgált. Neki jutott a történelmi szerep, 
hogy magyar részről aláírja a jugoszláv 
királyi hadsereg kapitulációs és fegyver
szüneti szerződését.

Utána Pesten volt kulcspozíciókban a 
Vezérkar II. o-nál, majd kötelességé
nek érezte, hogy amikor már tábornoki 
rangot ért el, egy hadosztály élén a 
Szovjetunióba vonuljon. A kiugrási kí
sérlet alakulatával a Kárpátokban érte. 
Ekkor már hadtestparancsnok. Ö nem 
ingott meg, harcolva visszavonult had
osztályával, míg végül Karintiában angol 
hadfogságba került, ahonnét átváltott 
Tirol-Vorarlbergbe a franciákhoz, mert 
Béthouart tábornok fökomisszárhoz ben
sőséges kapcsolatok fűzték. — Ahol tu
dott az emigrációban is segített minden
kinek. így pl. Belgrádban a szoronga
tott helyzetbe jutott magyar zsidóknak és 
ukrajnai munkaszolgálatosoknak az éle
tét megmenteni.

Vallásosságára jellemző, hogy a fron
ton támadások hajnalán tábori lelkészé
vel, dr. Gróh Béla prelátussal felkeltette 
magát, misét hallgatott, meggyónt és 
megáldozott.

Az emigrációban vezetője volt évekig 
a Social Service segélyszervezetnek és 
az Actio Cathol'cának is. - A magyar 
emigráció benne nagyon értékes kato
nát, embert és tanút vesztett. Hy



a ÉLETÜNK 1984 június

A minden évben megrendezett 
MARIACELLI zarándoklatra ebben 
az esztendőben szeptember 22-én 
és 23-án kerül sor. A zarándoklat 
programja:

22- én, szombaton du. 4—5 óra 
között gyülekezés; 5 órakor szent
mise; este 8 órakor gyertyás kör
menet. Gyónási lehetőség a szent
misék, illetve a körmenet után

23- án, vasárnap de. 10 órakor 
ünnepi szentmise; du. 2 órakor bú
csúzó szertartás.

("lő.eláthatólag részt vesz a 
zarándoklaton dr. Irányi László, a 
világon szétszóródott magyarok 
püspöke.)

Kérésünk: minél több magyar 
vegyen részt a zarándoklaton és 
így tegyen hitvallást hite, vallásos 
meggyőződése mellett

Rendezőség: „Szo’gálat", Litzel- 
hofenstr. 9, A 9800 Spittal / Drau, 
österreich.

OKMÁNYAIT
gyorsan lefordítom és hitelesítem. 

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

Közvetlen a spanyol tengerparton, 
Saiouban (Prov. Tarragona) 3*/a  szobás 
lakás június 1-től kiadó. Saját uszoda, 
tenniszpálya, minigoif. Június 1-től szep
tember 30-ig, hetenként Sfr. 300,—; októ
ber 1-től június 1-ig, hetenként Sfr. 200,— 
Telefon: Svájc (041) 22 94 24.

ART
DÉMÉNAGEMENTS S. A

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

költözködés, bútorraktározás, 
külföldi szállítmányoknál a vám 

elintézése.
Magyarországra is szállítunk! 

Magyaroknak kedvezmény! 
ART Démcnagements S. A.

2 rte du Grand Lancy 
CH-1211 Gencve 26

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

58 rte de Veryier, 
CH-1227 Carouge, GE

Tel.: 0 22/42 98 36 este 7 óra után.

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

Kedvezményes áron kapható/

AZ IRODALOM V1LAGA
A könyv az irodalomelmélet alap

kérdéseit tárgyalja, bő szemedvénye- 
ket nyújtva a világirodalom remek
íróinak müveiből. Pl. csak a költői 
műfajokat ismertető fejezeteket 100- 
ná! jóval több gyönyörű vers il
lusztrálja.

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

A több mint 300 oldalas szépkiál
lítású. egészvászonkötésü könyv ára 
csak 15.— DM, tengerentúlra 10.- $ 

I- postaköltség
Rendelje meg az „Életünk'' címén!

Hirdetések
Nyugatnémetországban rendezett kö

rülmények között élő független férfi, 50/ 
180 cm, keresi nemdohányzó, intelli
gens hogy ismeretségét, házasság cél
jából. - Fényképes választ „Együtt-egy
másért" jel'gére a kiadóba kér.

Egyedülélő 48 éves férfi keresi Svéd
országban élő 40-48 éves hölgy ismeret
ségét házasság céljából. Jelige: „Egye
düli".

Diplomás, vallásos hölgy, 170 cm, 49 
éves, megismerkedne házasság céljából 
hasonló férfivel. — Válaszokat „Cum 
Deo“ jeligére a kiadóba kér.

Egy kitűnő (dipl.) szakácsnő, nagyon 
csinos, szőke, 162/48, igénytelen és 
szorgalmas háziasszony, keresi józan, 
jómegjelenésü, 48—60 éves, lehetőleg 
tengerentúl élő magyar férfi ismeretsé
gét házasság céljából. Válaszokat „Oda
adó házastárs" jel gére a kiadóba kér.

Budapesten épülő „Hazai Otthonok"- 
ban 1—2 szobás összkomfortos lakások 

tartós használati joggal eladók, — va
lamint több közkedvelt magyar fürdővá
rosban épülő „Üdülő Otthonokban" tar
tózkodási jogok (time sharing) leköthe
tők. — Kérje részletes tájékoztatónkat az 
ingatlanszerzési lehetőségekről Magyar
országon: Magnus Immobilien GmbH, lm 
Feldchen 35, D-6000 Frankfurt/M 56.

6 szobás, nyugati fényeknek megfe
lelő nyaraló kiadó Balatonbogláron. Ér
deklődés: Misefa Lajosné, H-8642 Fo
nyód, Tungsram üdülő.

KERESÉS
Keresem azokat a Lőrincről, vagy 

Csepelről kitelepített ill. kitelepült hon
fitársaimat, akik ismerték édesapámat, 
Pittner Andrást, aki 1945-ben Pécsi-re 
magyarosított. - Cím: Horváth Rozál'a, 
Butzenbadstr. 44, D-7406 Mössingen.

Autóbusz - repülő különjáratok Párizsból 
Párizs—Strasbourg—München—Budapest 

oda - vissza: Ffr. 880— (DM 288—) 
Társasutazások! — Kérjen prospektust ! 

Association . Les Amis de la Hongrie" 
33 Chemin des Princes, F-88000 Épinai, 

Telefon: Párizs (1) 367 39 58 vagy 
Épinai (29) 35 27 58.

DIÓSZEGIIY TIBOR, hites tolmács és 
fordító, magyar - német és német - magyar. 
Németországban tanácsadás, állampolgár
sági és menekül'ügyi kérdésekben vala
mint peres ügyekben segít. Daimlerstr. 249. 
D - d040 Neucs Telefon (0 21 01) 54 13 17.

KÖNYVÚJDONSAG !
Pröhle Sándor postumus verseskötete: 

J A N U S
112 olda'as ízléses kiállítású könyv. Ara: 
DM 16,—. Megrendelhető: Augusztiny- 
Pröhle, Hegelstr 31, D-7400 Tübingen.

„TÉTÉNY" Ungarische Spezialitáten 
Inh.: O. Bayer 

Kreitmayerstr. 26 - 8000 München 2
Telefon (0 89) 1 29 63 93 DM

Egri Bikavér 6 80
Alföldi Olaszrizling 1. 5 30
Alföldi Kékfrankos 1. 5.30
Abasári Rizling 0.7 5.95
Debt'ői Hárslevelű 6 30
Badacsonyi Kéknyelű 7.20
Badacsonyi Szürkebarát 7 30
Soproni Kékfrankos 6.60
Villányi Burgundi 7 30
Hajósi Cabernet 7,30
Bogiári Olaszrizling 6 —
Bogiári Kékfrankos 6,—
Bogiári Cabernet-rosé 6.—
Csopaki Rizling 6 80
Zöldszilváni 7.30
Tokaji Aszú 4 puttonyos 14 50
Tokaji Aszú 3 puttonyos 12.50
Vilmos körtepálinka 24 50
Császárkorié 19.50
Kecskeméti barackpálinka 27 —
Cseresznye pál nka 24 50
Szilva pálinka 21 50
Koshcr Szilva pálinka 0 8 32,—
Hubertus 21 —
Bcvcrage Bitters (Unic.) 1 lit. 32,—
Beverage Bitters 0.5 üt. 17 —
Rick szalámi kg 27.—
Csabai kg 25,—
Gyulai kg 23 —
Házi kolbász kg 19 —
Kalocsai tarhonya ’/z kg 3,30
Nagykockatészta ’/s kg 3 50
Paprika káposztával 0,7 lit 4 40
Hegyes erőspaprika 4 40
Hegyes csípöspaprika 4.40
Bogyoszlói paprika 4 10
Disznósajt kg 12 50
Véres-, májashurka kg 12 50
Kalocsai Paprika-set 7,10
Paprikakrém tubus: édes/félerős/erős 1.50
Gulyáskrém tubus 1.80
Gyalult lök 0 72 2.90
Sóskapüré 2 20

— Üvegárút is szállítunk

Kajakos nép a magyar!
Hogy az is maradjon, kajakozz te is !

9 napos kalandos, romantikus túráinkon 
(sátorral, csupán 5 szabadságnap igény
bevételével) meg smerkedhetsz te is a 

vadvlzes kajakozás gyönyöreivel.
Abszolút kezdőknek, korhatár nélkül !

Sponga Imre, Germaniastr. 55, 
CH-8006 Zürich. Telefon 01 /361 70 50 

(ideális 11 és 14 óra között!)

FÉNYKÉPEZŐGÉPEK — FOTOMUNKÁK
PASSFOTO

FOTO DOBOS
Rindermarkt 16

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

ÚJDONSÁG! MEGJELENT'
Tollas Tibor: 

FORGÓSZÉLBEN
válogatott versek

A költő eddigi öt kötetének legjobb verseit 
és újabb költeményeit tartalmazó 250 ol
dalas könyv ára portóval együtt DM 30,—, 
vagy US $ 14,—, vászon kötésben DM 38,—, 

vagy US $ 17,—.
Megrendelhető a Nemzetőr címén:

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

Az előfizetési dijat 
vagy könyvrendelések árát kérjük 

Postacsekk-kontónkra vagy postán 
(ne bankon!) keresztül átutalni!

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

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

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

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

a következő címen:
II E R P KIADÓ

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

Utazzék Rómába
Vadnay Zsuzsa útikalauzával 

R Ó M A MESÉLŐ KÖVEI
A rajzokkal illusztrált kis kötet legendá
kon mondákon, történelmi pletykákon 

keresztül mutatja be az Örök Várost.
S-ép és olcsó ajándék! Ara: DM 12— vagy 
US $ 5 —, vagy ennek megfelelő valuta. 
Megrendelhető a vételár + portó beküldé

sével a szerzőnél: S Vadnay, 
13 Via Romerio, CH-6600 Locarno.

® ÚJDONSÁG ! MEGJELENT ! ■
Bo-bá->di Gyula

A MAGYAR NÉPI MOZGALOM
— A harmadik reformnemzedék — 

című könyve.
A szerző bemutatja a magyar társadalom 
és politika alakulását a 20 században, a 
szociográfiai irodalom kibontakozását, a 
népi írók irodalmi és politikai működését, 
a népi szellemű szervezetek kiadók és 
lapok tevékenységét, a népiség szerepét 
a háború u'áni és 1956-os eseményekben, 
hatását a mai Magyarország fejlődésére. 
Az 538 o'dalas könyv ára 20— US dollár' 

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

• Kedvezményes áron kapható! • 

HIRDETTEM AZ IGÉT!

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

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

Közi Horváth József írta.
— I.cgszcb ajándék ! — 

Ara DM 20.— vagy § 10,— + portó.

ÉLETÜNK
Szerkesztőség és Kiadóh’vatal 

Oberföhringer Sir 40 
D-8000 München 81 

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

a Magyar Kát. Fölelkészség.
Felelős szerkesztő: 

Dr. Harangozó Ferenc, 
See'sorger.

*
Redaktion und Herausgebcr: 
dic Ungarische ObcrsceUorge. 

Oberfiihringcr Str 40 
8000 München 81

Telefon: (0 89) 98 23 37 38.
Redakteur: Dr Harangozó Ferenc.
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ELŐFIZETÉS:
Az Életünket a hely magyar leiké 
'szék terjesztik ők küld k szít és ná 

luk is kell előfizetni!
Tengerentúlra, vagy ahol nincs ma
gyar lelkész oda a kiadóhivatal küldi 

az újságot.
Előfizetési ár egy évre DM 13.— 

vagy ennek megfelelő valuta.
Tengerentúlra légipostával DM 28,— 

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

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

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

Katii. Ung. Seeisorge „É.etünk".
Druck: Danubia Druckerei GmbH, 

Ferchenbachstr. 88 - 8000 München 50

Beilagenhinweis: Eincm Teil dieter Auflage 
liegt bei: Rundsclireiben. — A kiadvány 
egy részéhez körlevél van mellékelve

ELŐFIZETŐINK ÉS HIRDETŐINK 
FIGYELMÉBE!

Befizetéseket, átutalásokat nem bank
kontónkra, hanem Postscheckkoritónkra 
kérünk: Kath. Ungarn-Seelsorge - Son
derkonto - München, Postscheckamt 
München, Konto-Nr. 606 50-803.

KÉRJÜK OLVASÓINKAT, HOGY J 
ELŐFIZETÉSÜKET RENDEZZÉK ’ f

Kiadóhivatalunknál kapható 
könyvek

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

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

480 o. vász köt. DM 32 — § 15,-
Mindszenty József: Emlékirataim,

500 old., vász. köt DM 40.— S 22 — 
Kardinai Mindszenty: Erinnerungen

4. kiad. vász. köt. DM 40.— $ 22,— 
Közi Horváth József: Mindszenty

bíboros, zsebkiad. DM 6, 8 4.
Meszlényi Antal: Magyar Szentel; és 

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

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

DM 15.— S 10.-
Szamosi József: MáriaceUi emlék

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

Szállításnál + portóköltség.
Megrendelhető: az „Életünk" 

kiadóhivatalánál 
Oberföhringer Str. 40 

D-8000 München 81, W Germany

NEMZETŐR KÖNYVEK DM
Tollas Tibor: Forgószélben

Válogatott versek, 250 old fűzve 30 — 
vászonkötésben 38,—

Szolzsenyicin: Gulag I—II. Oroszból
fordította Szente Imre. Kötetenként 30,— 

Rozanich István: A másik partról
(versek) fűzve 12 —

Dalnoki Veress Lajos: Magyarország
honvédelme a II. világháborúban
(3 kötet) vászonkötésben 80,—

Megrendelhető a könyv árának beküldésé
vel: Nemzetőr, Ferchenbachstr. 88 D-8000 
München 50, BRD címen.

• Megkapható! • 
JUHÁSZ LÁSZLÓ

A HÉTTORONYTÓL KUFSTEINIG
, „ — Magyar rabok idegenben — 

című, 200 oldal terjedelmű, új könyve, 
Korabeli dokumentációkkal, valamint a 
, BURGENLAND" — történelmi útikalauz 

második, javított kiadása
Mindkét könyv megrendelhető DM 25 — 

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


