
PUSKELY MÁRIA

Hűségben és szerétetben

Fidelitate etcaritate - ez volt dr. Batthyány-Strattmann László címerénekjelmondata, és a
»szegények orvosa" egész életét valóban a hűség és a szeretet szellemében élte le.
Batthyány László 1870. október 28-án született Dunakilitin, ősi magyar nemesi családból.
A Strattmann nevet, a hercegi címet és a hitbizományt csak 191 S-ben örökölte, amikor a
család legidősebb tagja, Batthyány-Strattman Ödön herceg meghalt. Az itjú Batthyány
László iskoláit a jezsuiták kalksburgi és kalocsai intézetében végezte, és Ungvárott
érettségizett 1890-ben. Filozófiai, csillagászati, botanikai és kémiai tanulmányok után az
orvosi hivatást választotta. 1900-ban szerzett orvosi diplomát a bécsi orvostudományi
egyetemen. Dr. Batthyány köpcsényi kastélya mellett modem fölszerelésű kórháZat
épített, célul tűzve maga elé, hogy a szegény betegek gyógyításával fog foglalkozni.
Elsősorban szemműtéteket végzett. Évente négy-ötezer szegény beteget kezelt, négy
ötszáz műtétet végzett. 1nO-tól Körmenden folytatta tevékenységét.

Még orvostanhallgató korában feleségül vette az osztrák-orosz származású Coreth
Mária Terézia grófnőt. Boldog házasságukból tizennégy gyermek született. Közülük tízen
érték meg a felnőttkort. Három leánya és három fia él még: öten Ausztriában, a legfiatalabb
- Károly - Uruguayban.

Dr. Batthyány-Strattmann László 1931. január 22-én hunyt el. Halála után tizenhárom
évvel kezdődött meg a boldoggá avatását előkészítő egyházmegyei per. Az 195 l-ben
befejezett szombathelyi per során huszonegy tanú vallott Batthyány hősies erényeiről.

Bécsben tizennégy tanút hallgattak ki. 1971-ben IjjasJózsef, a Magyar Püspöki Kar akkori
elnöke a vatikáni Szenttéavatási Kongregációnál letétbe helyezte a szombathelyi per
anyagát. A kongregáció 1981-ben nyilatkozott az ügyben, engedélyezve a per folytatását.
1982-től a boldoggá avatási per előkészítésehárom egyházmegye: Bécs, Szombathely és
Kismarton (Eisenstadt) nevében folytatódott.

Az alábbi interjú keretében Ausztriában élő gyermekei - Ferenc, József, Lujza, Anna és
Blanka - beszélnek dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról. A beszélgetésekben fel-felmerült
azoknak a testvéreknek a neve, akik már az örökkévalóságba költöztek. Károly, aki csak
egy-két órát élt, s édesapja keresztelte meg; a három és fél éves korában eltávozott Anna
Mária; az ijtjúsága virágában elhunyt Ödön; majd az utóbbi években meghaltak: László,
Gitta, Iván és Franciska.

A beszélgetések színhelye: Németújvár (ma Güssing, Burgenland), a család ősi feszke,
Farkasdifalva a Rába rnellett, közel a jugoszláv határhoz (ma Neumarkt an der Raab),
Kismarton (ma Eisenstadt), Burgenland tartomány fővárosa, püspöki székhely; végül
Bécs, dr. Batthyány halálának helye.

Dr. BatthyányFerenc a németújvári ferences templom hatalmas kriptájában, édesapja sírja
mellett nyújt kezet. Csendes hangon mutatja be családját:

- Ez a két kicsi koporsó a kis Karlír és Anna Máriát rejti. Szüleink gyakran emlegették
őket. Amikor 1929. november elsején itt jártunk, és mécsest gyújtottunk a két kicsi meg
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legidősebb bátyánk, Ödön koporsója előtt, nem sejtettük, hogy édesapánk lesz a
következő.

- Vajon ő sem gondolt erre?
- Egyesek szerint gondolt rá, de nem beszélt róla. Minden erejét megfeszítve

dolgozott 1929. november elejéig. Édesanyánkkal együtt Rómába készült, egy meg
beszélésre; édesapánk a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok Állandó Bizottságában
Közép-Európát képviselte. Bécsben rosszul lett, orvosbarátai tanácsára kivizsgálásnak
vetette alá magát. Mi biztosak voltunk abban, hogy tíz napon belül minden rendbe jön.
Nem így történt! ..

Itt a kriptában Ödön mellett kapott helyet, akinek elvesztését haláláig siratta. De utolsó
betegségében már annak az örömének is kifejezést adott, hogy nemsokára találkozikvele.

Természetesen idehoztuk édesanyánkat is. Ő 1951 márciusában hunyt el, hosszú,
súlyos betegség után. Elvesztette beszélöképességét, írni sem tudott már.

- Pedigő mondbatott volna el a legtöbbetférjéről.
- Valóban. De amikor megkezdődteka hivatalos tanúkihallgatások, Ő már nem tudott

beszélni. Gyakran nézegette a családi fényképalbumot, simogatta a fényképeket, és apánk
képére mutatva, sírva, erőlködve ezt a szöt tudta még formálni: heilig. Ez volt egyetlen
tanúságtétele róla.

- Magyarul nem tudott az édesanyjuk? Milyen családból származott?
- Édesanyánk, Coreth Mária Terézia anyja, Anna Pankratyeva orosz apától és francia

anyától származott. Nagyanyánk ortodox volt, csak felnőttkorában lett katolikus. Mi már
nem ismertük őt, 1912-ben halt meg. Édesanyánk anyanyelve a német volt, de tökéletesen
beszélt franciául is. Házasságkötése után jól megtanult magyarul.

- Mióta temetkeznek a Batthyányak a németújvári kriptába?
- A németújvári ferences kolostort és templomot a katolikus hitre visszatért

Batthyány Ádám és felesége, Formantini Auróra alapították. Őket temették ide először:

Ádámot 1659-ben, feleségét 1653-ban. Ádám két fia is itt nyugszik, Kristóftól származik a
család úgynevezett "öregebb", hercegi ága, Páltól pedig az "ifjabb", a grófi ág. Édesapánk
ennek a leszármazottja.

- Hogyan került a Batthyány mellé a Strattmann név?
- Kristóf fiának, II. Ádámnak Strattman Eleonorával kötött házassága révén. Az

elsőszülöttek örökölték a kettős nevet és egy Strattmann eredetű birtokot. 1915-ben
Ödön herceg halálával kihalt az "öregebb" ág, és a név meg a vete járó birtok örököse a
másik ág legidősebb tagja, édesapánk lett.

Különben az "öregebb" ág olyan képviselői-pihennek itt, mint Batthyány Lajos,
Magyarország utolsó magyar nádora (t 765), Batthyány-Strattmann Károly tábornok, II.
József nevelője. .

- Az említett Il Ádám törökverő elődeihez méltó módon vitézkedett Budavár
visszavételénél. Erről olvashattunk Buda felszabadításának krónikájában. De térjünk
vissza még az "öregebb "ághoz.

- Ebben az urnában BatthyányJózsef hercegprímás szívét őrzik. 1799-ben halt meg.
Azt akarta, hogy legalább a szíve családja körében nyugodjék.

- Az " ifjabb " ágból származá közvetlen elődök közül kiknek a hamvait találjuk
itt?

- Egymás mellett fekszenek édesapám apai nagyszülei: BatthyányJózsef és Tamóczy
Antónia, valamint édesapja: József és szentként tisztelt édesanyja: Batthyány Lujza. Mi
gyerekek felnőttkorunkbantudtuk csak meg, hogy milyen családi tragédia árnyékolta be
édesapánk gyermekkorát. Azóta számos családi emlék, dokumentum is a kezünkben van,
így meglehetősen pontosan tudjuk rekonstruálni a történteket.

Édesapánk apja, Batthyány József szerelmi házasságot kötött a család úgynevezett
zsigmondi ágából származó Batthyány Lujzával. Édesanyja, a Lajtafalun valóságos hercegi
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udvart tartó Tarnóczy Antónia azonban nem volt megelégedve gyönge egészsegu
menyével. Ő új, erős dinasztiát szeretett volna alapítani, ehhez pedig Batthyány Lujzanem
mutatkozott alkalmasnak. Anyósa kegyeit akkor vesztette el véglegesen, mikor egymás
után több kisgyermeke is meghalt. József, bár szerette feleségét, nem tudott kikerülni erős
akaratú anyja bűvköréből. Míközben felesége élete kockáztatásával vállalta tizennegyedik
gyermekét, József elhagyta, kilépett a katolikus egyházból, és elvette anyja társalkodó
nőjét, egy 4S éves elszegényedett grófnőt. A harminchét éves Lujza rövidesen belehalt
lelki-testi szenvedéseibe. Utolsó percéig visszavárta férjét, tudtára akarta adni, hogy
mindent megbocsátott neki. Édesapánk ekkor már tizenkét éves volt. Édesanyja szenve
dése, apjának hűtlensége bizonyára eltörölhetetlenül lelkébe vésődött. Mégis, mindig
csak jót hallottunk tőle édesapjáról és mostohájáról is. Nagyapánk később visszatért a
katolikus hitre, s mikor medikus fia odaadóan ápolta őt utolsó betegségében 
gyomorrákja volt -, még azt is megbocsátotta neki, hogy orvos lett. Édesapám később
nagyon jó volt mostohájához, ezt édesanyánktól tudjuk

Van itt a kriptában egy számunkra is titokzatos, felderítetlen részleg. Hiányoznak az
elhunytak nevei, a kegyelet emlékei. Állítólag az itt nyugvók pestisben haltak meg, mások
szerint nem voltak katolikusok. De ezek az ismeretlen Batthyányak is a nagy család tagjai.
Összetartozunk.

- Ma is? Nyelvileg is?
- Évente egyszer összejövünk a németújvári vár nagytermében. Bennünket, testvére-

ket különösen is összeköt szüleínk emléke. Gyermekkorunkban nagyon összeforrtunk, és
bár az elmúlt évtizedek eléggé szétszórtak minket, most is egyetlen családot alkotunk.
Gyermekeink, unokáink szíve azonban már más nyelvi talajba gyökeredzik. Így hozta a
sors ...

Batthyány Lujza a vár alatt húzódó, ugyancsak családi tulajdonban lévő régi házban lakik,
a Clusius utcában. Korát meghazudtoló elevenséggel beszél gyermekkorukról, Köpcsény
tündérvilágáról. A falon festmények, fényképek-mindenütt a család: a szülök, saját
gyermekei, unokái, dédunokái. Ebben a miliőben könnyű visszapergetni az idő kerekét.

- Mindnyájan Köpcsényben születtünk, és mindannyiunkat Batthyány Vilmos nyitrai
püspök keresztelt meg. Ödön, jómagam és Laci alkottuk a nagyok csoportját. Ödön volt a
legidősebb, és vitathatatlan fensőbbséggelparancsolt nekünk. Legszívesebben indiános
dit játszottunk. Ödön volt a törzsfőnök. Nyáron a parkban tanyáztunk, de télen
beszorultunk a kastélyba. Nemegyszer előfordult,hogy vendégeink indián sátrakat, huron
fegyvereket találtak a szalonban. Édesapánk ilyenkor csak mosolygott. Nem lehetett
elképzelni olyan előkelő vendéget, aki miatt kizökkentünk volna megszokott családi
életünkből.

- Hogyan emlékszik vissza Ödönre?
- Mint legjobb testvérre. Ő örökölte édesapánk zenei tehetségét, de nem készült zenei

pályára. Leérettségizett, mégpedig éppen a háború utáni zavaros időkben, fogalma sem volt
azonban, milyen pályára lépjen. Egyszer azt mondta keresztanyjának: "Tudod, Tanti, én vagyok
az a Batthyány, akinek nincs hivatása."Tudat alatt talán sejtette, hogy rövid pályát fog befutni?

A lányok közül én mentem előszörférjhez. Édesapánknak megvolt az öröme, hogy még
láthatta két kis unokáját: Maját és Zsigát. Egyszer a Löw-szanatóriumban, a fájdalom
szüneteít kihasználva, valóságos kis állatgyűjteményt rajzolt Majának a következő pár sor
kíséretében: "Kedves Maja, nagyon köszönöm leveledet. Neked és Öcsikédnek összeállí
tottunk egy kis állatkertet. Puszil Nagypapa." Eléggé messze laktunk Bécstől, így ritkábban
tudtam meglátogatni, mint a testvéreim. Amíg tudott írni, pár sort legalább küldött.
Azután már csak üzent... Valahányszor bementem hozzá, kis keresztet rajzolt a
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hornlokomra. Így áldotta meg a kicsiket is. Édesapánk soha nem panaszkodott. Hogy is
fejezzem ki az alig megfogalmazhatót? Ő mindig ugyanaz maradt, minden helyzetben:
mint orvos a műtőasztal mellett, mint férj és apa a családi otthonban, mint halálos beteg a
kórházban. Csak egyre sugárZóbb lett, mérhetetlen szeretet áradt belőle.

Dr. Batthyány Józse! a nagy múltú család történetének avatott ismerője. A kastély
könyvtártermében először könyvritkaságokat húz elő; többek között egy 1524-ben
nyomtatott teljes Bibliát, Melanchton széljegyzeteivel. A kandallón fénymásolatban az a
levél látható, melyet Batthyány Ferenc a mohácsi csata előestéjén írt feleségének. A
könyvespolcokon díszes gerincű 18-19. századi könyvsorozatok.

A család történetére vonatkozó féltett iratok egy elzárt részben rejtőznek. Batthyány
József kérés nélkül is magyaráz:

- Ez itt édesapám nagyanyjának, TarnóczyAntóniának a Naplója. 1859-ben kezdte írni,
sajnos, végig ceruzával. A francia szöveget még csak el lehet olvasni, de a gót betűsnémet
írást már nemigen. A Naplóban gyakran felbukkan "Pepi" neve. Így becézte egyetlen fiát,
Józsefet, vagyis nagyapánkat. Imádta ezt a későn született fiút, nagyurat akart belőle

nevelni. Menyét, Batthyány Lujzát nem állhatta. Valóban nem voltak fiával összeillők? Ki
tudná ma már ezt eldönteni? A Napló egyébként kortörténeti szempontból is érdekes.
Érdemes lenne egyszer minden sorát "megfejteni".

Édesapám azt tervezte, hogy rendszeresen közzeteszi köpcsényi kórháza évi jelentését.
Sajnos, csak egy készült el, az 1904. évi. A kötet orvostörténeti szempontból bizonyára
felbecsülhetetlen érték. Édesapám sokszor lépett orvosi szempontból járatlan utakra,
mindent megpróbált, csak hogy segíteni tudjon.

Atrianoni békeszerződésután egy schilling bérért a burgenlandi tartománynak adta át a
rendkívül rnodernül fölszerelt köpcsényi kórházat. A szerződés húsz évre szölt. A húsz év
leteltével a család visszakapta az épületet, és 1945-ig legfiatalabb öcsénk, Károlyvezette a
kórházat. Azóta állami kézen van.
- Három fényképalbum: 1899-1900-1901-ből. Szüleink fiatal házas korukban elég

sokat utaztak. A legtöbb képen ők láthatók: itt például egy elejtett szarvas mellett vagy
Nizzában a tengerparton. Itt van édesapám első autója, ő maga a sofőr. A képek alatti
francia nyelvű magyarázó szöveget édesanyám írta. Egyik kép alatt például ez áll: "Csárda,
ahol Laci meg én és a motor egy kicsit pihentünk. Laci közben szegény gyerekeknek fogat
húzott. 1899. Aug." Az 1901-es kötetben ez a fehér ruhás apróság: Ödön.

Szociológusoknak való csemege ez a két füzet. Az egyik édesapám feljegyzéseit
tartalmazza a köpcsényi szegényekről, 1915-től.Név, életkor, lakcím, a gyermekek száma
után ilyesféle bejegyzések: "Férje meghalt tébécében." "A férj gyári munkás." "A férj
bevonult Bécsbe." "Férj gyári munkás, most hadifogságban." "Nagyon szegény, szinte
teljesen vak." Afüzet végén már másnak az írásából származnak a bejegyzések, látszik, hogy
édesapánknak nemigen maradt ideje a füzet vezetésére. - A másik füzetben a körmendi
szegényekrőltalálunk feljegyzéseket. Ezeket az embereket már mi is ismertük. Édesapánk
sokszor bennünket küldött pénz- vagy egyéb segéllyel a szegény családokhoz. Őt az egész
ember érdekelte, testi-lelki szükségleteivel együtt. A feljegyzések három szempontot
egyesítettek: az egészségügyit, a szociálisat és a valIásit. Például egy-két feljegyzés (a
személyi adatok után): "A családatya elmebeteg, az asszony nagyon nehezen keresi a
kenyeret, mert a keze hibás." "Szegénységük következtében nagyon el vannak keseredve."
"Súlyos tüdővészes, 31 éves." ,,Aférfi arca sebes (rákos) s így nem veszik fel munkára."
"Koldulásból él, nagyothall." ,,A családfő világtalan, koldulásból élnek." "Senkije nincs,
öreg lány, mosni jár, de nehezen bírja a munkát." Ezt a füzetet egyébként a kórházban
múködő szerzetes nővérekvezették.
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A szekrényből előkerül még egy lepedő nagyságú Családfa, szamos levél, régi számlák,
meghívók, végül egy elrongyolódott kézírásos kötet: A' Battyáni Fámiliának Eredete és
Története. BatthyányJózsefaz Előszóból olvas fel: ,,A'mi engem illet: adná Isten, hogynem
külörnben ékességére vállyak Édes Hazámnak, mint nékem dicsőségemre esik, hogy
benne születtettem. A' van eszembe mindenkor, azon vagyok minden igyekezetemmel,
hogy benne Születésemet ne Szégyöllye. Irám Szombathelyem, 1899. évben - A' Szerző."
A felolvasó szeme elhomályosodik. Mintha a maga hitvallását mondta volna el.

Batthyány Anna bécsi otthonában "élnek" a fényképek, festmények. Az unokák színes
csoportja közepette fekete-fehéren egy boldog fiatalasszony, Mizl ad éppen cuppanós
csókor férje, dr. Batthány László arcára. Amott meg Mizl egymagában; ragyogó asszony
volt, ugyanakkor ügyes, házias, talpraesett, temperamentumos.

- Edesapánkat ővezette vissza Istenhez. 1898-ban esküdtek meg. Előtte mind a ketten
komolyan felkészültek a szentségi házasságra. Édesapánk gyerekkori vallásosságát eléggé
elmosták fiatalkorának kereső évei. Házasságkötésekor szinte elölrőlkezdett el mindent. S
ez vitathatatlanul édesanyánk érdeme.

- Igaz, hogy édesapjuk alapjában indulatos természet volt?
- Igen. Mi azonban már csak szelíd arcát ismertük. Édesanyánk úgy mondta, hogy

harminchárom évi házasságuk alatt egyetlenegyszer látta haragosnak. A nővérek a
kórházban viszont azt tanúsították, hogy végtelen türelme mellett tudott igen erélyes is
lenni.

- Ha visszagondol édesapjukra, hogyan látja őt maga előtt?

- Amint imádkozik - ahogy a kisebbekkel játszik - betegei között, Tulajdonképpen
őt minden élethelyzetben ugyanolyannak láttuk: egyszerűnek, derűsnek, nyugodtnak és
kiegyensúlyozottnak. Mindenkinek mindene tudott lenni. Minket, testvéreket egy életre
összekovácsolt. Mindent Istenre vonatkoztatott. Mikor kicsik voltunk, séta közben
sokszor felhívta figyelmünket a természet csodáira, s hozzátette: .Míndezt a szépséget
Isten teremtette."

- Milyen volt a család egy átlagos munkanapja?
- A napot szentmisével kezdtük. Ezen mindnyájan áldoztunk. Édesapám szívesen

ministrált, harmóniumozott. A fiúk be voltak osztva a hét minden napjára. A legkisebbet,
Karlit is édesapánk tanította meg mínístrální. Emlékszem, előfordult, hogy Karli a
Confiteorban "omnibus sanctis" helyett .aurobus sanctis"-t mondott. Szentmise után Papi
mindig közös hálaadást tartott az oratóriumban vagydolgozószobájában. A mi délelőttünk
tanulással telt, ő pedig a kórházban dolgozott. Hetenként háromszor operált, háromszor
rendelt. Ebédkor ismét együtt volt a család. Apánk a fáradtságtól néha alig tudott enni.
Különben is mértékletesen étkezett.

- Cigaretta, kávé?
- Az utóbbi nem volt még divatban. Cigaretta mindig volt nála, szívesen rágyújtott.

Ödön halála után, mintegy folytatva elhunyt fia szeretetgyakorlatát, szombaton nem
dohányzott. Nagyhéten sem.

Délután olykor rövid időre lepihent, azután visszament a kórházba. Főképpenaz operált
betegeket akarta naponta többször is látni. Szívesen végezte a kötözést is. Az este ismét a
családé volt. Külön-külön foglalkozott mindegyikünkkel. Minden este közösen imádkoz
tuk a rözsafüzért. Erre az éppen ott tartózkodó vendégek is hivatalosak voltak.

Édesapánk soha nem volt tétlen. Dolgozott és imádkozott. Csak az imából meríthetett
erőt ahhoz, hogy viszonylag gyönge fizikumával naponta 80-100 beteget ellásson, és
ugyanakkor egészen a családé is lehessen. Azt hiszem, eljutott az Istennel való misztikus
egyesülés fokára. Életének igazi titka Istenben van elrejtve.
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- Utolsó és mindmáig felejthetetlen élménye?
- Halála előtt néhány perccel még keresztet rajzolt homlokomra. Hiszem, hogy egész

életemet végigkísérte édesapám áldása.

Batthyány Blanka három napló-kötettel érkezik Kismartonba. Naplóját 1929-ben,
tizennyolc éves korában kezdte írni Köpcsényben. s egészen 1931 végéig folytatta. Ő volt
szinte állandóan édesapja mellett a Löw-szanatóríurnban, Végigkísérte szenvedéseinek
mind a tizennégy stációját. Néhány mondatot olvas fel naplójából.

,,1929. okt. 28. Körmend. Ma van Papinak a születésnapja. A szentmise ünnepélyes volt, a
legszebb miseruhát tettem ki. Persze a szentmisét meg a szentáldoZástis érte ajánlottam fel.

Nov. 12. Körmend. Holnap megy el Papi és Mami Rómába.
Nov. 14. Körmend. Egynagyon-nagyon kellemetlen hír jött Mamitól. Az orvos Bécsben

azt mondta, hogy Papinak nem szabad Rómába mennie, s még ma este a Löw
szanatóriumba költöznek. Rémes ... !

Nov. 25. Bécs. Papi délelőtt meggyónt ... Ez a professzor olyan furcsa ...
Nov. 27. Ma valami rémes nap volt. Az operáció napja. Dr. Fuchs szintén ott volt, az

operáció előtt egy keresztet rajzolt Papi homlokára. Papi a narkózisban olyan szép
pszalmokat imádkozott. .. Abbas Primas sürgönyzön. hogy a pápa áldását küldi Papinak.

1930. Ápr. 20. Körmend. Ma húsvétvasárnap van, és még mindig nincs itt Papikánk és
Maminkánk! Oh Istenem, kérem, kérem, könyörülj meg rajtunk.

Máj. 14. Bécs. Papi meggyónt, megáldozott és fölvette az utolsó kenetet ... Nagyon
örült neki.

Okt. 4. Éjjelvan, 12 óra. Szegény jó Papikámnak annyi fájdalma van. Ha csakfél fájdalmát
elvehetném ... milyen szívesen tenném.

Nov. 7. Szenvedéseigazánkibírhatatlan lehet, s a mi drágaPapikánk tűr, mint egyvalódi szent.
Dec. 2. Délután kicsit aludt, azután fájdalmai voltak és most officiumozik. Mamika

mellette ül, és tartja a kezét.
Dec. 12. Szegény, szegény Papikámnak mennyit kell szenvednie; mama mégis azt

mondta nekem: Olyan megelégedett vagyok!
1931.Jan. 6. Délután a halálról beszélt és ezt rnondta. Tudod, ha még néhány napon át

ilyen sokat kell szenvednem, akkor hamarosan meghalok és az örökkévalóságba megyek.
Jan. 9. Papika máma este azt rnondta. Gyerekek, én már nem fogok hosszú ideig élni, úgy

érzem, mintha a lelkem már valahol messze lenne ... Azt is rnondta, hogy el fog aludni,
alvás közben fog meghalni.

Jan. 22. - Este 10 őrakor édes Papikám meghalt."
A napló becsukódik. Blanka szeméből a tizennyolc éves lány fájdalma sugárzik, mikor

elsuttogja: - "Gondolja, hogy találkozom még vele valahol?"

Következő számunkból

Cserháti József: Ifjúságunk reforrnlelkülete
Rónay László: Sík Sándor emlékezete
Sík Sándor: Teleki Pál, az ember és a cserkész
Teleki Pál: A nemzetiségi kérdésről
Hamvas Béla: Értekezés a közígazgatasröl, ll. rész.
Beszélgetés Jókai Annával
Jókai Anna: Szegény Sudár Anna (regényrészlet )
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