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Giczi 
ZsoltA Regnum Marianum eszméje és a 

protestánsok a Horthy-korszakban

„Regnum Marianum, a. m. Mária országa, Szűz Máriás királyság. Magyarország elnevezése sz. László kora óta, azon az 
alapon, hogy sz. István az országot a sz. Szűznek szentelte.” (Bangha 1933, 77. o.) Így határozta meg a neves jezsuita 
szerzetes, Bangha Béla által szerkesztett Katolikus lexikon 1933-ban megjelent negyedik kötete a Regnum Marianum 
fogalmát. Hazánknak Szűz Mária országaként való értelmezése nemcsak a katolikus egyház sok évszázados múltra 
visszatekintő hagyománya, hanem hosszú időn keresztül nagy jelentőségű közjogi elmélet is volt (vö. Kállay 1989). 
Ezzel egyidejűleg a Regnum Marianumról 
szóló teológiai tanításnak komoly politikai, 
államelméleti, kulturális és történetfi lozófi ai 
kihatásai voltak. Az eszmekör legfontosabb 
elemét az jelentette, hogy a Szűzanya – mint 
Patrona Hungariae – Magyarország mennyei 
védelmezője, s hazánk az ő pártfogásának kö-
szönheti fennmaradását. Az ellenreformáció 
időszakában a Regnum Marianum eszméje 
harcias protestánsellenességgel telítődött 
meg.1 Ennek fő mondanivalója az volt, hogy 
a protestánsok romlásba döntik az országot, 
mert elvetik Szűz Mária és a szentek tiszte-
letét. Nemzetünk sorsának jobbra fordulása 
csak a „Magyarok Védasszonyát” káromló 
eretnekség kiirtása után várható.

Az első világháború elvesztését, az 1918–
1919-es forradalmakat és a történelmi Ma-
gyarország felbomlását követően a katolikus 
egyház a korábbinál is erőteljesebben hirdette a Regnum Marianum-eszmét és Mária hazánkat oltalmazó szerepét. 
Az említett Bangha Béla például 1919 végén azt hangoztatta, hogy Szűz Mária segítségének köszönhetően vészelhet-
tük át az őszirózsás forradalom és a bolsevik diktatúra megpróbáltatásait (Bellér 1966, 42. o.). Az 1920. október 
23. és 26. között megtartott XIII. országos katolikus nagygyűlésen gróf Zichy János kiemelte annak fontosságát, 
hogy ténylegesen Mária országává váljunk. A Katolikus Népszövetség elnöke beszédében felszólította hallgatóságát: 
„Tegyünk szent fogadalmat, hogy nemcsak hirdetni fogjuk a keresztény Magyarországot, hanem valódi Regnum 

 1 Ezt a folyamatot jól szemlélteti: Tüskés–Knapp 2000.

A Regnum Marianum-templom pályaterve (Id. Kotsis Iván, 1926)
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Marianumot fogunk alkotni!”2 A fenti és az ezekhez hasonló kijelentéseket a protestánsok élénk fi gyelemmel kísér-
ték és nem hagyták válasz nélkül. Hiszen sem hitelveik, sem fájó múltbeli tapasztalataik miatt nem fogadhatták el 
hazánkat Mária országaként. A Regnum Marianum fokozódó propagandájában olyan eszközt láttak, amely a magyar 
katolicizmus társadalmi és politikai befolyását igyekszik növelni a reformáció tanítását követők kárára. Ezt a törekvést 
rendszeresen szóvá tették. Rámutattak a Rómához hű egyháziak magatartását 1919–1920-ban és a későbbi évek-

ben jellemző kettősségre. A katolikusok ugyanis 
egyfelől kifejezték készségüket a protestánsokkal 
történő békés együttműködésre a keresztény-
nemzeti Magyarország megerősítése érdekében. 
Másfelől semmilyen engedményre nem voltak 
hajlandók azokban a problematikus ügyekben, 
amelyek régóta terhelték a katolikus–protestáns 
egyházi kapcsolatokat. Ezek közé tartozott Szűz 
Mária országunk feletti mennyei védnökségének 
és az abból adódó gyakorlati következményeknek 
a kérdésköre is. Az erről zajló vitában a reformált 
egyházak képviselői a Regnum Marianum eszmé-
jével a Regnum Christianum gondolatát állították 
szembe.

Ezen a téren élen járt Raff ay Sándor, a Bányai 
Evangélikus Egyházkerület püspöke. Ő már 1920. 
február 16-án, a nemzetgyűlés alakuló ülése al-
kalmából a Parlamentben tartott istentiszteleten 

elmondott beszédében kifejezte azt a meggyőződését, hogy hazánknak Regnum Christianumnak, azaz Krisztus 
országának kell lennie.3 Erre vonatkozó álláspontját később az Evangélikusok Lapja 1920. december 20-i számában 
Regnum Christianum címmel publikált írásában fejtette ki részletesen (Raffay 1920). A püspök hangsúlyozta, 
hogy a fennálló hatalmi-politikai rendszer elfogadható célja nem lehet más, mint a nemzet életének vallási megújí-
tása és a keresztény Magyarország megszilárdítása. Ebben a katolikusok és a protestánsok véleménye megegyezik. 
A katolicizmus ezt a célkitűzést a Regnum Marianum megvalósításával tartja elérhetőnek. A reformáció követői 
ezzel nem érthetnek egyet, mert hazánk Mária országaként való értelmezése sajátosan katolikus tanítás. Minden 
keresztény felekezet számára méltányolható lenne viszont az, ha a keresztény-nemzeti Magyarországot Regnum 
Christianumnak tekintenék, hiszen Krisztust mindannyian Uruknak vallják. A Krisztus országa meghatározás 
arra utalna, hogy nálunk minden téren a jézusi életfelfogás és erkölcsiség az irányító elv. Ugyanakkor ez az elneve-
zés jól jeleníthetné meg a katolikus–protestáns összefogást. „Nem helyes tehát a Regnum Marianumot egyetemes 
célul kitűzni, mert ez nem egységre, hanem széthúzásra vezet. Krisztusnál mindnyájunk útja találkozik, Máriánál 
ellenben szétágazik” – állapította meg Raffay (1920, 3. o.). Ezt követően hangoztatta, hogy a Regnum Marianum 
katolikus jelszó, amellyel nem lehet megteremteni a keresztény egyházak kívánatos testvéri együttműködését. Ennek 
az összefogásnak a kimunkálása a Regnum Christianum keretében mehet végbe sikeresen.

 2 A XIII. országos katolikus nagygyűlés. (Szerző nélkül.) Új Nemzedék, 2. évf. 253. (331.) sz. 1920. október 26. 2. o.
 3 Regnum Christianum. (Szerző nélkül.) Harangszó. Evangélikus néplap, 11. évf. 9. sz. 1920. február 29. 65–66. o. 

Bangha Béla, a szerkesztő
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Az evangélikus egyházi vezető gondolatmenetével a reformátusok teljes mértékben egyetértettek. Ezt fejezte ki 
például Ravasz László, a Dunamelléki Református Egyházkerület újonnan megválasztott lelkészi vezetője. Ravasz 
1921. október 3-án, a beiktatását követő második napon, egyházkerületének a fő-
városban megtartott közgyűlésén ismertette püspöki programját. Ennek keretében 
kijelentette: „Magyarországnak Regnum Christianum-nak (sic!) kell lennie, mert 
ebben minden keresztyénség benne van!”4 Ehhez hozzáfűzte, hogy csak Krisztussal 
lehetséges a nemzeti megújhodás.

Katolikus részről nem fogadták el a protestánsok érvelését. Ennek következtében 
kibontakozott a Regnum Marianum és a Regnum Christianum vitája, amely hosszú 
éveken keresztül zajlott anélkül, hogy közeledett volna egymáshoz a két fél álláspont-
ja. Ráadásul katolikus oldalon a Regnum Marianumot mindinkább a történelmi 
Magyarországgal azonosították. Hazánk területi egységének helyreállítását pedig 
csak Mária országának lelki megvalósítása révén tartották elérhetőnek. Ezt a tételt különösen gyakran hangoztatta 
Zadravecz István katolikus tábori püspök. Így tett egyebek mellett 1921. december 13-án, a budapesti belvárosi 
plébániatemplomban elmondott szentbeszédében. Leszögezte, hogy történelmünkben a katolikus hit egybeforrott a 
magyarsággal. Ha a régi katolikum újjáéled, akkor áll vissza az ország territoriális egysége. Rámutatott: „A Regnum 
Marianum (…) kell a nemzetnek, mert ehhez van fűzve a nemzet léte és az ország területi épsége. Nem elég nekünk 
a Regnum Christianum, mert az Budapest is lehet, az tíz vármegyével is beérheti, de a Regnum Marianum hetven 
magyar vármegyéért kiált.”5 A reformáció követői természetesen határozottan visszautasították azt a vádat, hogy 
Krisztus országa általuk szorgalmazott eszméje megnehezítené a területi revízió bekövetkezését. 

Zadravecz azonban a protestánsok bírálata ellenére folytatta hasonló megnyilatkozásait. Ezek közül kiemelke-
dett az a szónoklata, amit 1922. február 14-én, a Budai Katolikus Kör kultúrestjén tartott. Ebben a következőket 
hangoztatta: „Ha Magyarország integer akar lenni, legyen elsősorban katolikus. Ne keresztény. Az olyan öszvéres 
dolog. Se ló. Se szamár. Katolikusok legyünk! A katolikum magyarságot visz a kereszténységbe. A többi csak tagadást 
hozott. (…) Az egész integritást egypár nap alatt könnyen helyre lehetne állítani, ha nem lennének itt folyton fele-
kezeti villongások. De ne siránkozzunk! Tisztítsuk és élesszük lelkünkben a katolikus hitet, a Regnum Marianum 
hitét, s az vissza fogja hozni nekünk Hungária széttépett királyi palástjának régi épségét.”6 Zadravecz idézett szavai 
ismét felháborodást keltettek a protestánsok körében. Ezért az evangélikus egyház vezetői beadványban kérték 
Belitska Sándor honvédelmi minisztertől a tábori püspök felelősségre vonását.7 A főpap ettől sem zavartatta magát, 
és számos más katolikus egyházi személlyel együtt egyre keményebb magatartást tanúsított a reformáció hívei iránt.

A magyarországi katolikus és protestáns felekezetek addig sem felhőtlen viszonya jelentősen romlott az 1920-
as évek második felében. A katolikusság részéről a protestánsokat érő támadások megszaporodását és eldurvulását 
érzékelve Raff ay Sándor a Bányai Evangélikus Egyházkerület 1926. október 7-én tartott közgyűlése elé terjesztett 

 4 Gondolatok a püspöki programm beszédéből. (Szerző nélkül.) Kálvinista Szemle, 2. évf. 41. sz. 1921. október 9. 334. o.
 5 A magyar katolicizmus összeforrott a területi épséggel. (Szerző nélkül.) Nemzeti Újság. Keresztény politikai napilap, 1921. 
december 14. 5. o.
 6 Csak az apostoli királyság állíthatja helyre az intéger Magyarországot. (Szerző nélkül.) Nemzeti Újság, 1922. február 15. 1. o. 
A helyzetet bonyolította, hogy Zadravecz beszédében a királykérdést érintve állást foglalt a Habsburgok trónra való jogosultsága 
mellett. Ezzel kiváltotta a szabad királyválasztó kisgazdapártiak tiltakozását is.
 7 Evangélikus Országos Levéltár. (A továbbiakban EOL.) Egyetemes egyházi iratok. 22. doboz. 41/1922. 

”

„Minden keresztény felekezet 
számára méltányolható len-
ne viszont az, ha a keresz-
tény-nemzeti Magyarországot 
Regnum Christianumnak tekin-
tenék, hiszen Krisztust mindany-
nyian Uruknak vallják.
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püspöki jelentésében egyenesen arról panaszkodott, hogy hazánkban vértelen ellenreformáció zajlik.8 Ravasz László 
pedig a magyar protestantizmus egységes frontjának kiépítését sürgette a katolicizmus ellen, amely megindította 
harcát a Regnum Marianum teljes restaurálásáért. A püspök erről először a Dunamelléki Református Egyházkerület 
tanácskozásán beszélt 1926. október 16-án.9 Ezzel egyidejűleg Baltazár Dezső, a Tiszántúli Református Egyházke-
rület püspöke szintén riadót fújt. Az 1926. október 24-én Debrecenben megrendezett országos református presbiteri 
nagygyűlésen a protestáns felekezetek egységes álláspontját képviselve hangsúlyozta: A „…magyar hazát és pedig (sic!) 

a történeti határaival és jogaival egységes és egész Magyarországot sem 
a Máriáénak, sem a Kálvinénak, sem a Lutherének, sem az Izraelének, 
hanem a Krisztusénak és a magyarokénak tudjuk és akarjuk és Orsz. 
Presbiteri Szövetségünk szervezetét, lelkét, munkáját, küzdelmeit, 
egész életét ennek a célnak szenteljük oda.”10 Ezzel csattanós választ 
adott azoknak a katolikus köröknek, melyek a terület-visszaszerzési 
törekvések támogatását összeegyeztethetetlennek vélték a Regnum 
Christianum eszméjének hirdetésével.

A Regnum Marianum és a Regnum Christianum vitáját érin-
tették az I. országos református nagygyűlésen is, amit 1927. május 
21–22-én tartottak Budapesten. A rendezvény résztvevői tizenkét 
pontban összegezték a magyar reformátusság helyzetével kapcsola-
tos állásfoglalásukat. Kifejtették: mindent megtesznek azért, hogy 
Krisztus királyi volta az ország és a nemzet életében ugyanúgy érvé-
nyesüljön, mint egyházukban. Erőfeszítéseikkel a Jézusnak szentelt 
Magyarország történelmi egységének és nagyságának helyreállításán 
fáradoznak. Azt kívánják, hogy a krisztusi elvek társadalmunkat és 
gazdaságunk működését egyaránt hassák át.11

Az 1920-as évek elején biztatóan induló hazai katolikus–pro-
testáns kapcsolatok elkeserítő állapotba jutottak az évtized végére. 
Folyamatossá váltak a felekezeti torzsalkodások. A Mária országa és a 
Krisztus országa felfogások közötti ellentét azonban csak egyike volt 
a kereszténység két nagy irányzata között heves vitákat kiváltó kérdé-
seknek. Sőt azt tapasztalhatjuk, hogy ezt az inkább elvi jelentőségű 
nézeteltérést fokozatosan háttérbe szorították a komoly gyakorlati 

következményekkel járó polémiák. Az egyházi tisztségviselők és az egyszerű hívők fi gyelme mindinkább olyan 
mindennapi problémák felé fordult, mint például a vegyes házasságok és a reverzálisok ügye vagy a felekezetek eltérő 
állami anyagi támogatása. Az államhatalom és a józanul gondolkodó egyháziak persze megpróbálták mérsékelni a 
vallási feszültségeket. Erőfeszítéseik következtében az 1930-as évek folyamán és az 1940-es évek első felében foko-

 8 EOL Bányai Evangélikus Egyházkerület Levéltára. Különanyag. Közgyűlési jegyzőkönyvek. Az 1926. október 7-i közgyűlés 
jegyzőkönyve. 11. o.
 9 A magyar protestantizmus jövője. (Szerző nélkül.) Kálvinista Szemle, 7. évf. 43. sz. 1926. október 23. 350–351. o.
 10 A debreceni riadó. (Szerző nélkül.) Kálvinista Szemle, 7. évf. 44. sz. 1926. október 30. 358. o.
 11 A Református Nagygyűlés határozatai. (Szerző nélkül.) Kálvinista Szemle, 8. évf. 22. sz. 1927. május 28. 177–178. o.

Raffay Sándor evangélikus püspök templomszentelésen
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zatosan javult a magyarországi keresztény vallási közösségek viszonya. Ehhez hozzájárult, hogy katolikus részről 
igyekeztek a protestánsokat kevésbé sértő módon megjeleníteni hitbeli meggyőződésüket és hagyományaikat. Ez 
vonatkozott a Mária-kultuszra és a Regnum Marianum eszméjére is.

A reformált egyházakhoz tartozók táborában örömmel üdvözölték ezt a 
jelenséget. De többen úgy látták, hogy ez a stílusbeli változás csak egy újabb 
protestánsellenes off enzíva leplezésére szolgál. A Harangszó című evangélikus 
hetilapban 1933 februárjában Hamvas József lelkész, tanár és író azt fejtegette, 
hogy a katolikusok egyszerűsítik a Mária-tisztelet külsőségeit, és Krisztust állít-
ják előtérbe. Ezt azonban egy „új ellenreformáció” elkendőzését célzó fogásnak 
minősítette (Hamvas 1933). Azokat, akik túlságosan nagy reményeket tápláltak 
a katolicizmus protestantizmushoz történő közeledését illetően a Szűzanyáról 
vallott felfogás tekintetében, nem kisebb rangú egyházi vezető ábrándította ki, 
mint Serédi Jusztinián, az esztergomi érsek. Serédi 1934. augusztus 15-én, Nagy-
boldogasszony ünnepén elmondott szentbeszédében kijelentette: „Szűz Máriának 
köszönheti létét ez az ország. Tudom jól, hogy sokan feleslegesnek tartják Mária 
tiszteletét. Ezeknek azt mondom, hogy nem tisztelheti a fi út az, aki az anyját 
nem tiszteli. Nem tisztelheti Krisztust igazán az, aki Szűz Máriát nem tiszte-
li.”12 A hercegprímás megnyilatkozását a Református Élet 1934. szeptember 1-jei 
száma élesen bírálta. A hetilapban rámutattak, hogy Jézus anyját a protestánsok 
szintén tisztelettel övezik, csak nem olyan formában, mint a katolikusok. Végül 
hangoztatták, hogy Magyarország nem Szűz Máriáé, és nem neki köszönheti 
fennmaradását, hanem Krisztusnak.13

A Horthy-korszakban minden valószínűséggel az 1938-as esztendőben esett 
legtöbb szó a Regnum Marianumról. Ekkor emlékeztek meg államalapító kirá-
lyunk halálának kilencszázadik évfordulójáról. Ebből az alkalomból az állami hatóságok 1938-at Szent István-em-
lékévvé nyilvánították. Az országos ünnepségek jó lehetőséget adtak a területi revíziós törekvések fontos ideológiai 
alapját jelentő Szent István-i állameszme népszerűsítésére. Ezt a rendezvények katolikus szónokai soha nem mulasz-
tották el összekapcsolni annak hangsúlyozásával, hogy első uralkodónk országát Szűz Mária oltalmába ajánlotta. 
A Szent István-jubileum kapcsán 1938. május 25–29. között Budapesten tartották meg a XXXIV. nemzetközi 
eucharisztikus kongresszust. Az oltáriszentség tiszteletére rendezett színpompás ünnepségsorozat az emlékévtől 
eltérően kifejezetten katolikus egyházi esemény volt. Az ennek során elhangzott beszédekben gyakran szerepelt az, 
hogy hazánk Mária országa.14 Erre reagálva a Református Élet egyik cikke 1938. június 18-án felpanaszolta, hogy 
a kongresszuson Mária Magyarországát éltették, megfeledkezve arról, hogy a lakosság el nem hanyagolható része 
nem katolikus.15 

 12 Mária országa. (Szerző nélkül.) Református Élet. Egyháztársadalmi, építő, egyházpolitikai hetilap, 1. évf. 36. sz. 1934. szeptember 
1. 269. o.
 13 Uo.
 14 A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus emlékkönyve. Közrebocsátja a kongresszus Előkészítő Főbizottsága. Szent 
István Társulat, Budapest, 1938. 94; 111; 229. és 234. o.
 15 Az eucharisztikus kongresszus, a trianoni Magyarország és Verdier biboros. (Szerző nélkül.) Református Élet, 5. évf. 25. sz. 
1938. június 18. 253. o. 

Ravasz László református püspök
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1938. május 30-án az Országház előtti Kossuth téren ünnepi mise keretében nyitották meg a Szent István-emlék-
év katolikus rendezvényeit. A szertartáson Serédi Jusztinián hazánkat felajánlotta Jézus szent szívének (Moravek 
1940, 187–189. o.). Figyelemre méltó az a tény, hogy az esztergomi érsek nem a Szűz Máriának tett országfelajánlást 
újította meg. Ebben bizonyára szerepet játszott, hogy ez a protestánsok számára elfogadhatóbb volt. Így nem kel-
lett attól tartani, hogy ezzel a cselekedettel a katolikusok újabb felekezeti villongásokat váltanak ki. Azok ugyanis 
megzavarhatták volna a forrongó európai környezetben szükséges nemzeti összefogást. Ugyanakkor a katolikus 
egyházi vezetés ezzel az eljárással egyfajta gesztust gyakorolt a reformáció követői felé annak viszonzásául, hogy 
nem gördítettek akadályokat az eucharisztikus világkongresszus budapesti megrendezése elé. Példaként állhatott 
a katolikusok vezetői előtt az, hogy az első világháború idején, 1915-ben a püspöki kar egyszer már „Jézus Szent 
Szíve” oltalmába helyezte Magyarországot (Balogh–Gergely 1993, 157. o.). 

A „Jézus Szívének” történő 1938-as országfelajánlás nem változtatott azon, hogy a katolikusok hazánkat Mária 
országának vallják. Ezt az 1940-es évek első felében számos alkalommal kifejezésre juttatták. A kérdéskört tudo-
mányos szempontból vizsgálta Németh László plébános A Regnum Marianum állameszme című tanulmányában, 
amely a Regnum egyháztörténeti évkönyvben látott napvilágot 1941-ben (Németh 1941). A Magyar Katolikus 
Történetírók Munkaközössége színvonalas kiadványának lapjain Németh a Mária országa gondolat fejlődését a 
kezdetektől a 18. századig kísérte fi gyelemmel. Fejtegetései végén megállapította: „…amíg a művelt körök a XVIII. 
század második felének közepétől kezdve az újabb nyugati áramlat, a felvilágosodás következtében egyre inkább 
elszakadnak az Egyháztól és letérnek a Regnum Marianum erkölcsi síkjáról, addig a nép lelkében tovább hordja a 
magasztos eszmét.” (Uo. 288. o.)

A reformáció egyházai részéről visszafogott kritikával fogadták Németh dolgozatát. Balázs László a Protestáns 
Szemle 1942. novemberi számában kifejtette, hogy a reformált hitet követő történésznek nehéz tárgyilagos ítéle-
tet mondani erről a tanulmányról. Hiszen írója olyan jelenséget elemzett, amelyet a protestantizmussal szellemi 
fegyverként szegeztek szembe. Ettől függetlenül a recenzens igyekezett szigorúan szakmai szempontok alapján 
megfogalmazni véleményét. Azonban több ponton eltérő következtetésre jutott, mint a katolikus szerző. Nehez-
ményezte például Némethnek azt a kijelentését, hogy az egységes katolikus Magyarországnak két ellensége volt: a 
protestantizmus és a török uralom. Balázs leszögezte: „Mi is állíthatnánk fel ilyen párhuzamos ellentétet ilyenféle-
képpen: »Az egységes, megújhodó protestáns Magyarország felállításának ebben a korban két negatív tényezője van: 
a katolicizmus és az osztrák-német-Habsburg uralom.«” (Balázs 1942, 346. o.) Ám ezeknek a megállapításoknak 
nem látta semmi hasznát.

Ekkorra a Regnum Marianum és a Regnum Christianum vitája már elcsendesedett. A második világháború 
idején az állami hatóságok minden korábbinál határozottabban fejezték ki azt az elvárásukat, hogy a keresztény 
felekezetek az egymás elleni küzdelmet félretéve összefogásukkal járuljanak hozzá a nemzeti egység megteremté-
séhez. Ennek fontosságát katolikus és protestáns oldalról egyformán átérezték, s az egyházi személyek közül egyre 
többen hajlottak a békés párbeszédre. Így a Regnum Marianum eszméje körüli vitatkozást is igyekeztek mellőzni 
annak ellenére, hogy ebben a kérdésben mindkét fél álláspontja változatlan maradt.
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Giczi Zsolt 1988-ban szerzett földrajz–történelem szakos középiskolai tanári diplomát a szegedi 
József Attila Tudományegyetemen. Ugyanott 1995-ben nyerte el az egyetemi doktori fokozatot 
Az 1938-as Szent István jubileumi év Szegeden című értekezése megvédésével. 2009-ben a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában került 
sor PhD-disszertációjának megvédésére, amely A katolikus–protestáns egyházi kapcsolatok fő 
vonásai a Horthy-korszak Magyarországán címet viselte. A Szegedi Tudományegyetem Új- és 
Legújabbkori Magyar Történeti Tanszékének adjunktusaként a Horthy-korszak történetét és a 20. 
század magyar egyháztörténetét oktatja. Publikációi is ezekben a témakörökben jelennek meg.
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