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Mlndszentv Kardinális levele Ejsenhovtfer Elnökhöz.

Am a shipwreck of Hungárián Liberty,I have been taken 
ni mard by your generbsity.I am a refugee in my ovm 
fiiimtry and a guest in your Legation.Your hospitality 
Miirívly saved me from immediate death.With deep grati- 
i <Ifi I am sending my heartfelt congratulatiqn to your 
Kxrollency on the occasion of your re-election to the 
l'ivuidency of the United States,an exalted office vvhose 
glory is that lt serveg the highest ambitions of man- 
kiin!éiGoü,Charity,Wiwdom and Humán Happiness.Let your . 
nhimd-'ince in the se endeavors reflect a ráy of hope on 
"in* long suffering people who at this moment are under- 
r.«»Irig the fifth day of bombardment .gunfire .flaming 
1 lf*f\l,h in testimony before God and ihe World of their 
 ̂I 1.1 to be free;whose sons are even now being dragged 
I m t»u slavery,whose children with their dying breath are 
■ vying out fór heIp from their destryed homes,shelters 
ni kJ hospitals ̂vvhose daughters are facing lootes Stores 
m kJ certain starvation.

God bless you Mr»President and the People 
Lhe Unites States,! am ardently praying to our 

11> 'íivunly Father to savé and lead you and . your people
i.<>ward your common aims. of bringing peace and happiness 
i.m i/his serely tried world.May. the,Lord grant you and 
;/niir nation greater strenght and richer life.On the 
i.tvshold of an ever greater future,I bég og you,do nőt 
r>>rget,őo nőt forget,do nőt forget this small honest 
n/tLion,vího is enduring torture and death in service 
«»r humanity.
i’iulapest,8.november 1956* +Joseph Cardinal Mindszenty
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Mindszentv József Bíboros
szavai -
aki kiszabadulása után azonnal megiauogauua es 
együtt volt yele az amerikai követségen.

orosz birodalom egész fegyveres hadereje sem,Ha ̂ időleges 
menedéket kérek,az csak a végső kétségbeesett lépés lesz. 
Tekintet nélkül arrafhogy hol és milyen körülmények kö- ■ 
zott vagyok,itt vagyok mindig.Magyar vagyok és* sohasem 
hagy tara el hazámat, még a börtön falai- köz ott” sem..Nyolc 
évi rabság'után úgy látszik?hogy összes hazámfiaival e- 
...g.y üt t, együtt lessek egy másik' börtönben.

Csak akkor leszünk szabadok,amikor ez az vorsuag 
az': igazság és' igazságosság országa-le;sz, amikor béke Vés 
igazság ölelkeznek,amint azt a mi Urunk tanitóttá.

' De értse meg,itt nem a személyem forog kockán, 
a magyar jövő és az Egyház Magyarországon.

Arra a . föltevésre,hogy a kommunisták esetleg megfl 
. próbálnak vele együtt működni és az Ö segítségével ren*
• dezni a. helyzetet, fölháborodva ágy válász;plt:Arra kény* 
-szeriténi:,hogy elfogadjam az uralmukat?Akkora erejük n a  
esen. Áz-. ég -1udja, hogy mindent megpróbálták. Megkinoztak *  
testben - es- lélekben. Csak akkor hagytak- abba, amikor már® 
közel voltam a halálhoz. Csak Isten kegyelméből vagyok *  
ma és mar.'dt annyi erőm,amivel harcolok.Be fogom majd *  
tat ni a világnak a rajtam elkövetett-' kimondhatatlan k e *  
gyet lenkedéseiket, amik meghaladják-minden normális emb* 
képzelőtehetségét....• ... ■ ̂ *

...A mai müveit világ az. adósunk,és a történelem *  
mutatja,hogyamikor segítséget kérek hazám részére, jo* 
gunk van rá.Megvéötük a Nyugatot mindenféle barbarizmu* 
ellen.Mi harcoltunk, tatár,-török és minden más keleti t* 
dók ellen,itt a Nyugat.kapujában. ..Az Egyesült Nemzete® 
ki kell nyújtania felénk a kezét és segítenie kell raji 
;tunk. . . 1Különösen felháborodott arra...a kommunista .vádra^hQ* 
együtt dolgozik a reakciósokkal a háború előtti fasisztf
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ívud&zer visszaállításán.A terrornak mindig ellensége 
vn I Lám, legyen az fehér vagy vörös éé s©milyen formában 
;vilii ..Lennék hajlandó annak visszatérését támogatni*--.

Az még csak kérdésként sem merült fel most,hogy a 
i1.1.1><>t.*u: előtti rendszerhez térjenek vissza.

Öenki sem harcolt ebben a nemzeti fölkelésben a 
ZiM?írnokok ellen csak azért,hogy utána a munkást,vagy 
m parasztokat kizsákmányolj a.Amiért harcolunk az,hogy 
végét vessünk népünknek a kommunisták által 11 év óta 
Larto kizsákmányolásának.

Ez a forradalom nem volt kitervezve,mondta a 
IL'recgprimás,kommunista körkön belül indult el;**

Eddig jutott a beszélgetés,amikor Washingtonból 
megjött Eisenhówer elnök rendelete,hogy a követség ka
pui L nyiss% meg a kardinális előtt.

Néhány percei később az AVH tankkal és fegyver- 
i’« I kereste az éppen elhagyott helyen.

Kinzatásárol ̂ és szenvedéseiről az "Emlékeiben11 
Ír a Hercegprímás később,ennek jövedelmét templomok, 
.■■■•/(•mináriumok és iskolák építésére szánta,ezért csak 
nő-hány dolgot említett meg belőlük.

1946 óta agent provocateurök szivárogtak a 
pi’lmasi palotába,***

amikor 1948 karácsonyán elfogták,a szeme előtt 
< Inti La a. falhoz az édesanyját egyjAVH-s tiszt,

Andrássy ut 60 alá vitték és több napon kérész
iül. kihallgatták.Azután kezdődött a kínzás.Gumibottal 
V*-r Lék napokon ke rész tül, különösen a mellét, mert tud- 
Luk róla,hogy gyermekkorától kezdve gyenge volt a :tű
ik- jc .Mezítelenül kellett órák hossza.tt állnia egy hi~
■ L v , nedve s cellában,miközben szidták es.gúnyolták.
• n:hurcolták egy szobába ̂ és könyszeritettek,hqgy a
l űr, Lrágárább .orgiákat, végignézze.A kihallgatások foly- 
Lak. éjjel-nappal,29 nappal és éjjel-alvás nélkül.Ha
■ ’l.ájult azonnal-magához., téritették,nehogy még igy is 
pihenni tudjon.

Ho-gy-an mérész élnék igy bánni az - Egyhaz P r imá- 
:.avul,ha tstent nem . is ismernek,nem ...szégy.enlik-e ma~ 
i mi kát? kérdezte ki n z o i t . .......
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uUgy látszik-,nem vagy tisztábanazzal,hogy mi tud
juk,hogy hazudsz? n,,I)e amint beismered az igazságot,agy 
ahogyan ezen a hivatalos papirokon le van fektetve,azon
nal megkapod a hivatalodnak kijáró tiszteletet.'!;

Végül a Kardinális aláírta,de neve után teve a 
C.F.betűkets Contra fiöem- azaz;eröszakkal,de másnap 
már rájöttek a betűk értelmére, és .anné.ikül kény szeri- 
tettek az aláírásra. '

Akkor már mindegy volt,hogy mit tesznek vele,a 
kimerültség* * teljes volt.Hogy az idegi letörés teljes 
legyen,-a ̂ tárgyalás előtti éj jelen az ablaka előtt haj- 
ftótták végre egy gyilkos fölakasztását,,

Arra kérdésre,hogy alkalmaztak-e orvosságot?
A Xkardinalis azt feleltetnem,csak 29 napi alvástalanság 
■és egy összezúzott mellkas és tüdő.Ez csak egy kis rész
let, majd a könyvemben irom le részletesen.

Annyi lenne a tennivaló és nem tehetek semmit 
sem- -panaszkodott — lángokban áll^az ország és nem te
hetek mást,minthogy ezeket az emlékeket irom.

mielőtt a riporterelindult volna ezeket mondta: 
Mondjon el rólunk a- világnak mindent .Kérje őket,hogy 
segítsenek.Bátor és értékes nemzet ez,ne hagyjak elvesz
ni.

Ne feledje' el?hogy itt .nemMindszentyröl van szó, 
hanem a magyar nép jólétéről és szabadsagáról.

A.N Y Á K. N A P J A.
* Áprilisi_családi_esténket a szókásó süldőben 

/első szombat,este 8 óra 7a szokásos helyen /bourke 
str.-j terem/tairtj uk. de programiéi át „ az édesanyák. meg- 
ünneülését áttettük május 25“ere szombatra. •. •

a hawthorni M A N fí. B-Z A B .A. C.; j/;.
A május-2;5~ én .délután 1/2 4 orakor kezdődő,ünnepségbe 
mindenkit,.de különösen az Édesanyákat szeretettel , r. ■ 
várja a Szent MarhitLeánvkor.
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A VALLÁS ÉS VALLÁSTAH.
Az emberiség történetének tanulmányozása bárkit meggyőz- 
ii'-1, arról,hogy az embereket mindighérdekelték Istennek, 
a leieknek és a túlvilágnak,az' erénynek és a bűnnek,a 
.in i.n. lomnak és a büntetésnekyörök kérdései.Már a pogány 
1 '!'•1 > f is felvetette a nagy'kérdést:- mi végett vagyunk a 
'■/ i I ág on?

Megnyugtató feleletet azonban nem tudott rá ad
ni .Az egyik bölcselő a jolétet^a másik a tudást,a hár- 
üi'Hlik̂ az élvezetet,a negyedik ismét mást tartott az em- 
1»• 1 * v <í gsö célj anak.

Mindezekre helyes és k ielégitö feleletet csak a
I •!*;'11 i.kus Egyház ad,amikor azt hirdeti,hogy az ember 
.'fv-rl, van a világon,hogy Istent meg ismerje, öt szeresse,
■ i szolgáljon s ezáltal üdvözülj.ön.

A legfőbb s egyben a letszebb emberi kötelesség 
'••h.-il, az Isten megismerése és akaratának teljesítése.

Tulajdonképen ez a vallás.A vallás kizárólag az
• 111J - * r r * draga kincse.Ahol ö feltűnt,ott a vallás is jelent 
I-i!t.t,.Azt lehet mondani,hogy egykorú az emberiséggel
■ • mi inak legtermészetesebb vele j áro ja,míg a vallástalan- 
■ 1 • 1,1 ■. l.onnészetellenes.

Az állatnak nincsen vallása,mert csak az értei 
ni'-.", lény tudja felfogni,hogy van Isten,aki a jók jutái- 
M.-ja és a gonoszok büntetője és csak a halhatatlan 
1" l * • k. vágyakozhatik a túlvilág! élet után. '

Méltán mondotta tehát a hírneves Pasteur,akinek 
-1 I ár. osságát a hithü breton parasztokéhoz hasonlították

• in íii-.’k tudosabb volnék,olyan vallásos lennék,mint; egy 
iiri'lnn parasztasszony.

Mivel a vallás az emberi élet legfőbb kérdéseire
• -! ni' r>' nyugtató választ ? az ért mindenkinek törekednie
i dl a vallás megismerésére.Ezt a feladatot^a vallástan
I I t.,i.i.n végezheti el*A vallástant általában két részre
•’ "kas felosztani*Azt a részét,amely az Istenre vonat~ 

igazságokat, hitágazatokat/dogmák/ismerte ti meg 
I Útik,
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HITTANNAK,VAGY HIT AGAZ ATTAKNAK mondjuk;azt a részét pedig 
mely az Isten saent akaratat?vagyis...az.-■.oitpTvényait.;tárja 
elénkjSHKÖLCSTMNAK nevezzük.

• . . A KINYILATKOZTATÁS.
. .A vallás a történelem folyamán’igen sok változatban 

jelentkezett. Alig van tévedés ,mely' valamikor,mint hit-* 
tanítás, nem. szerepelt volna s alig van bűn,mely erény 
...és. erkölcs gyanánt meg nem honosodott volna.
. . Ennék, okaaz’,hogy a vallás kérdései nem könnyűek s
s ezért a inagár ahagy ott emberi értelmet könnyen téve-*
,desbé ejthetik. .

Éppen ezért volt szükséges,hogy"a hit és erkölcs 
tanításban maga az Isten igazítsa útba az. embereket.

Ez valóban meg is történt*Szent Pál apostol-mond
ja: Sokféleképen é?s sok alkalommal szólott Isten atyá
inknak a próféták utjánslegújabban Fia áltál szólott. 
/Zsidók.I.1.

Istennek ezt a tevékenységét kinyilatkoztatásnak 
nevezzük l ' "•

A zsidó nép többé-kevésbbé ragaszkodott a kinyi- 
latkoz tatáshoz.-Ez ért’ vallása felülmúlta ama népekét, 
amelyek, az Ősi kinyilatkoztatástol egyre messzebb el
távolodva. termászétimádásba és bálványimádásba süllyed
tek. ...

A kinyilatkoztatás teljességét azonban Jézus Krisz
tus közölte, 'az emberiséggel.

• Mivel Jézus Isten,az ö kinyilatkoztatását elfogad
ni, vagy is neki hinni nem léalázq az emberre.hanem egye
nesen méltó hozzá.A mindennapi életben is hitelt adunk 
egyen ásnák. Mennyivel inkább szükséges és helyes a ̂ ter
mészetfeletti életben hinni Istennek és az Űr Jézusnak, 
az Atya Fiának..Az Isten ugyanis mindent tudó, tehát nin
csen előtte rejtély,végtelenül szent,aki az általa tu
dott jót és igazságot akarja is velünk közölni! y "

Érdemes tehát neki hinni,mert ezáltal ideig és örök- 
kétarto boldogságunk gyarapodik. ' i
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K rl ü*/, tus Urunk földi küldetésének, de fej ez és e után feli 
mii»n l. a menybe.Apó s t oIáit;:és;'ezek;:uIndáitfaz.ónban iné gbíz- 
i■ (\, 1)t>gy az émbériség":~1 elki gondozásat, ok folytássák.

élményén ~ igy "szólt hozzájuk - tanítsatok min- 
«Imi népét jlnegkeres'Ztelvén őket. az. Atya és Fiú és Szent- 
I ■ I nk nevében,tanítván őket mégtár.tani'.-jaindfamiket párán- 
i'imi Lan nektek.Es ime rén veletek vagyok mindennap a vi~ 
!.«r, v(igézetéig./Máté 28,19"20/ V'

Ezt a feladatot az Anyás ze.n.tegy ház,mint a krisz- 
iiml kinyilatkoztatás egye dűli 'bír tpko sá végzi. -

Az Ur Jézus ígérete szerint- az Egyház, örök s a 
p«lm 1, kapui nem vesznek rajta érőt. .

Működése az ö láthatatlan vezetése mellett tör- 
i - >n i k. E zért. aggó dalom nélkül követhetjük tanítás át , sőt 
ks■ wi> t,niink is- kell,mert aki az Egyházra .hallgat.,Krisz- 
i.mücíl hallgat s aki az Egyházat megveti,magát. Krisztust 

!. í meg. p

IM TÖRVÉNY az áldozás . előtti böjtbe' vonatkozóan.
mi ml.-n eddigi előírás érvényét vesztette. ; 
m.\ u.j lörvény szerint ételt és alkoholos italt 3 órával, 
nm.i alkoholos italt egy órával a szentáldozás elöttig- 
>'-iH'Uíuk magunkhoz.Vizet bármikor ihatunk5:nem. szegi a 
f " .,1 l.ii l.  ̂ ... :-
m n l.örvény van érvényben bármikor van is a szentmise, 
ai 111 reggel, délben,este,vagy .éjfélkor, ...- • %
1 • i.• \i*.k , ha' nem is ágyban fekdö beteg.,-bármikor vehetnek 
. i- #*.iik Imz nem alkoholos folyadékot... vagy orvosságot áldo- 
«n 1 iítt, nem kall hozzá külön; gyónta tói • engedély sem.

m i mlMzok, akik meg ‘tudják tartani a régi előírásokat . 
Mi.cőtvlre és tiszteletreméltó5ha .megőrzik a régi szoká- 
■ itt.,/Nagyböjtben:Hagyszombaton éjfélig::tart a- böj,t,

*ím imákul való. megtartóztatás, nincsen.Háromszor szabad 
niií ,<]<> csak egyszer jóllakni./
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Dr.Gallus Sándor: A MAGYAR JELLEM* ■ ■ --
/Eddig megjelent; 1, A Rex et :quasi sa-, 
cerdos jellemképe.

2. A "Vörösmarty'hős
jellemképe./

Egy keleti párhuzam: ,
A M/1TD ÁRUI IZMUS.

Etienne Balázs,a "Preuves" 44*szamában/1955/egy ta
nulmányt irt MLe Mandarinat Moderné de Mao-Tsö-Tong" 
cómen,'A L ’ancien Mandarinat c.ü fejezet lényege a kő-.. 
vetkezöí-Az ősi kinai társadalom négyemeletes épülethez 
hasonlítható. ■ ' . ^

A széles alapot a parasztság adja.^rre épül a 
ke rés ke öök , ma j d az iparosok rendje * •

^égül a negyedik emeletet a mandarinok kasztja 
foglalja el.....

A mandarinsag müveit, államiranyit.o, földbirtokos, 
állami hivatalnok kaszt.Sorai nyitva állanak ugyan min
denki előtt,aki.a tanulás költségeit viselni képes,de.a 
kaszt természetesen hajlamos arra,hogy'az ' állásokat á"' 
vérutodokra származtassa át.

Akit a soraiba, fölvesz,bárhonnan származzék is, 
a kaszt érdekeivel kell,hogy azonosítsa magát.

A mandarinok munkája nem szakmunka.Bókkal inkább 
általános műveltségből és inteligenciábol táplálkozó 
szervezési,adminisztrációs,politikai feladatok elvég
zése és megoldass,törvények végrehajtása,rend biztosí
tása. /Le savoire-fairé-,ll art supreme du maniemant des 
honimé s. / ^

Kis tanult majoritás tartja tehát kezében az 
államhatálmát.Ez centralizált államhatalmat jelent 
/une inteligents-ia qui dirige surveille,coordonne et 
encadre le travail des - autres/.

Az egesz rendszer szellemi alépítménye &. kon- 
fucionizmus,amelyet a világi rend filozofiájának,eti
kájának nevezhetünk.A legmagasabb államfentarto erény 
a legnagyobb fokú engedelmesség,amely biztosítja
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A fennálló rend megőrzését,a, hierarchia;mozdulatlanéá- 
,i cit. Alapáré nyék: ytisztelet yíluíő alázat, engedékenység ,
• m igedélme s sog,alá vetettség és alárendeltseg az időseb-
lnikkel szemben/család/' és rangidősebbekkel .szmben/állam/ 
rá Lriarchalis és paternalisztikus ’államrend.

E bürokratikus és félprehisztorikus állapotban 
mo;'.merevedett társadalmi rend ellentézise az idönkint 
11' yvalósuló párásztforradalom. 1.

A 'MAGYAR JELLEM A XX, SZ .4ZAD3ÁÜ.
1 'A reformkor küzdelmeinek reálpolitikái eredménye 

'i. kiegyezés és az Osztrák-Magyar Monarchia lett.Szerző
iké; se 1 rögzített uj állapot. ki .. ' ' yy.

^ Kárpatmedence uj,egységes szervezetét nyert. 
i\ I, I •u.ipolitikailag tehát a kiegyezés eredményt hozott,
•tű l.omtipologiailag az uj rendezés annál .nagyobb kataszt
i,i>l,at jelentett. • -yy-y ■ -..y  .-y . y

A külpolitika és a hadsereg Idegen kezekbe került. 
.. magyarság. nem tudta a közös minisztériumok lehetősé- 
ív í t a maga javara kihasználni,E minidztériúrnőkből ki- 
a■ ■<>cli.lt?s ezzel elvesztette történelme ' irányítását,s uj- 
ivi i:gy idegen .dinasztia,idegen történelemformálo akarata 
r v« m t,y e sült. , mely ne k. a magy ar s ág , c s ak. e ne rgi át' s z o lg ál - 
k*11k i tényezőjévé vált. y.
• tv, m l. Lenzék alkotmány jogi. küzdelme' eredménytelen és le— 
r-<kt*'/,ott .válfaja lett ..a reformkor történelmi akarásának.

így tortént,hogy 1914-ben a magyarság oly háború- 
: lrodott,amelynek álig voltak közvetlen magyar vonatko-

A magyar miniszterelnök a háborút elleneztejde a 
un<iiprchia közös struktúráján keresztül a/magyarság 'ide- 
*■ >•11 célok ~szolgálatába kényszerült,iá mágyarsággal csak 

ént valami',amit. fajta kívül álló' erők határoztak
Hl* ') • '■ ' '

A kiegyezés történelemkivüldvé' .változtatta a ma- 
iiv-vr közösséget és e légkörben a. történelmi magyar jel- 
lém kovabbi bomlásaoleépítése következett be. -
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A. /A liberalizmus- terjedése,
A szakralis rex'et quasi sacerdos jellemképe telje-* 

sen elvesztette hatását, a profánná változtatott,szekula:~ 
rizalt allamrendben,

A régi ,szakrális államrend egyes csökevényei külső
ségeikben még megmaradtak:felekezeti oktatás,felekezeti 
iskolák,"apostoli királyság",az egyházi főhatóságok köz
jogi helyzete,konkordátum.

De az emberi közösség/állam/ és az Istenség belső, 
lényeges kapcsolatának élménye már kiveszett*

A király sem-volt már más,mint a legmagasabb állami 
hivatalnok,ősi etikett maradványaival körülvéve*Az állam
rend szakralis jellegének elvesztése az államférfiak élet
formájának, jellemének emelkedett , etikai jellegét is elsor
vasztotta,A "homo morális seu politicus"jellemképe fele
désbe merült*
B. /Az államrenddel magát azonosito adminisztrációs tár

sadalom es az öncélú gazdagodásra törő,va^yonosodo j 
közép és felső rétegek a történelemkivüliség polgári 
atmoszférájában a "küzdő hösfí multszázadi értékéinél 

mélyebb szintet jelentő jellemtipologiai állapotba súly- j 
lyedtek, - j

E mélyebb szint,ázsiai eredetű félprehisztorikus j 
társadalmakkal hasonlítható össze a legkönnyebben,A keleti 
"mandarin társadalom" érzékelteti ezt a legjobban, ■

A megmerevedett magyar társadalom kasztéletének 
öncélú virágzására,a szintén történelemnélkülivé vált 
kínai mandarinizmus a legközelebbi párhuzam,

özegfü Gyula ismert meghatározása a "neobarokk" 
társadalomról félreérthető terminus tchnikus és a ma~ 
gyár társadalom sok vonására nem alkalmazható.

Teleki £ál alakja,aki a fennálló társadalmi és 
államrend konzervatív fenntartásáért küzdött a bölcs 
nemzetoktato hangjavai és tekintályével,konfuciusi 
jellemképre emlékeztet.

Abban a pillanatban,amikor a^mgyar társadalom 
vezetörétegei a magyar történelem és sors önálló
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<■ I fik 1 t/uüira képtelennek bizonyultak,és igen sokan erről 
I•1 is mondtak,vagyonuk súlyos megterheléstől szabadult 
r.> I «».•} öncélúvá változott.

A társadalmi struktúra megtelt egoizmussal és meg~ 
mii rn ve illett, A reformkorban még megnyilatkozó erősen dina- 
inJI*. ni* perzsa manicheistikus "küzdö-hös” jellemkép után,
*\ XX szazadban már statikus,fél^rehisztorikusnak nevez
ik i.«>, megmerevedett -kaszt szerűség és rendszer uralkodik 
m magyar társadalmon.

<!./A történelmi dinamizmus csökkenése.
A  törés a küzdelem hősi jellegében következik.t_e.

M.'.ii.my konkrét példával világosi tóm meg mondanivalómat.
1., i s i k o r  a  magyar ellenzékben felgyülemlett a politikai 

■s l.t irt éne Imi akarat Öt magát függetlenségi program-
inni,nem sokkal az első világháború kitörése elött/1905/ 
w ii'.'iUanul hatalomba segítette,az ellenzék nem merte 
1 i.i.Srni a monarchiát.

Nlkur Gróf ái’isza István a szerb ultimátumot ellenezte 
iH'in mert felfogásáért küzdelembe bocsátkozni,hanem 

m-. .-ngcHelmesség es loyalitás jellemképének megfelelően 
l‘ I im lyanak engedelmeskedett. ^
,/Mikor Gróf Teleki Pál a szerb háború kérdésében sú
lyos lelkiismereti konfliktusba kerül .nem választja 

m i <.nuunyzo és a németek elleni fellépést es küzdelmet,
....ni elmeneküld öngyilkos lesz.
1.. Mikor a német követ Horthy Miklós kormányzó lemon- 
«!•);;.ti, zsarolja ki, az által, hogy édes fiának elfogat ág
«. 11. .(elönti be,a kormányzó nem mer a- családi tragédiá
déi szembe nézni és aláírja a lemondo^ oklevelet.

K jellemváltozás nem csak kimagasló és könnyen ellen- 
•«i* i z11e l,ö vezetőemberek életében nyilvánul meg,hanem álta 
i mosnak nevezhető.

Mennyivel máskép hangzik felénk a XVI századi Erdély- 
totus mundus me opponat, - •

ego tót mundo me oppono.n
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P./A iellemrombolás illetve bomlás megmaradt szervetlen 
töredákei?MIHT MEGANNYI hiba Jelentkeznek~ XXLezá^- 

dl magyar s ág megnyilatkozásaiban. ; \ ■ .ü..-, "
Ez a felbomlásban lévő jellemtradicio töredékek össze- 

;", függé s te len kavargás a j el lemz i a XX. s z ázadbel i magyar 
jellemet. í*.. őt;:;.- .• y* O  '■

legtovább a "fejedelmi "Jellemkép töredékeitartják 
magákat és választják el a magyar jellemet a nyugati,; 
demokratikus civilizáció emberétől. ■/

Ez a töredékes jellemkép azonban már nem áll kihang- 
súlyozott kapcsolatban a.■’quasi; sacerdős" öskép magas 
: erkölcsi telj ess éget jelentő; élményeivel-és “igen sok meg
nyilvánulása megannyi-bl bak ént •Írható-- fel, amely hibák 
miár-mar nemzeti hibák .jellegét öltik magukra: 1./Akara
tős sag, 2.-/ Érvénye Sülé svag^, 3./Túlzott önbecsülés ,4.'/ 
Egocentrizmus és érzékenység, 5./Parancs és uralkodásvagy 
hatalomvagy, 6./Összeférhetetlenség, 7./°ög. . - . . ■

■■■■"■ A nküzdÖ hös" jellemképébol .viszont a következü tö~ 
reaékek maradtak fenn: 1./Ingerlékenység, 2*/Eivi,poli
tikai ,j' alkotmányjogig Világnézeti'1 kérdésekben?kezdet
leges és provinciális, kiterjedésben,egymással vívott ha
láloson komoly harcok,amelyek igen sokszor személyes ma
rakodássá fajulták.

A "küzdő hösn jellemtlrusrnak -e sülyeűését és vég
ese ̂ felbomlását, amelyet a cél hászontalansága,jelentékte
lenségé sőt néha nevetségessége j ellemez * és,. ' különös
psychologiai vaksag és illúzió,amely a jelentesteién ho
rizontot naggya, fontossá torzitja.E sülyedést. mar Arány 
Janos leirta a keserű,tragikö-komikus epoézában:a Nagyi- 
dai Cigányokban.Emlékeztete-k Szabó' Dezsőre,a "küzdő 'hős" 
egyik legutolsó,nagy megtestesítőjéré,aki a köresosült 
társadalom nyomása alatt állva,már telve volt feneke dés<- 
sel,személyeskedő veszekedéssel,szidalmazással,alacsony 
gúnyolódással és vad keserűséggel. /J..'/./ i

Ugyanezt a psychologiai helyzetet írja le Ferdlnán- 
dy,amikor "europeista álalakuságrol"bészél és a magyar
ság "renitens" jellemvonásáról,amely a "pro libertate" 
magatartásnak módosult,szelídített...formája".



12.! • Hegnum Marianum 1957., április.

P./A iellemrombolás illetve bomlás megmaradt szervetlen 
töredákei?MIHT MEGANNYI hiba Jelentkeznek~ XXLezá^- 

dl magyar s ág megnyilatkozásaiban. ; \ ■ .ü..-, "
Ez a felbomlásban lévő jellemtradicio töredékek össze 

;", függé s te len kavargás a j el lemz i a XX. s z ázadbel i magyar 
jellemet. í*.. őt;:;.- .• y* O  '■

legtovább a "fejedelmi "Jellemkép töredékeitartják 
magákat és választják el a magyar jellemet a nyugati,; 
demokratikus civilizáció emberétől. ■/

Ez a töredékes jellemkép azonban már nem áll kihang- 
sulyo zo tt kapcsolatban a.■’quasi; sacerdős" öskép magas 
: erkölcsi telj ess éget jelentő; élményeivel-és “igen sok meg
nyilvánulása megannyi-bl bak ént •Írható-- fel, amely hibák 
miár-mar nemzeti hibák .jellegét öltik magukra: 1./Akara
tős sag, 25/ Érvénye Sülé svagjf, 3./Túlzott önbecsülés ,4.'/ 
Egocentrizmus és érzékenység, 5.. /Parancs és uralkodás vágj 
hatalomvagy, 6./Összeférhetetlenség, 7./°ög. . -..ü/j'

■■■■"■ Afküzdö hös" jellemképébol .viszont a következü tö- 
reaékek maradtak fenn: 1./Ingerlékenység, 2,/^lvi,poli
tikai , alkotmány jogi", "világnézeti" kérdésekben?kezdet
leges és provinciális, kiterjedésben,egymással vívott ha
láloson komoly harcok,amelyek igen sokszor személyes ma
rakodássá fajulták.

A "küzdő hösn jellemtlrusrnak -e sülyeűését és vég- 
nő felbomlás áb-, amelyet a cél hászontalansága, jelentékte
lenségé sót néha nevetségessége j ellemez * és,. eg&'különös 
psychologiai vaksag és illúzió,amely a jelentesteién ho
rizontot naggya, fontossá torzitja.E sülyedést. mar Arány 
Janos leirta a keserű,tragikö-komikus epoézában:a Nagyi- 
dai Cigányokban.Emlékeztete-k Szabó' Dezsőre,a "küzdő hős" 
egyik legutolsó,nagy megtestesítőjéré,aki a köresosült 
társadalom nyomása alatt állva,már telve volt feneke dés<- 
sel,személyeskedő veszekedéssel,szidalmazással,alacsony 
gúnyolódással és vad keserűséggel. ■.//'"

Ugyanezt a psychologiai helyzetet írja le Ferdinán- 
dy,amikor "europeista álalakuságrol"bészél és a magyar
ság "renitens" jellemvonásáról,amely a "pro libertate" 
magatartásnak módosult,szelídített...formája".



i'1. ; j /, e íidülés "oka a ~ .~.
"Habsburg birodalmon belüli csonka államisá- 

■ gunk- s benne és általa megcsonkult anyagi, 
insági,politikai, szellemiés lelki habitusunk - vissza- 

tiM i,i1f t minden egyes magyarra,.. s minden egyes magyart 
j-.ii.nlt személyisége szabad és teljes megvalósításában".

így tehát a rex et quasi sacerdos jellemképének 
!«*ufl.ása idejében a magyarság: a: "küzdq hos,f manicheiszti- 
i u;i jellemképébeh talál megnyugvást.Ss amikor ez a jel-'.
...kép is bomlásnak indul a kiegyezés után,"e u ró p a i . . . :
fi hí I.akuságukor-szakában és a meg-csónkult történelmi lét ■ . 
M.íjéban,a magyar társadalom felprehisztorikus megmere- 
w.mI'wi állapotába jut és kialakul a^mandarin"jellem.

A"mandarin jellembe kornak légjellemzőbb,tiszta 
i- I l cjiatipusa,kiforrott uralkodó "domináns" ?a fennt jel- 
.•'ki. bomlástermékek közepette.A "mandarin-jellemberié'vég- 
f>" fokon a "fejedelmi-j.:ellem"néhánys.záz vagy nehányezer 
im■ 111r.u zsugorodott változata ismerhető fel,s a "küzdő 
t...;i1 ’ ki.pusa egyáltalán nincsen jelen,legfeljebb csak 
i*nouikkent "renitens" fomájában,mert az államhatalommal 
•>’inbimi hatástalan hatalmi helyzete,helyesebben az 

< I i o m fiatalommal való azonosulás ága, a fennálló rend ve- ̂ 
hm:■/,()jévé és a szociális problémák iránt érzéketlenné 

i ■ > i.l/'k*
Etikai sikon pozitív vonásként felemlíthetjük pa- .

* * imia !isztikus"nemzetségfö"öntudatát,amely az engedel- 
... *:::;:1 '• g ellenért ékeként al a ttv aloi/zsellérek, nap s z ámo sok/ 

Imi' l os tisztes eltartását:tartotta kötelességének*
A neki járó tiszteletet azonban megköveteli,a me-J: 

k,írsadalo&i törvényei szerint,sót az államerö eszkö- 
■ ■ I wi-! ki is erőszakolja, /folytatjuk./

1957, április ^egnuia Marianna 13*

Az elmúlt álarcos bállal kapcsolatban közöljük,hogy 
..u, szereplő tánccsoport, a tudtunk és megkérdezésünk 
ii. dl lépett föl és az általuk előadott tánc számokhoz 

• . • Imre Ifjúsági Egyesületnek .semmi köze sem volt.
Bolváry Miklóss.k. 

a Ezt.Imre I.E.Elnöke.
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r. . j .

Gondolataink beteáitö ás gyonvito ereje./folyt./

-elsőrendű tünetei között sz erepel. A' paranoiásra’ jellem
ző. a rendszeres és rögeszme szerű, önbec sapas , amelyből 
rendszerintoüídöztetesi-mánia fejlődik ki.A buskomor- 
ság. [szintén gyakran társul ürügykeregessel. ' . l;;t.

Ez az önbecsapás azonban meg enyhébb formában gya
korolva is ártalmas a személyiség egészs.égére,kiegyén- 
sulyazottsagáre.Ez az értelmiségi síkon gyakorolt becs
telenség meggátolja a teljesitmeny élérését5mért amikor 
-az illető meggyőzi önmagát arról,hogy ürügyei fölmentik 
öt cselekedetei következményeitől,megfosztja Önmagát 
egy.nagy ösztönzőérőtöl:a felelősségtudattól.

Ennek; következtében lustává,gondatlanná és tétlenné 
lesz.. Az ürügykeresés; következménye 4 hogy az ̂ illető fenn- 
leolt véleménnyel lesz saját személyi értékéről és e 
miatt .vak erkölcsi hibáit illetően,nem képes a bünbá- 
natra. és ̂ önjavításra. : ■-"//

Természetesen ezzel nem akarjuk azt állítani,hogy mi 
den cselekedetünk helytelen inditookbol fakad,s mindig 
csak ürügyekkel dolgozunk,devbiztosak lehetünk arról,hog 
sokszor becsapjuk magunkat ily módón.

Ha, meg akarunk győződni igazi indítóokainkról,tegyük 
fel a kérdéstshmegtenném,-! 11.megtettem volna ezt,ha pusz 
csak-az a jo indítóok vezetett volna,amit hangoztatok?’f 
Ha igen,akkor rendben van minden.

v./félelem,szomorúság,harag,elnyomott vágyak,amelyekről nei 
mondtunk le,de amelyeket nem tudunk kielégíteni/ a testi 
zavarok,szervezeti betegségek eĝ -sz sorát válthatják ki*

CilLüZÜRu BÉTÉGStÍGaK' KlViLTfigA.

sok,s még inkább a hosszú ideig tartó érzelmi .feszültség
A heves érzelmi megrázkódtat
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úgyszólván nincs a tesnek olyan:szerve.amelyben ilyen 
nmdon ki nem váltódhatna valamilyen bexegség,kezdve an- 
uíik. enyhe tüneteitől,egész a legsúlyosabb fokig,úgyhogy 
a kezelés elmulasztása esetén a beteg:éppúgy belehalhat, 
ilyen módón szerzett betegségébe,mintha más utón szerez
ik volna azt. Soksz-or pedig öngyilkossággal vetnek véget 
vigasztalan életüknek.

.Mindnyájunk előtt ismeretesek a félelem testi tii- 
n-ileiía' száj ̂ kiszáradása,hideg veritek,remegés,elfehé- 
r- dés|hasmenés, ájulás, - de már kevesebben tudják,hogy 
n (.‘élelem,szomorúság,harag hatására sokkal komolyabb mii- 
i-.'idési- zavarok, is jelentkezhetneksgyomorsav hiány,sz.ék- 
r : kedés,, hányinger, emésztési zavarok, gyomorfekély tünetek,
‘kvágytalansag,ennek következtében sulyvesztés.

De zavarok, állhatnak be az értelemben is s emléke - 
(hiány /fóbiák/,az Ítélőképesség megbénulása,fáradtság, 

(■• i merülte ég, fejfáj ás, álmatlanság, idegö'sszerpppanás is 
I>:következhet.Szivzavarok,magas vérnyomás, cÓkorbaj'meg
hűlés ,tudóbaj,reuma,izületi gyulladás,fogromlás,pajzs- 
..irigy tultengés/bőrkiütések,látási zavarok,vakság,szé
dülés, egyensúlyi érzés, zavarok,beszéd zavar/dadogás/, 
hé-iiuláSjhaj öszüles,hullás,más betegségekből yalo gyo
rsulás /lábtörés/ lassúbbodása,vagy teljes elakadása 
ír. bekövetkezhet az érzelmi zavarok közvetett hatásaként.

Nem arról van itt szó,hogy -az illető tetteti ma- 
; 1.1,vagy képzelt beteg. Betegsége nagyon is valóságos 
r. fájdalmas,csupá az különbözteti meg az egyéb eredetű 

lmtegsegektől,hogy ennek lelki eredete v^n es csak lé- 
loktani/uton lehet meggyógyítani ill.meggyógyulni bele
lő, a szokásos orvosi kezelés ilyen esetben eredménytelen.

Ezek a betegségek mindig kellemetlenek a beteg 
imára és sokszor semmi haszna sincs belőle csak kára, 

uort ..iáit a elveszíti aminkakepességét,állását,nyomorba 
.int,mások kezelésére szorul,sőt talán még életével is 
ráfizet.Sokszor azonban ezek az Önmagukban kellemetlen 
Uotegeegek nagyon.is jo szolgálatot teljesítenekbe- 
i.og' szám ára, mert ̂ lehetővé teszik, hogy eddig kielégittet- 
ion vágyaik kieiégüljének.Felmentik okét a•kötelesség- 
t.oljesitessel járó felelősségvállalás alól,a munkával



16. Begnum I%rianum 1957, április

jura....fáradtság és egy<% kellemetlenségek elöl,hogy egy 
kellemetlen''környez etben kelljen, tovább élni ok, vagy bi2 
■tosithátjUk a ‘maguk számára mások figyelmességét., szolga 
latait, rész vétnyilvanitásait járni. Után régóta vágyaköztr 
iüoc:ot nyújtanak nekik arra,hogy bosszút álljanak másokc 
ezáltal,hogy munkaképtelenné váltak.

Ezek a vágyak,amelyek a betegség tulajöonkepeni ki
váltó okai,nem minőig élnek tudatosan a"betegben.Főleg 
ha a beteg is erkölcstelennek,nemtelennek itéliaz ily 
vágyakat,akkor következik be,hogy azok csak felig tu
datosak benne,vagy teljesen a. tudatalattiba merülve fe« 
tik ki logikus munkájukat s érik el a betegség kiválté* 
savai céljukat*a dédelgetett vágy kielégítését.

ANem elégséges ugyanis a helytelen vágyainkat szobê  
lileg visszautasítanunk,hanem ha azok hatását is meg a- 
karjuk szüntetni,akkor vagy teljesen meg kell szüntet
nünk lélektani utón a vágyakat is /ezek módjáról késöb 
lesz szó/,vagy helyes tárgyra kell azokat irányítanunk 
vagy pedig annyira el kell gyöngítenünk, hogy gyakorlat 
lag hatástalanokká váljanak.

Addig,mig valamilyen módón a beteg meg nem szüntet 
helytelen vágyait,amig ragaszkodik betgsége hasznos kö 
vetkezményeihez,nem következik be a- gyógyulás,bármenny 
is szeretne szabadulni betegségének kellemetlen oldala 
tol.Ha a beteg csak a kellemetlenségről akar lemondani 
a haszonról nem,akkor a' legkivállobb psychiáter sem ke 
pes öt segíteni a gyógyulásban.
A világháború alatt és után aMlegnyomasos"betegségek 

a lég több esetben lélektani eredetűek voltak,olyanokn 
is felléptek., akik közelében' sem voltak robbanó gránátn 
A második világháborúban csak az angol hadseregben 
80,000 katona vált harcképtelenné a félelem áltál kivé 
tott betegség miatt.Szék nagy része meggyógyult,amint 
magyaráztak nekik,hogy a_tudat alá szorított felelem 
a bénulásnak,remegésnek/tömegesen gyógyultak meg a bek 
szerződés hírére,amikor már fölöslegessé vál védekező 
betegségük.be egyesek életük végéig ragaszkodtak igy s 
zett betegségükhöz.
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H !■: 1» P J E K - E A Z Ü Ü I Ó B A ?
Ibe,késedelem nélkül.így ma még küzdhetsz a kommuniz 
ni.*; ullen,de holnap már talán késő lesz.

Az ausztrál szakszervezetek /Trades Unió/ fel
ni l.-l u, hogy a munkások számára megfelelő munkabért és 
iMMiikíi föltételeket biztosítson.

Eddig ők harcolták ki az öt napos munkahetet, 
n fizetett ünnepnapokat,betegségi pénzt,éyi két hetes 
z .z kudságot,betegsegélyezést a munkahelyen,oda és visz- 
iml.azas közben,Az ügyvédet ilyen esetben a szakszer- 
cl. Cizeti.Segit munkát szerezni,sztrájk esetén anya- 

ril-'u. segít,Mindezért heti 1-2 Schillinget kell fizetni.
A w.; /,o tőséget a ̂ tagok választ iák.Ha ..tehát csak, vagy . 
i'/ii'.yobb mennyiségben csak kommunisták jelennek meg, á ;' 
u.i I ászt ásón, akkor kommunista vezetőséget választanak 
1'“ r;.Kfjek a te pénzeden terjesztik a kommunizmust.pro- 
i' indán keresztül,külföldi kommunista pártokat xárno- 
fisl és delegátusokat küldenek oda.

f. Iit;Lépj be az Unióba késedelem nélkül.
fizesd a tagdijat pontosan,hogy szavazási .jogod 

legyen./érméikül nincsen./
h. Választáskor ellenőrizd,hogy a neved a listán legyen
i. dzavazz antikommunista jelöltre./nézz utana ki milyen 
•‘■.Tanácsot kérhetsz a Vasfüggöny mögötti Országok

Tanácsa nemzeti, tagjától, '■ . ' 
i•. örtesitsd barátaid ás ismerőseid,hogy ők is ugyanezt 

tegyék.
• 11mius hónapban lesznek a Vic.Railwav Unió választá- 
••'■■'ij.ma kommunista vezetés alatt áll.Aki még nem lél 
■(»lt be%sürgősen pótolja és rendezze a tagsági' dij 
fizetését. Tájékozódna lehet Kormos Vilmosnál a 
VMKZZ.főtitkáránál. T:Winds.7046.
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HÁZÉPÍTŐ szövetkezet.
Az EMKA házépitkezéso szövetkezet 

igazgatósága közli,hogy- oly tagok számára,akik házakat 
1959 jalias - 1960 júliusi időközben?vagy 1960 jalias - 
1961 juliasi időközben akarják megépíteni,még néhány tag
sági hely a rendelkezésre áll,Tekintettel arra,hogy a 
részjegyek után tőketörlesztést egy bizonyos összegben 
már a tagság elnyerésésétöl /a szövetkezet alakulásától 
számítva /kezdve kell fizetni,azok,akik most lépnek be a 
szövetkezetbe kb,50 £ törlesztést kell,hogy fizessenek 
visszamenőlég,mert a tagság a szövetkezet megalakulásá
tól fogva számit,

A szövetkezetre fennálló különle
ges jogi intézkedések következtében a kölcsönt egy meg- - 
határozott költségvetési éven belül kell igénybe venni*

.. Az EMKA ugyanis nem bankkölcsönt
kapott,mint a többi szővetkezet,hanem allamkölcsönt,az 
allami költseg;vetés keretén belül.

. Érdeklődők jelentkezzenek minél
előbb Hetyey Sándor titkárnál.
121 Station str.Fairfield, TsJW 7877.

KERESZTELTEK/
Ecker János és neje Szöllösy Mária leánya*Márta,Judit 

nevet,
Kiss János és nejé Sirly Johnston leánya:Maya,Gillan 
, nevet,
Arkosy Ferenc és neje Zvekán Ilona fia:Ferenc,Attila ne 

vet kapta a szentkeresztsegbén.

Mindé nnemü párty ,foga.dö-1e:st, tea-party-, pie-nic, születés 
nap,eljegyzés,esküvő-;,bál stb.lebonyoiitásrüt vállalja:

MI HAL OVIT S AHDRÁS''' j v:j:./ : ; '.: r 
Gount V/aldorf Catering Pty.Ltd.

12 Ormond str. Brunswick Ts FM 5401.
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■:<JY.ITAZKÖZSjföI,MEGAJÁNLÁSOK BEFI2ETESM3K NYUGTÁZ ASÁs" 
márc,27-töl— április .25“ig,/

ív irtai T. £ ; Molnár J, £ 1/— /—Bognár J. ' lö/—  . fesz J. :8/-t
Mozsoky Zs. Mrs.Pillér K. i/— /—

I.gler; A. . .8/— Pillér K. 2/— /—
mik K.. 10/— .:Salacz B. 1/10/—
M«.hos E. • 6/;— S ehwe igho ffs r 0. £ 1/
Kaesko A. . • 10/— .Sugár EV ?/— /—
Freskó-K, 1/— /—  ■Szabó L. 2/— /—
IMihJ un M. 2/— /— Szabó J. 1/— / —F< ' 1, 1,1 ! I* 111 » • "10/-- Szabó Z-ne. 1/— /—  .

G.yoiM.Ty I. 1/16/— . Szaláy <T. 1/-/ —
Ilii! K: 1 E. ■■■10/— . Szák E. 1/— /—
.!.■ mk.a Z. 1/— /— Takács R. i/— /—
K ■11 assny J, . 1/-6/— Tatár G. 1/-2/— :
KMii.'iLas J. 1 / W —  ■ Terán R-ná, 1/— /—  '
1>r.Keksz L, 10/-- Tragjasi I. !/__/—
h o i v í va t eny s z ige thy S. £ 1/ Urbán I, 1/— / —
1 1* I a l.ofL, • ; ■8/— •' Urbán J.
1 .jiigyoX J-né 
1 .i!,i igyol L"*ne 
Mi'.Jtuvass I.

. 4 / — Varga L*. ■ 1/— /—  '

"10/—  
13/—  ,

Zsizsmánn ’i'-né 5/-4/-:-'

í M l V • 1 1 ) \ J III ̂ 1/-6/—
Mhini U. i o / — ISTEN FIZESSE .MEG*-,-/.. .

M o n n  M •

M m ri.i>ri íTy S & J#
i/— /—  
2/— /—

■ -ti A*r. ;«:k s z e r t  , a j M ) é k t á r g y a t
_ vás áro 1 j on_es^]_avittas_son:
KAmaB..::iiSTVig..órásmesternél,..-
218 Bridge Rd. ‘ Riehmönd.v .
..  TsJB 2223..;;.orák ;ut:án is.,.
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BIZTOSÍTANI SZERETNE? Tanácsra szorul? 
forduljon bizalommal:

VADÁSZ MIKLÓSIJÁHOZ.aki már évek 
óta dolgozik ebben a szakmában. ̂
klet,baleset,betegség,tüz-betöres és alkalmazott Já
rulék biztosítását a legkedvezőbben intézi el.Levélben 
bármikor,irodában telefonon reggel 9elött és este 9 
után LA 9168. üzenet formájában MU7578,

Cim:5 -̂ obe str. Fiat 7 St.Hilda,

B u d a p e s t  . k o v á c s•andrás es iványi Sándor
CONTINENTAL . ■ üzeme.
SMALLG00DS Elsőrendű húsok,magyar Ízlés
PBLLTDü, szerint■■^szül'fc hentesáruk, állandó

an, frissen kaphatok*
Reg.0ff.:22 High str. . St.Mlda. 
TsLA 4619 órák utánsXA 3480.

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT HŐI KOSZTÜMÖKET.KABÁTOKAI
végeztesse f é r f i  Ö 1 t ö n y t

LEGNAGYOBB MSGELEGEDBS3RE
FÁBIÁN MIHÁLY készít:

női fodrásznál. FÁBIÁN JÁNOS
szabómester.

361 Chapel str. Sth.farra. 361 o’hapel str.Sth.Yarra,
T:BJ 3073. T;BJ 3Q73.

MAGYAROK TALÁLKOZÓHELYE .H A ,L Á S Z  M I K L Ó S
" M I L K B A

99 Commerciái Hd. Sth.Yarra. ̂ Mindennemű csokoládé és ca- 
korka,hűsítő italok,füszer és csemege,magyar hentesáruk, 
dohányáru bo választékban*^ •

FIGYELMES KISZOLGÁLÁS. MINDENKOR NYITVA*



HOGYAN RENDEZ EL MINDENT A BÖLCS ISTEN?
Hogy minden elérhesse célját* 

mi az ember CÉLJA?
Hogy eljusson a menyországba,

ISTEN IRÁNYÍTÁSA NÉLKÜL MIÉRT NEM JUTHATUNK A MENYOR-
SZAGBA?

Mert csak Isten tudja,hogy az ember mikép Juthat oda* 
FÖKIiiPEN MIVEL IRÁNYIT MINDET ISTEN A MENYORSZÁG FELE?
Parancsolataival,melyeket szeretétből adott*

Mi TÖRTETNEK,HA ISTEN NEM ADOTT VOLNA PARANCSOLATOKAT? 
Sokszor nem tudnok,hogy mit tegyünk,sok kárt okoznánk 
magunknak és másoknak,és a menyországba is nehezen 
jutnank*

HOGYAN PARANCSOL ISTEN?
Megmondta,hogy mit akar,és a lelkiismeret szavával 
Figyelmeztet a parancsolatok megtartására.

MELYEK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN ADOTT FŐBB PARANCSOLATOK?
A tizparancs.Ezeks

l.rln vagyok a te Urad Istened:Uradat,Istenedet imádjad 
és csak neki szolgálj*
Istennek nevét hiába ne vegyed*

H.Megemlékezzél arról,hogy az Ur napját megszenteljed*
I*Atyádat és anyádat tiszteljed,
.'•.Ne ölj.
E.Ne paráználkodjál*
7.No lopj.
k.Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen*
0.felebarátod feleségét ne kívánjad.
Mg Se házat se mezejét,se másféle jószágát ne kívánjad.
MELYIK ISTEN LEGFŐBB PARANCSOLATA?
Szeresd Uradat Istenedet teljes szivedből,teljes lel-*
ködből.minden erődből;
szeresd felebarátodat,mint magadat.

MIÉRT KELL ELÖLJÁRÓINK PARANCSAIT IS MEGTARTANUNK?
Mert elöljáróink a parancsolásra hatalmat kaptak

Istentől.
MELYEK VILÁGI ELÖLJÁRÓINK FŐBB PARANCSAI? 
Az ország törvényei.



KATEKIZMUS *
HOGYAN RENDEZ EL MINDENT A BÖLCS ISTEN?
Hogy minden elérhesse célját*

MI AZ EMBER CÉLJA?
Hogy eljusson a i^enyországba,

ISTEN IRÁNYÍTÁSA NÉLKÜL MIÉRT NEM JUTHATUNK A MENTOR-
SZAGBA?

M^rt csak Isten tudja,hogy az ember mikép juthat oda. 
FÖKEPEN MIVEL IRÁNYIT MINKET ISTEN A MENYORSZ ÁG FELE?
Parancsolataival,melyeket szeretétből adott,

MI TÖRT^IN0K,HA ISTEN NEM ADOTT VOLNA PARANCSOLATOKAT? 
Sokszor nem tudnok,hog^ mit tegyünk,sok kárt okoznánk 
magunknak és másoknak,és a menyországba is nehezen 
jutnánk.

HOGYAN PARANCSOL ISTEN?
Megmondta,hogy mit akar,és a lelkiismeret szavával 
figyelmeztet a parancsolatok megtartására.

MELYEK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN ADOTT FŐBB PARANCSOLATOK?
A tizparancs.Ezek:

l.En vagyok a te Urad IstenedsUradat,Istenedet imádjad 
és csak neki szolgálj#

2#Istennek nevét hiába ne vegyed.
3. Megemlékezzél arról,hogy az Ur napját megszenteljed.
4. Atyádat és anyádat tiszteljed.
5. Ne ölj,
6. Ne paráználkodjál.
?.Ne lopj.
8. Hamis tanúságot ne szólj felebarátod ellen.
9. Felebarátod feleségét ne kivanjad.
10*Se házat se mezejét,se másféle jószágát ne kívánjad.
MELYIK ISTEN LEGFŐBB PARANCSOLATA?

Szeresd Uradat Istenedet teljes szivedből,teljes tel
kedből ,minden erődből; 
szeresd felebarátodat,mint magadat,

MIÉRT KELL ELÖLJÁRÓINK PARANCSAIT IS MEGTARTANUNK?
Mert elöljáróink a parancsolásra hatalmat kaptak

Istentől.
MELYEK VILÁGI ELÖLJÁRÓINK FŐBB PARANCSAI? 
Az ország törvényei.

i



Minden vasárnap szentmise: 3j4 10 orakor a 
St. Augustin templomban a Bourke str-en. 1/2
12 kor a St Thomas templomban Bromby str. 
Sth. Yafra. Szentmisek előtt gyóntatás.

Keresztelőket, betegeket, hazassagkotest, szent- 
mi semond atast, levőiben vagy telefonon jelentsük 
az a lobbi címén :

Pubíisher;. Fr. Z, Varga, S.J.,
345 Burwood Road, Hawthorn, £. 2, Melbourne.

Telephoné : WA 3699


