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„Nehéz időkben dönteni kell”. A veszprémi püspökség  
a második világháború idején. Szerk.: Karlinszky Balázs –  
Varga Tibor László. 
Veszprém, Veszprémi Főegyházmegye, 2016. (A veszprémi  
egyházmegye múltjából, 29.) 255 old. 
 
A veszprémi főegyházmegye – több intézményének összefogásával – 2015. 
augusztus 26-án Háborús évek címmel tudományos konferenciát rende-
zett. Jelen kötet lényegében a rendkívül jó hangulatú szimpóziumon el-
hangzott előadások szerkesztett, tudományos apparátussal ellátott változa-
tát nyújtja az érdeklődőknek. Mivel a régi igazság szerint a szó elszáll, az 
írás megmarad – jól is van ez így. Apróbb-nagyobb változások azért történ-
tek: annak idején a konferencia meghívójában jelzettekhez képest két elő-
adásra végül nem került sor – ezek közül írásban Bank Barbara korreferá-
tuma most mégis napvilágot láthatott. A meghívóhoz képest is új elem 
Horváth Gergely Krisztián tanulmánya. Kimaradt azonban a kötetből Adri-
ányi Gábor nagykanizsai gyermekkori élményeinek felidézése, amely a 
konferencia zárásaként hangzott el. Mivel ez műfajában, hangvételében 
egyaránt élesen elütött volna a többi szövegtől – és veleje az egyháztörté-
nész professzor önéletírásában1 olvasható már – a szerkesztők döntése 
érthető. 

A könyv A veszprémi egyházmegye múltjából sorozat 29. köteteként 
jelent meg. Impozáns megjelenésű, akárcsak elődei. GÁTY ISTVÁN ízlését 
dicséri a tördelés, valamint a háború rombolását és az újjáépítést egyaránt 
felvillantó beszédes borító. A főegyházmegye egyháztörténeti bizottsága 
által jegyzett rövid bevezetés után bő 250 oldalon követi egymást 13 ta-
nulmány, amelyek műfajukban, terjedelmükben, témaválasztásukban rop-
pant változatosak. A választott korszak és az egységes jegyzetapparátus köti 
össze őket. Előbbi kapcsán meg kell említeni, hogy nem a háború szigorúan 
vett időintervallumát kell érteni alatta: a szerzők egyaránt jó érzékkel mu-
tatnak fel előzményeket és következményeket is. Az egyes írásokat iroda-
lomjegyzék és angol nyelvű rezümé zárja, a kötet egészét pedig a szerzők 
bemutatása és a nagy múltú sorozat korábbi köteteinek bibliográfiai adatai. 

A szerkesztők a tanulmányokat – a sorozat hagyományai szerint – a 
szerzők nevének ABC-rendjében helyezték el a könyvben. Ez a szerkesztési 
elv kétségkívül áttekinthető, most azonban inkább tematikus csoportosí-
tásban ismerkedjünk meg az egyes írásokkal. 

Roppant erős felütése a könyvnek BALOGH GÁBOR egyetemi docensnek 
a Magyar Szent Kereszt Egyesület egyházmegyei működését bemutató, 
forrásközléssel is megerősített írása. Egy roppant kényes kérdés számos, 
általában kibeszéletlenül hagyott vetületére világít rá. A megkeresztelke-
dett zsidók érdekvédelmi szervezetéről először annak világi elnöke írt még 
egy kényszerűen apologetikus környezetű munkában,2 majd esett pár szó 

                                                   
1  ADRIÁNYI GÁBOR: Egy élet nyomában. Önéletrajz. Bp., 2007. 28–44. p. 
2  CAVALLIER JÓZSEF: A püspöki kar és a Magyar Szent Kereszt Egyesület embermentő 

munkája. In: A magyar katolikus egyház és az emberi jogok védelme. Szerk.: 
Meszlényi Antal. Bp., 1947. 148–168. p. 
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róla korszak monográfiákban3 és a Zichy Gyula életét felelevenítő szak-
cikkben4 is – de valós helyén kezelni csak a forráskiadások5 tudták ezt a 
fontos, a maga korában sok oldalról támadott egyesületet. A keresztény 
hitre térő zsidókat régi hittársaik lenézték és renegátnak tekintették, a 
katolikus egyház is kétkedéssel fogadta az áttérések őszinteségét, a faji 
kérdésbe beleszédülő nyilas államhatalom pedig negligálta erőfeszítéseit, 
mert csak a származást figyelte, s nem a vallott/választott hitet. Roppant 
fontos írás ez, amely Czapik Gyula és Mindszenty József egyházkormányza-
tának idejéből, főleg Nagykanizsáról villant fel számos, a mindennapi küz-
delmeket megidéző esettanulmányt. Ki kell emelni a szerzőnek azt a gon-
dolatát, hogy nem teológiai értelemben csak megkeresztelkedőkről 
beszélhetünk, a közkeletűen használt „kikeresztelkedés” fogalom pongyola-
ság. 

SOÓS VIKTOR ATTILA, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkatársa Apor 
Vilmos püspök veszprémi egyházmegyével való kapcsolatát taglalja. Apor 
1941-ben lett a szomszédos győri egyházmegye püspöke, és hamarosan – 
komoly előzetes tájékozódás után – magára vállalta a Magyar Szent Kereszt 
Egylet püspökelnöki teendőit.6 Így a rábízott zsidó származású hívek vé-
delmének érdekében kiléphetett – és ki is lépett – abból a püspökkari men-
talitásból, amely a kormánnyal való politikai tárgyalást hagyományosan az 
esztergomi érsek hitbizományának tekintette. Apornak Czapik Gyulával – 
aki balesete miatt viszonylag passzívnak mutatkozott – nem sok kapcsolata 
volt, de utódával, Mindszenty Józseffel élénk együttműködése és mély 
barátsága bontakozott ki. Mészáros István korábban bemutatta, hogy 
1944-ben az egyházmegye vezetését átvevő Mindszenty maga milyen elán-
nal próbálta a prímást aktívabb fellépésre bírni, és a kormányzatot is rend-
re bombázta beadványokkal az emberi jogok védelmében.7 A szerző Apor 
Vilmos hasonló mentalitásból fakadó fellépését, tetteit ecseteli. A tanul-

                                                   
3  SZÁNTÓ KONRÁD OFM: A katolikus egyház története. II. köt. Bp., 1985. 585–586. p.; 

GERGELY JENŐ: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919–1945. Bp., 1997. 
(továbbiakban: GERGELY, 1997.) 31., 115. p.; LÁSZLÓ T. LÁSZLÓ: Egyház és állam 
Magyarországon, 1919–1945. Bp., 2005. 299–301. p. 

4  LAKATOS ANDOR: Gróf Zichy Gyula a kalocsai érseki széken. (1923–1942) In: 
Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk.: Horváth István – Kikindai András. Pécs, 
2007. (Egyháztörténeti tanulmányok II.) 128–130. p. 

5  GERGELY JENŐ: A katolikus püspöki kar és a konvertiták mentése. In: Történelmi 
Szemle, 1984. 4. sz. 580–616. p.; HETÉNYI VARGA KÁROLY: Pásztor volt vagy béres? A 
magyar katolikus egyház a Harmadik Birodalom árnyékában. Bp., 2012.; BALOGH GÁ-

BOR: A Magyar Szent Kereszt Egyesület dokumentumaiból. In: Vigilia, 2014. 9. sz. 
777–785. p.; Uő: A küzdő egyház képe 1939–1945 között a Magyar Szent Kereszt 
Egyesület példáján. In: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány honlapja: 
http://www.ferencesek.hu / Szociális testvérek és ferencesek a II. világháború idején 
– 2016. augusztus; SOÓS VIKTOR ATTILA: A kereszt erősíti a gyengét. Boldog Apor 
Vilmos püspök tevékenysége az üldözöttek védelmében. Győr, 2015. (A Győri Egy-
házmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 21.) (továbbiakban: SOÓS, 
2015.) 

6  SOÓS, 2015. 13–16. p. 
7  MÉSZÁROS ISTVÁN: Mindszenty a Sándor-palotában. In: UŐ: Mindszenty a Sándor-

palotában. Hat tanulmány. Bp., 2005. 9–99. p. 
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mányban szó esik a dunántúli püspökök közös memorandumáról is, majd 
azokról az erőfeszítésekről, amelyeket – épp a memorandum bosszújaként 
– elfogott és a győri egyházmegye területén fogvatartott Mindszenty József 
érdekében Apor Vilmos kifejtett. Az írás zárszavában elhangzik, hogy 
Mindszenty elsők között támogatta a vértanú boldoggá avatását. 

GÁRDONYI MÁTÉ főiskolai tanár tanulmánya az, amely segít kicsit job-
ban megvilágítani az egyházjogban kevésbé járatosak számára, hogy mi-
lyen problémákat vetett fel egy püspöki aula számára az állami zsidótörvé-
nyek sora és az azok elől való menekülésként is felfogható áttérések 
növekvő száma. A komplex kérdéskörből a keresztség szentségének védel-
mében kötelezően előírt, áttérést megelőző képzési idő a legtöbbször – és 
többnyire kevés empátiával – emlegetett vetület. Kevésbé ismert a kereszt-
ség bűnbocsátó hatásával járó házasságjogi következmények kezelésének 
világa. Az állami törvények szigorodásával egyre többen kerültek nehéz 
helyzetbe és váltak egyre összetettebbé a kérdések. Szó esik itt zsidó szár-
mazású, az Anschluß után problémás állampolgárságú katolikus papról, 
neofiták szemináriumi felvételének túlnyomórészt – de nem kizárólagosan! 
– történő elutasításáról, zsidó származású katolikus iskolai tanárok állás-
vesztéséről és egykori zsidó birtokok megszerzésének fájó kérdéséről. Gár-
donyi Máté konklúziója fontos: „Esetről-esetre lehet mérlegelni, hogy [az 
ügyek kezelésében] mekkora szerepe volt az antiszemita attitűdnek, a kor-
szellemhez való alkalmazkodásnak, az intézményi érdekek érvényesítésé-
nek vagy a pragmatizmusnak.” Vagy – teszem hozzá talán kevésbé elítélően 
– mennyire volt teljesen logikus következménye egy-egy intézkedés az 
egyházigazgatási hagyományoknak, amely nem kezelt egy-egy jelenséget 
újdonságként, hanem rutinból régóta létező válaszokat vett elő – s pusztán 
rácsodálkozott a növekvő esetszámra, de a megváltozott viszonyok között 
azok következményeit nem kellően érzékelte. 

Itt kell kitérnünk KARLINSZKY BALÁZS levéltáros kiváló, a veszprémi 
püspöki aula 1917 és 1949 közti összetételéről készült elemzésére. 1939 
tavasza és 1945 ősze között Veszprémet öt főpásztor kormányozta, sokuk-
nak szinte megmelegedni sem volt itt ideje. Széküresedések – nemkülön-
ben a főpásztor akadályoztatása8 – esetén pedig rendkívüli módon megnőtt 
az aulisták fontossága az ügymenetben. Karlinszky Balázs eredendően 
középkorász, ezt munkájának archontológiai megközelítése is elárulja. Szó 
esik a káptalan szerepéről az egyházmegye kormányzásában, a kulcspozíci-
ókról (helynök, provikárius, irodaigazgató, titkár), az egyházmegye irreáli-
san nagy területéből fakadó, háborús viszonyok közt elengedhetetlenül 
szükséges lokális kormányzat kiépítéséről, azaz a püspöki biztosok szerepé-
ről, de a központi hivatalokról és azok civil munkatársairól is. Meglepő 
összegzését – amely szerint az egyházmegye kormányzatát sem a háború, 
sem a sűrű személycserék nem befolyásolták – személyes kutatási tapasz-
talatokkal is alá tudom támasztani: az Állambiztonsági Szolgálatok Törté-
neti Levéltárának tanúsága szerint soproni fogságában veszprémi iktató-
számokat használva Mindszenty egyházkormányzati lépéseket is tett, 
Shvoy Kálmán emlékirata szerint pedig „szobája tele volt iratokkal”. Ez 
annak fényében különösen elgondolkodtató, hogy a vele együtt raboskodó 

                                                   
8 Mindszenty József 1944 novemberének közepétől 1945 áprilisának végéig a nyilasok 

fogságában volt. 
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Shvoy Lajos távollétében a fehérvári aula mindössze két celebretet adott 
ki.9 

A gyakori személycserék kérdése vezet át minket BALOGH MARGIT, az 
MTA BTK tudományos főmunkatársa írásához, amely rendkívül tömören, 
mégis közérthetően mutatja be azt a szövevényes elszámolási vitát, amely 
az Egerbe távozó Czapik Gyula és a veszprémi javadalmat átvevő Mind-
szenty József között évekig húzódott, és kapcsolatukat később – egész más 
okból is vészterhesnek mondható időben – mérgezte. A „faügyként” emle-
getett kérdés összetett volt: a háborús konjunktúra a vagyonleltárak valós 
értékét megváltoztatta, a háborús viszonyok kitermelési és szállítási nehéz-
ségeket okoztak, a földreform pedig elvette a rendezés lehetőségének anya-
gi alapját. De a tanulmányból az emberi arcélek is kidomborodnak: érezzük 
Czapik részéről a mohóságot, míg Mindszenty részéről bizalmatlanságot 
tapasztalhatunk, de még a jószágigazgató sértettségét is jó érzékkel ecseteli 
a szerző. 

Az általános egyházi, gazdaságtörténeti hátteret rendkívül alaposan 
mutatja be TÓTH KRISZTINA, a PPKE tudományos munkatársa tanulmánya. 
Osztanunk kell kezdő megállapítását, mely szerint az egyházi nagybirtokok 
gazdálkodásának kérdése meglehetősen elnagyolt tudományterület itthon 
– a 20. század vonatkozásában mindenképp.10 Tóth Krisztina előbb részle-
tesen bemutatja a tekintélyes birtokállománnyal rendelkező veszprémi szé-
keskáptalan gazdálkodásának kríziseit: míg az a kortársak számára virág-
zónak tűnt, valójában veszteségeket termelt. 1929-ben már kölcsönfelvétel-
re szorult, 1932-ben pedig szanálásra – azaz: a főkegyúri jogokat gyakorló 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) küldött ki miniszteri biztost 
a gazdálkodás felügyeletére, és tette lehetővé bizonyos birtoktestek parcel-

                                                   
9  MÓZESSY GERGELY: Katolikus püspökök a nyilasok fogságában. (Mindszenty József és 

Shvoy Lajos elhurcolása.) In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmá-
nyok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk.: Hermann 
István – Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadvá-
nyai, 22. A veszprémi egyházmegye múltjából, 22.) 265–266. p. Idézet forrása: 
PERNEKI MIHÁLY: Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata, 1918–1945. Bp., 1983. 
318. p. 

10  Korábbi időszakokra vonatkozóan megkerülhetetlen kötetek láttak napvilágot Dóka 
Klára és Fülöp Éva Mária tollából. A 20. századra vonatkozóan tartalmaz fontos alap-
adatokat: GERGELY, 1997. Ezen túl pár különleges történet feltárása történt meg, pl.: 
TÓTH KRISZTINA: Egy apostoli adminisztrátori kinevezés háttere. Gróf Mikes János 
lemondása a szombathelyi püspökségről. In: Magyarország és a római Szentszék 
(Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére. Szerk.: Tusor Péter. 
Bp.–Róma, 2012. (Collectanea Vaticana Hungariae, I/8.) 281–327. p.; HORVÁTH IST-

VÁN: A rácbólyi és az idamajori püspöki birtok megpróbáltatásai a szerb megszállás 
idején In: Emlékkötet Zichy Gyula tiszteletére. Szerk.: Horváth István – Kikindai 
András. Pécs, 2007. (Egyháztörténeti tanulmányok II.) 103–110. p. A különleges ké-
pességekkel megáldott ciszterci jószágigazgató, Hagyó–Kovács Gyula személye indu-
kált még pár írást, pl.: FARKAS GÁBOR: Az előszállási uradalom igazgatása, 1920–
1945. In: Levéltári Szemle, 1982. 1. sz. 57–68. p. Természetesen itt-ott lappanghatnak 
kiadatlan értékes feldolgozások is még, ld. pl.: KOCSIS PÉTER: A székesfehérvári püs-
pökség gazdasága a két világháború között. Székesfehérvár, 2005. Kézirat. – Székes-
fehérvári Püspöki Könyvtár, Ms.747. 
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lázását és eladását. Bár messzire vezető tervek voltak arra, hogy miként 
lehet rentábilissá tenni a gyenge földeket, de a háború ezeket elsodorta. A 
káptalanival szemben a püspöki gazdaság jól működött – olyannyira, hogy 
a VKM úgy látta: régi anomáliákat felszámolva az 1777-ben meglehetősen 
csekély birtokállománnyal Veszprémből kihasított két püspökség (Szom-
bathely és Székesfehérvár) gazdálkodási nehézségeit is meg tudja oldani 
bizonyos birtoktestek átcsatolásával. Szombathelyen Grősz József végül 
elhárította az ajánlatot, mert messze eső, nagy adóterhű és gyenge jöve-
delmezőségű birtokok kerültek szóba, de Shvoy Lajos átvette a nyírádi 
uradalmat. 

HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN, az MTA BTK tudományos munkatársa 
Megváltva című írása már a püspöki gazdaság földosztás utáni helyzetét 
világítja meg. Az 1945 márciusában megjelenő rendelet a nagybirtokok 100 
hold feletti részét elvette. A végrehajtás helyi túlzásaiban azonban gyakran 
a törvényileg meghagyott mennyiség megmentése is nagy nehézségekbe 
ütközött. Mindszenty József püspök nyilas fogsága miatt ellenállónak szá-
mított, ami további 200 holdat mentesített volna számára, ám mire a fog-
ságból áprilisban hazatért, a földterületek javarészt szét voltak osztva, és az 
első döntések revízióit roppant nehéz volt elérni egy alapvetően ellenséges 
légkörben. A szerző számba veszi a püspökség célkitűzéseit, hogy hol, mely 
birtoktesteket, milyen okokból igyekeztek megtartani – és mi vezetett eb-
ből eredményre. Rendkívül éles szemre vall, hogy a számvevő egy „kiszólá-
sában” ráérzett arra, hogy egy-egy sikeres birtokmentés mögött bizony a 
balkáni baksis-szellemhez való gyors alkalmazkodásra, effektív megveszte-
getésre is szükség lehetett. 

Természetesen a kötet több írása koncentrál a harcok és a frontátvonu-
lás által okozott veszteségekre. NAGY SZABOLCS levéltáros lényegre törő, 
rövid írását az „adalékok” címadó szóval kezdi, de ennél jóval többet nyújt. 
Kiváló érzékkel vázolta fel a püspöki székváros helyzetét, viszonyait a há-
ború alatt. Beszél a korszak forrásadottságairól, és azokról a katonai objek-
tumokról, amelyek – geopolitikai helyzetén túl – meghatározták a város 
sorsát. 

VARGA TIBOR LÁSZLÓ érseki levéltáros tanulmánya figyelemfelkeltő 
írás: kedvcsináló a sorozat korábbi kötetében megjelent monumentális 
forráskiadványhoz.11 A hatalmas munkának velejét az egyházmegyei kár-
felmérés íveinek közzététele teszi ki. Itt e forráscsoport születéséről ad 
tájékoztatást, majd – mintegy elővételezve a kiadvány sajtó alá rendezés 
alatt lévő második kötetét – az emberi veszteségek rövid ismertetését 
nyújtja. 

E kárfelmérés és személyes plébánialátogatásai következtében Mind-
szenty József nagyon gyorsan tájékozódott egyházmegyéje helyzetéről. Ha-
marosan azonban az esztergomi érseki székbe távozott, Veszprémben he-
lyét Bánáss László vette át. BANK BARBARA rövid írása Mindszenty későbbi, 
esztergomi éveiből ad rövid adalékokat arra vonatkozóan, hogy a prímás 
volt egyházmegyéjének sorsát továbbra is szívén viselte, tapasztalataira 
érsekként is hivatkozott. 

                                                   
11  Folytonos fegyverropogás közepette. Források a veszprémi egyházmegye második 

világháborús veszteségeiről. I. Szerk.: Varga Tibor László. Veszprém, 2015. (A 
veszprémi egyházmegye múltjából, 27.) 
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RITTER GYÖRGY doktorandusz az egyházmegye emberveszteségének 
egy sajátos formájáról ír. Az, hogy a háborút követően a sváb lakosság nagy 
részét a kollektív bűnösség elve alapján kitelepítették az országból, mára 
közismert. Ritter írása azonban a bakonyi falvak német lakosságának 
1944–1945 fordulóján, még a háború alatt, a Volksbund propagandájának 
hatására történő evakuálásáról szól. Részletes, érdekfeszítő – és a vissza-
emlékezésekre építve – szívszorító is tanulmánya. E svábok ugyanis sok-
szor nem önként mentek el, nagy részük visszatért, miután itthon egy új 
jogfosztás és bizalmatlanság, újabb elűzetés tragikuma fogadta csak őket. 

A kötet két további írásának a középpontjában már nem a háború áll: 
bár a korszak történéseivel foglalkoznak, de inkább a „hagyományos” egy-
házi élet lecsapódásait tárgyalják. GIANONE ANDRÁS középiskolai tanár az 
Actio Catholica (AC) egyházmegyei működésével foglalkozott Czapik Gyula 
veszprémi püspöksége idején. Mivel Czapik 1938-tól meghatározó szerepet 
játszott az AC életében (1940-től – már püspökként – alelnök és a sajtó-
szakosztály elnöke volt, 1943-tól haláláig pedig ügyvezető elnök), vélel-
mezhető volt, hogy az általa kormányzott egyházmegyében az AC elgondo-
lásait messzemenően át akarta ültetni a gyakorlatba. Az Eucharisztikus 
Világkongresszus szervezőmunkája után az AC mintegy befelé fordult, és a 
világiak apostolkodását akarta erősíteni. Czapik első egyházmegyei körle-
velében ennek szellemében a tanítókat is megszólította. Az ő idejére tehető 
a KALOT megerősödése, a KALÁSZ és a KIOE megszervezése az egyház-
megyében. 

PETRIK IVÁN főlevéltáros Pápa városa második katolikus plébániájának, 
a Szent Anna plébániának – a város méretéhez, katolikus lakosságának 
számarányához képest viszonylag késői – 1943-ban történt megalapításá-
ról ír. 

A Veszprémi Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága azt a célt állította 
maga elé, hogy szisztematikus munkájával előkészít egy majd később meg-
írandó egyházmegye monográfiát. A szerkesztők mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a háborús évek megvilágításához szükséges adatokat és 
friss értékeléseket összegyűjtsék. Nagy értéke a kötetnek a szerzők forrás-
központú szemlélete: csaknem valamennyien építenek arra a kiváló forrás-
kiadványra, amelynek még csak első fele jelent meg a tavalyi konferencia 
idejére időzítve. A jelek szerint az akkori előadók már „statum nascendi” 
állapotában hozzáférhettek a kiadványhoz. Ez nyilvánvalóan nagy rugal-
masságot és bizalmat követelt meg a főegyházmegyei levéltár munkatársai-
tól – egyúttal egy olyan együttmunkálkodást feltételez, amely megerősíti 
azt a véleményt, hogy itt egy kiváló műhely jött létre az előző években. Ez – 
fenntartása esetén – kitűzött célját minden bizonnyal teljesíteni tudja 
majd. 

Hasonló, jól működő, a szerzők egyéni érdeklődésének szabadságát 
megadó, lassan-lassan mégis egy monográfia felé lépkedő egyháztörténeti 
műhelyt Győrben látni jelenleg, ahol nemrég 35 szerzős, 869 (!) oldalas 
tanulmánykötetet adott ki az egyházmegyei levéltár szilaj jókedvében.12 

                                                   
12  Primus inter omnes. Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. 

Szerk.: Arató György – Nemes Gábor – Vajk Ádám. Győr, 2016. (Győri Egyházmegyei 
Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 25.) 
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Másutt más módon formálódik egy-egy egyházmegye monográfiája. Szá-
momra azonban ez az egyik legszimpatikusabb irány. 

(ism.: Mózessy Gergely) 
 


