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Mikor fiatalok vagyunk, nagynak látjuk a 
világot, azt hisszük, telis-tele van ba

nkkal, akiknek nincs elöbbrevaló dolguk, minthogy 
nünket karjaikon hordozzanak* Minden mulf nappal ké
vés leckét kapunk azután az élettől, mígnem végül, 
tanuljuk, hogy a kerek világból tulajdonképpen csak 
itthon négy fala igazán a miénk, s a sok barát kö
ssük egyetlen barát.az igazi barátunk, az a .fehér- 
i öregasszony, akit úgy hivunk s

A 11 Y Á M.' * * *

Igen, az élet jeges sodra megtanít rá, hogy az 
"nyúl Arc az a Nap, amely beragyogta gyermekéveink bol- 
't;g világát, az ö szeretete adta az élet legszebb ünne- 
l"''t, s mi az élet tüskés vándorutján addig voltunk bol- 

amig e mennybéli drága szempár elkísért,,

Valósággal szimbólum az, hogy Jézus 
keresztjét egy Anya találta meg, s 
tette vele gazdagabba a világot.mert 
az anyak - a Mater Dolorosák - szamá
ra kellett feltalálnia, hiszen ök jár
ják a legnehezebb keresztutat.

Milyen mindennapi történet az életben Andersen meséje 
“ anyáról, aki elindult gyermeke jövőjét megtudni s 
. iit,ját elzáró fagyos tüskebokrot addig melengette 

-> .Ivével, amig az kivirágzott.
‘15s mennyire igaz az is, hogy kevés Simor Ja- 

M>.ji t's Minőszenty József akad a gyermekek között, akik 
i r«ti,)ükről leszallva, hermelines bíborban is megeső - 

1 i.ük feketekendös, egyszerű édesanyjuk kezét l
A napot is csak akkor szokták megbecsülni 

t\„ .t ml Hírek, ha mar lement - anyjukat is akkor, amikor 
Kél. ölelő kar már porladó zni kezd’ a gyökerek alatt.'
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Jeromos latinra, aigit V.U L G A T A U  A K nevezünk.
A Vu.lg.ata nvomán KALPI ,GYÖRGY'. Pázmanv Féter fels zolit á*' 
sara lefordította magyarra 1620). o : .V:

A . S 2 E N T,H A G Y O M  í k  Y

A Szentírásban nincs minden megírva,•amit 
Jézus mondott vagy cselekedett.- Ez kitűnik 
Szent János evangéliumából, ahol ezt olvas- 

1  hatjuk* ■ .
" Sok egyéb jeleket is cselekvők ugyan Jézus, de ezek 
nincsenek megírva ebben a könyvben,, melyeket, ha egye 

-- - kint miind1 megdrnának, azt vélém, hogy magad.a világ se 
-•tudná befogadni azokat a könyveket, melyeket Írni kel 

lene.»( Ján.20:,30 és 21,25.)
.... Az 'apostolok szintén sok mindent tanítottak 

amit Jézustól hallottak, de le nem Írtak. 
Ebből következik, hogy a Szentirás könyvei 
n em tart álma zzák az egész k inyilatkoztatást«

Adatai és emlékei? Jézus tanításának jelentékeny része
; az Anyaszentegyház élő tanítása ut-r< 

■ j án ■ s z állott át nemz e dékrö l~nemz e dák re s e  z.t ne.ve zz-Ük 
szenthagyománynak.( tradíció )» Ez hitünknek éppen olya 
forrása, akárcsak maga a Szentirás.Világos ez nemcsak 
abból' a t é n y b ő l • hogy Erisztus Urunk maga nem irt, hanem 
tanított és apostolait is elsősorban a tanítással bízta 
meg, hanem Szent Pál érne szavaiból iss

■ i. ” Atyámfiái, tartsátok meg a hagyományokat 
melyeket tanultatok, akár beszed,akár 

-jl. levelünk által.” ( 2 Tessz,2-14.)
A tanítást és oktatást mindenki megérti., de az. olvasás
hoz már nem ért minden, ember. így tehát Krisztus Urunk
nak gondoskodnia kellett a kinyilatkoztatás; olyan formá
járól is, amelyik minden ember előtt érthető, hiszen.
mindenkit meghívott az üdvösségre.

De fontos a szenthagycmánv azért, is, mért
eligazít sok olyan lényeges kérdésben is,,amire- maga a
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fi/MiiU.rás nem ad feleletet, Ilyenképen a Szenthagyo- 
iu.'tuyt. opugy kell értékelnünk, ̂ mlnt magát a Szentirást.

A szentha^yománvt már' az apostolok közvetlen 
is magyaráztak,' az oskeresztények pedig hittek 

,,(1 m«kitartották. De a szenthagyomány igazságai nem ma- 
ivv1l.uk sokáig Íratlanok, Az ösegvház ir*i, a szentatyák 
»U'(yuii:I.s sok mindent Írásba foglaltak abból, ami a Szent 
I v inban, csak röviden és érintve található,

különösen értékes adatai és emlékei a szenthad 
r.yiii'inyilak a nevezetes nagy zsinatok határozatai, a 
" vértanuk életének és szenvedéseinek: történeteid i 
'» iv'; Igi kpmbpk emlékei, az egyház atyák tudományos müvei * 
m -fv-k u hitvallások, melyek rövid összefoglalásai a / 
kMi.nl | kus Egyház összes tantó te leinek. /

dELkiNTí)Sl'1GE: Mindezek élénk tanúságot tesznek arról, 
hogy mit hittek és miképen éltek a regi . 

is ui véré nyék. Ezek összessége, ̂ vagyis a szenthagyomány 
ugjjj h I (..regéknek, nem is legendáknak, hanem Jézus tani- 
l.inii’u és intézkedéseire vonatkozó értékes történelmi
M a k i n a k  a gyűjteménye. A" szent hagyomány tükörképe az 
Uiiknivsztony vallásos életnek, s elvetésével igen saj- 

tévedésekbe lehet esni, melyekre nem egy s z ó 
im--ni p.' 1 d át találunk.... a val 1 ás tö Kténe lembe n. /

A SzentÍrás és szenthagyomány kiegészítik 
‘•svmést. Az egyik éppen olyan forrása hitünknek, mint 
n ii isik. Ezért mindkettőt egyformán meg kell tartanunk. 
11• v .luUink el ugyanis a keresztény, katolikus tantéte- 
l-t- i,.*i.jüs ismeretére.

ll.L'J'V/;líI-jASOKs A kát. ̂ Egyház tantételeinek rövid össze
foglalásai a hitvallásuk ( szimbólumok).

"K között a legrégibb az apostoli hitvallás, melyet 
•‘ii'íl'inn, kezdő szava után HlSZEKEGY-nek is nevezünk, 
f *i mér az ös-Egyházban is ismerték és azokat a zsidók 
km, é.n pogán^okat, akik meg ákartak keresztelkeclni,er- 

n Irí í,vallásra tanították,
A hitvallás tárgya mag az Isten: először ön- 

HHusliuu, azután működésében, amino a teremtés, megvál- 
I én .'is n megszentelés.
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UR. GAÜXJS SiSíDOR - c i k k e - * - - -

* A n paráaztf orradalmár1" megjelenése,

A |wuvtsztf orradalmár,a merev társadalomba beépült ide- 
r." n sz árma'zásu int e lligen.c i ára való utalás sál, önmagát 
I n ttja a magyar lényeg egyedüli kiteljesedésének, ele 
'< mandarin-társadalom merevsége tragikus helyzetbe szó- 
rl t.oid.a. ( E^jellemkép felbukkanásai már adva vannak

Bánk Bán Tiborcában, Arany: ifjú Toldijában, )

N j 1 ■ I I.emkép, bár látókörben és műveltségben lecsökkent, 
mégis igen tisztán és ösztönösen átélt formában, a 

M Idlzdö hösren utal. Egy jellegzetes kivétellel: a ma- 
ni «•((,. | sztikus tartalomnak semmi nyoma sincsen.

Tnjjktiü eÍnyomottságát a következőkben jellemezhetjük:

I. Szektariánus lelkivilág. Azáltal, hogy a társa
dalomban a legalsó helyre szorult, a kiszabaőu- 
1.éis minden reménye néIkül ( ha csak felfelé tö
rekedvén nem azonosítja magát a mandarin-világ 
érdekeivel), keserű, körülhatárolt, egyoldalú, 
türelmetlen, elfogult, gyűlölködő, a maga hely
zetét egyoldalúan központban szemlélő, "böszült17 
lelkiállapot alakult ki benne.

Kontraszelekció. A társadalmi emelkedés számára 
csak úgy vált lehetővé, hogy a felfelé törekvő 
az alacsonyabb kasztot megtagadta, és a magasabb 

kasztba beolvadt. Az állandó felfelé szüremkedés- 
sel, a legalsó réteg elvesztette legtehetsége
sebb tagjait9 akik küzdöképességüket egyéni ér
vényesülésük kiépítésére használták fel, és nem 
{sorstársaik kollektív küzdelmében való osztozás-
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3. Megmerevedett ellenzékiség-,E rétegnek soha 
sem volt alkalma az ország Ügyeiben felelős
séggel intézkedni. Tagjai sem emberismeretre, 
sem államvezetési gyakorlatra, sem táguló lá- 

■ -tókőrre, sem- államférfiul- bölcsességre szert 
nem tehettek. Politikai tapasztalatok hiánya 
miatt, a párásztforradalmár kétszer vesztet
te ...el a politikai irányítás lehetőségét 

f •' ( Nagyatádi. Szabó, Nagy Ferenc}, •••

A magyar mandarin-társadalom ellen a párásztforradalom 
valóban bekövetkezett 1945-ben, A forradalom széttörte 
a társadalmat, a vezető rétegeket_vagyonukkal együtt el
söpörte és évvel a mandarin-jellem szerepe* ép -históriai 
realitása megszűnt, . •

' Az'események kegyetlenek és véresek voltak, a' bosszú 
érzése uralkodott, A forradalomnak polgárháború jellege 
volt: magyarok gyilkoltak magyarokat,

' A  magyar dekadencia e képpel zárul: az "európai ál- 
.alakuság” végső, kibontakozásában a még megmaradt, tisz
ta magyar tradícióra visszavezethető magyar jellemtipu- 
sok: a ''mandarin” ( a "fejedelmi” tipus csökevénye) és a 
"parasztforradalmár” ( a "küzdő hős” tipus csökevénye)
ellenségesen szétváltak és taragikusan összeütköztek*

A múlt században meg meglévő erkölcsi, metafizikai tar
talmak ( a^'quasi sacerdos” és a ” nemes, tett etikája”) 
elvesztették jellemfomálo erejüket. Az összeütközés osz- 
táiyharc jellegét vette fel. A magyar történelem folyamán 
felépült ̂ magasértákü 'jellemti]3usok fokozatos bomlása már 
a felvilágosodás óta tartott és generációkon át érlelő
dött. Utalok a tiszaviöéki forradalmakra, Achim Andrásra, 
akit ̂ meggyilkoltak. Szabó Dezső, Kodolányi János, Sinka 
István, Móricz Zsiguiond, Ady Endre, Német László Írásai
ra. A falukutatókra.
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S itt szeretnék megemlíteni- egy tortánál- 
ml kényt,. amit.. tudtommal még sehol sem elemeztek tör- 

ilöszeink a magyar összeomlás tényezői között* A "man
darin" társadalom nemcsak a magyar falusi rétegekre ne- 
im/.ndett :fokozodó aömiíiisztrativ nyomással, hanem ugyan- 
m /."m mödon a Kárpátmedence többi népeinek társadalmára
Ja. Nemcsak a magyar falu felfelé törekvő rétegeit 
íiííMz'iiuilalta, hanem a nemzetiségekét is* Nemcsak az el.- 
l'Ujzé'ki magyar falu telt meg forradalmi lélekkel és szo- 
•' 1 ál is ̂ elégedetlenséggel, hanem a nemzetiségek falusi 
I/iknssága .ps: önállóságért küzdő, intelligenciája is*.
«* ii'*;uzet, iségi. forradalom é s- a magyar paraszt forradalom 
i' i rlmznmosan haladtak a magyar- társadalom felbontásában* 

E, kettős nyomás yo3.t az, amely a magyar tár
sadalmat végül-is. felőrölte7  A nemzetiségi forradalom 
•’g.yu bbal párásztforradalom is volt a "demokrácia"- el.é- 
i*' "i- 'ért ( általános-titkos választójog stb*) A mandarin
ba r. ad almát, viszont kaszt-merevsége megakadályozta abban, 

n még meglévő értékek :védelmét Összeegyeztesse "a 
i' ■■ cnv'.nrU társadalmi' és államhatalmi reformokkal^ Éppen 
a b>>rrác!almi tartalmakat ( "demokrácia") használta igei 
a Mac.aryk- Benés féle .diplomácia magyarellenes propa- 
í-mi' !:ir) óban és a. magyar állam széttörés ében

f -ftig-í-’/,ebesen e rövid- kisérletben nem elemezhetjük az 
c i - m )mlás re s zletes .. jellem-tipológiai - okait * Az ö ss ze - 
m i ív tisztán kielemezett típusok mellett a teljesen
* >-ry, mi súlyozatlan, az egyes jellemvonásokat kaleidosz- 
i " i r ü  tarkaságban és váltakozásban tartalmazó egyé
ni i í|iiK'ok., sokasága jellemzi* Ez az amit a történelmi,
• :  *.é i •békü jellcmtipusok bomlása alatt értek*

A magyarság alapiulajbonságaira j ellemzö 
j< i ‘ii;7:g , hogy az összeomláskor az egymást marcangoló 
,i" i i i'iuük küzdelmes során és a végső katonai ellenállás
• : •• mí7 nyíriben is,, a legmar adandóbb é s-legjellegzetesebb
111 • m iáként mégis csak a " küzdő hős" jellemképe érvénye- 
•‘«i ll., a katonai helytállástól a bőszült politikai harc 

-..('Szűkült horizontjáig.
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Az 'összeomlás után? 1. A mandarin-társadalom megszűnt
és helyében ür támadt.

2 . A párásztforradalom lezajlott 
és egyrészt a "történelmi dini 

• :ü mizmus csökkenése11 másrészt pc
r.--d litikai tapasztalatlansága.kö

vetkeztében, a marxista érőnél 
áldozatává vált.

A magyar szereplők mindannyian egy jellegzetes jellem- 
tipológiai helyzet szenvedő részesei voltak. Mindenki 
Önmagát adta és a benne megvalósult jellemtipus, vagy 
jellemkép-részletek által meghatározva, a legbelsőbb mi 
■győződése szerint helyesen cselekedett.

A kiegyezés óta épülő mandarin-társadalom, 
a parasztforradalom és a komplikált európai hatások 
.( "európai álalakuság"), a magyar társadalmat j ellenit!' 
pusok és jellemtöredékek káoszává bontották szét. A va
lóság sokkal összetettebb, sokkal zavarosabb volt, min 
az itt vázolt, tiszta tipusokra korlátozott analízis.

Aciy összetett egyéniségében pl. a "fejedelmiség" és a 
"párásztforradalmár" jellegzetességei keveredtek a sze' 
kularizált nyugaton kialakult erkölcsi fegyelmetlenség 
mérgeivel*

A magyarság az előrehaladott jellembomlás fo 
mai meghatározottságából már kilépni nem tudott, s igy 
az adott helyzetben senki sem volt képes egyoldalúságé 
bol kivetkőzni.

Mindenki a maga csonka formáját képzelte el 
az egyedüli helyes formaként és a kasztján kivül álló
nak megbocsájtani nem tudott. A magyar társadalom töb
bi részét élményeiből kitaszítva, a prehisztorikus tár 
sadalom törvényeinek engedelmeskedve, a kaszton ( "tör 
zsön" ) kívülieket elpusztítható bűnözőként kezelte.
( Kezdetleges törzsi etika újjáéledése).

A sorsot el kellett szenvedni.
A sorsot elszenvedtük.
Mi lesz ezután? .......

( folytatjuk)



p
aj indák c s cnag akcióról, 
hét az otthoni magyar hozzátartozóknak.

Vámmentes élelmiszer

BOUBLS US 0 10.- árbans

1.5 kg szalámi és húsára
1 kg tojásos tészta 
0,5 kg teljes tejpor 
0 . 8  ovomaltine 
0*5 kg sütemény
2 kg. szappan és mosószer

olcsó és hasznos ajándékot külc.-

cs omagok a következők?

FAMILY US £ 10.-árbans

0.5 szalámi és húsáru 
1 kg tojásos tészta 
0.5 kg teljes tejpor 
1.5 kg Nestlee és Wander gyér. táp. 
1 kg sütemény 
3 kg, szappan és mosószer

melynek keretében

Vámmentes hasznait férfi os női csomagok?

FÉRFI ruha US 0 10,-árban KOI ruha US 0 10.-árban

1  teljes férfi öltönz esetleg 1 átmeneti kabát
1 felső kábát is hozzá. 1 ruha

1 garnitúra alsonemü.

Vámmentes gyermekkelengye?

CSECSEMŐ US % lo,-árban 2 ÉVES GYEREKNEK US 0 10.- árban

D;

_____„a ~, -.*■ * ____n^n c— 3riOozl>e
ez bármely váiuniban befizethe- 
. ajándékozó, a megfelelő 
knal fizebheti be a Bankhaus

A P /, Xv

> Vts - r
— w «

. javára. Agyidejüleg közölje a megajándékozandó pontos óimét a Bank- 
továbbá a csomag tipusát és ha ruhacsomagot küld, úgy az illető nagy- 
, és testsúlyát. Gyorsabb lebonyolítás érdekében használjon repülöpos- 
ugyanakkor az összeget csekkel is küldheti. Ha többszörös összeget 

fizet úgy kivánsaga szerint havonként vagy hetenként ismétlődik szállttá- 
imám Kötelezettség nélkül közöljük, hogy a ruhacsomag tartalmat lényegen 
zen meg fogjuk tudni emelni, azonban ugyanekkor kikötjük, hogy annak tar? 
zalmat, az érték betartása mellett, esetleg változtatni kell, mert a hasz
núim ruha beszerzés mértékben és minőségben is változó.

Akciónk karitatív alapokon nyugszik, adminisztrációs költség a 
külleme;nyékét nem terheli, minden beérkezett összeget felvásárlásra főr
izzünk.

HUUGARIAPAK 
Wien, Postamt 64. 

rostfach 140.
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Az ausztrál katolikusok nagy figyelemmel 
kisérik az összes emigránsok, de különö
sen a magyar katolikusok vallási életét. 
Ezért közöljük ezt a szerkesztőségünkbe 
érkezett néhány levelet, hogy okuljunk be 
löle* . . .

Mielőtt két magyar fiút fogadtam volna a házam
ba, akik az októberi forradalomból menekültek ki?azt 
,i -'undoltam, hogy ennek az egyedülálló harcnak az mdi- 
i.o oka legalább annyira volt a vallass zabad súg. utáni 
v.ig,y,mint a nemzeti szabadság.

Mindszenti,az ö szenvedése,a bátor kiállása je
lentette szamomra Magyarországot,vagyis a katolikus 
lúMgyarorszag a zsarnok oroszokkal szemben.

De most úgy találom,hogy,akik önmagukban nagyon 
7, ere tét remélt ok, nagyon keveset hoztak magukkal abból 

a katolikus loyalitasbol,ami Magyarországot^jellemzi.
Abból,ahogyan kritzalják a mi szentmiséinket,és 

vallási életünket/jóllehet ugyanaz az aldozat/ugy la
ki mi,hogy a vallas Magyarországon nem jelentett többet 
■■ i sz..inukra,mint külső cerernoniat, orgonat, énekkart 
karácsonykor és husvétkor és semmi mást,de semmikép 
:vm jelentette a nap-nap utáni istenszeretetet és so
ha meg nem szűnő kötelességteljesitest.

Ez a kettő talán csak egy kissebbség két tagja. 
Kornélom,hogy igy van.Különben nekem és a többi auszt
ráloknak azt kellene gondolnom,hogy az igazi katoliku 
suk: otthon maradtak?

Vagy pedig a kommunizmus dolgozott voluailyen ered
ményesen,hogy ma rnár csak nagyon kevés katolikus ma- 
) ■ yai* fiatal éli sz őseik által fölépített traditiot?”

M.Mügén.
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G O N D O L A T A I N K

BÉTEGITÖ ■‘ aS:l GYÓGYÍTÓ EREJE .

.i--; (folytatás)

ALAPT/íL/íN FlLELivIEK (Fóbiák') . '
Feni minőén fóbia leiki eredetű. Az általá

nos nyugtalanság, aggódás állapota, főleg idősebb kor
ban, ha többé-kévésbbé állandóan tart, inkább testi mint 
lelki okokbol ered. Ezzel szemben azok a hevés nyug- 
talanségi állapotok, alaptalan félelmek, amelyek-csak 
bizonyos meghatározott feltételek m elleit jelentkeznek 
(. pl. tömegben, zárt helyen stb.) valos.zinüleg lelki 

ókból erednek.
Ez a félelem gyakran 'erős testi kiséro 

jelekkeli" szédüléssel, remegéssel, esetleg ájulással is 
jár, úgy, hrngy rákényszeriti a beteget a félelmet kel
tő heleyok' kerülésére*

Az ,alaptalan^félelem szinte, mindennel'szem
ben kifejlődhet..Megkérdeztek 1 2 1  egyént, hogy mitől 
szoktak alaptalanul félni. A válaszokat sorba rakva, a 
leggyakoribb, félelmekkel kezdve, ezek fordultak elös

gondatlan autóvezetéstől-, kígyóktól,
.. . 5 súlyos bűn állapotában való halaitól,

nyilvánosság előtti beszédtől,vizsgák
tól, magas helyektől, kinevettetéstöl, 
egértől, villámtól, éjjel egyedül otthon-

- ...... maradástól, attól,hogy valaki meg fog
halni a. családban," pokoltol,- attól, hogy 
hibákat fog elkövetni, denevértől, rák— 
betegségtől, attól, hogy nem szeretik 
az emberek, tűz töl, attól, hogy nem lesz 

>. . sikere az-életben, fejesugrástól.attól,
hogy valakivel találkozik a sötéiben, 
hogy egyedül fogja eltölteni hátralévő 
életét, rosszindulatú emberektől, attól, 
hogy mások őrá figyelnekT haláltól, va
lami a s z emükhö z közel lé vő dologtol.
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orvosoktólt háborgó tengertől, 
utcán való atmenéstöl, attól, hogy 
senkit sem árclekel az o személyük, 
verestől, ördögtől, kanyarban.való 
hajtástól, felvonóktól,■ ■ ' '

Gyakran valami gyermekkori esemény a fe
lelem kiinduló pontja. De ugyanúgy kiindulhat az va- 
I amilyen felnőttkorban ’tapasztalt félelmetes eseménytöl

Más személyek félelmének látásából,, rémmé sóktól is ered 
hot a későbbi alaptalan félelem. Pl. .'az anya. fél az e- 
górtál, vagy sötétségtől, s^a gyermek többször latja 
ó>s hallja ezt, a. félelem Őrá is átragad, - .ük adnak 
azonban olyan esetek is, amikor nem sikerül.megállapí
tani a félelem kiindulópontját.

Mindenki' fél néha, de nem lesz minden fele- 
Lom^F f B I A kiindulópontja. Az. hogy ez kinél követ
kezik be függ az. illető lelki alkat-ától és a körülmények 
hői is,

A1/, alaptalan félelmek kifejlödésmodja: "
Néha rögtön az első érzelmi' megrázkódtatás után 

jelentkezik az alaptalan félelem, ha. az illető hasonló 
k.')rülmények közé kerül. Rendszerint azonban van egy lap 
pangó időszak az első érzelmi megrázkódtatás után s ez 
idő alatt teljesen normálisan viselkedik az illető. Ez 
/1 lappangási idő noha évekre kiterjed, máskor rövidebb* 
i1 htol függ, mikor-éri az illetőt egy újabb érzelmi meg
rázkódtatás, ame-ly azután kiváltja az ettől kezdve kö
vetkezetesen jelentkező alaptalan félelmet.

Az alaptalan félelmek megszüntetésének módja:

Sok esetben maguk a szenvedő felek is le: tudjak 
;;/, erein! alaptalan félelmüket. annak öacara, hogy nem 
rendelkeznek lélektani képzettséggel. Még fokozottabb 
i.ióütőkben áll ez azokra, akik ismerik az érzelmek lélek
Lanát. .... f " " .....
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Az okos szülő sokban segítségére lehet gyermekének. Ál
talában azonban képzett ember ( pszihiáter) segítségére 
van szükség.^ ■v'á.

Kern okvetlenül fontos, hogy kinyomozzuk a 
félelem eredetét, elég, ha felismerjük* annak" alaptalan
ságát és gyakoroljuk a normális viselkedős-módpt**

A félelem alaptalansaganak felismerőéseben 
azonban nagyban segíthet minket, ha felismerjük annak 

" kiindulópontját*j azaz azt az érzelmi megrázkódtatást, 
amelyben félelmünk igazán alapos volt.
A következő.lépés, hogy rámutatunk a gondolattársítás 
lélektanára, s arra, hogy hasonló helyzetek - amelyek 
semmi okot sem adnak félelemre - hogyan váltják ki a 
velük valamikor társult félelmet. Ezért fél a tüztöl vagy 
kutyától az, aki valamikor megégette magat vagy akit ku
tya harapott meg, noha a jelen helyzetben nincs veszély, 
hogy megégeti magat, vagy megharapja a kutya.

Néha a múltbeli érzelmi megrázkódtatás feli
dézésének olyan erős a hatása, hogy az illető ismét át
éli akkori félelmét ( abreactio). Ennek az átélésnek 
gyógyító hatása szokott lenni, mert nem egyszer utána 

rögtön megszűnik az alaptalan^félelem. Tehát nem kell fél
ni az ilyen élmények felidézésétől.

Rendszerint azonban több időre van szükség ah
hoz, hogy az állandósult téves képzettársítást megszün
tessük. Ezt a megszüntetést azáltal érjük el, hogy minél 
.gyakrabban felinditjuk magunkban a meggyőződést, hogy 
•-hogy jelenlegi félelmünk mennyire alaptalan s azt ta
pasztalatunkkal is elmélyítjük azáltal, hogy viselkedé
sünkben a józan ész- szavára hallgatunk és normálisan cse
lekszünk.

Kezdetben ez^nehéz lesz, de a kitartó gyakor
lás folytán a félelem érzése elhalványul és lassan meg
szűnik. Kivéve azt az ■ esetet jj, amikor valakinek előnyős 
á fóbiája. Ilyenkor az illető nem is akar igazán megsza*- 
badulni tőle. Félmegoldás pedig nincs J Ha valaki ragasz
kodik a betegsége elöalahoz, nem fog megszabadulni -a 
kellemetlen oldalától sem*

A fóbiák sokkal gyakoribbak, mint. képzeljük,. I. . ..
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" A  KKEMLXNI GYŰLÖLET ARATÁSA "

( Readers Dlgest 1957 május)

A közelmúlt magyar eseménye, ,el kapcsolatban, melyet

EGY DICSŐ NEM73ÜT HALÁLTUSÁJÁNAK - neveztek el, két

történet ismeretes. Az első, a hősies felkelés az or
szágon belül, a másik, mely az ország' határain kívül 
a szabad nemzetek földjén játszódott le*. .
Lktober utolso napjaiban kezdődött, amikor még úgy 
látszott, hogy a felkelést siker kórházzá. A:z embe
rek mindenütt felvillanyozva cselekvésbe kezdtek.
Két koppenhágai üzletember, KNtTD THOLSTRUP és báty- 
ja, egy teherautó rakomány élelemmel, takaróval es 
penicillinnel Budapestre hajtottak és az egészet át
adták a magyar,diákok forradalmi bizottságának.

Mások sem várattak sokáig magukra.Négy 
l.‘rancia ifjú, a dánok példáján fellelkesedve, â több 
mint l.coo km-es utat megállás nélkül hajtották végig, 
hogy vérplazma és élelmiszer rakományukat eljutassák 
Budapestre. - Az olasz M FIAT -ft-autógyár Turinbol egy 
teljes röntgen felszerelést küldött, a hírneves olasz 
a.ebésznek DR. MARIO DOGLIOTTI-nak kíséretében.

A Nyugat Német Vöröskereszt nemcsak 
Két repülőgép rakomány vérplazmát küldött, hanem^egy 
Lee ágyas kórházat teljes felszereléssel,31 személy
zettel és 11 ápolónővel.

November 4-én Magyarországra- zudul- 
l.tik az orosz tankok,november 7-én Budapest mészár
székké lett és a félviág lobbant haragra a kommuniz
mus ellen.Ennek megnyilvánulásáról néhány képet mu- 
t./ilunk be az egész világról.

' > . PÁRIZS-bán november 7-én nagy tömeg



vonult fel zárt' sorokban,gyászmenetben az Arc Be Trioraph 
hoz.Öt volt francia miniszterelnök itt koszorút helyeze 
a névtelen hősök_siremlékére,igv akartak kimutatni tisz
teletüket a Budapesten a kommunisták által kioltott töhb 
ezer magyar élettel szemben.

Az;; ünnepség- után .a ;diákok egy csoportja egyene
sen a kommunista párt főhadiszállása elé vonult, A ren
dőrség ...kordont.vont .a: vörös., hivatal köre, de: a növekvő 
tömeg áttörte a kordont és benyomult az épületbe. Per
ceken belül asztalok,- székek,. irattárak., kotounista új
ság csomag ok repültek ki á' második'emeleti ablakokon. A 
tér közepén máglyát: gyújtottak belőlük. Az .épületben 
maradt papír anyagot is felgyújtottak és igy: kény szer in
tették az épületben- maradt kommunistákat, arra, hogy a-, 
tetőn keresztül meneküljenek.

Innen .a•tüntető.tömeg•a; párisi kommuni sta uj- 
ság, a LVHumanité épületéhez vonult és-azt egyszerűen 
felgyújtották. Majd egy volt ejtőernyős megmászta az 
épületet és kitűzte, rá; a pi.ros-fehér-zÖld zeszló t,amely
nek középéből kivAgták a" vörös - csillagot. . :

Mindez előjátéka volt egy tüntetés-soro
zatnak, mely .mint- a futótűz, terjedt városról-varosra 
szerte a világon.;A/ távoli URUGUAY fővárosaban MQÜTEVIDEO- 
ban 2oo diák.ronggyá-tépte a sarlö-kalapacsos 'zászlót 
és a Szovjet konzulátus épületét porig égette.,'

. . BUSrfOS AIRES^ben a tüntetők bezúdultak a 
Szovjet/.kereskedelmi küldöttség ■•'-épületébe ,6 s felégették 
az összes. Iratokat és bútorokat.. Az érzelmek annyira fel 
voltak korbácsolva, hogy a kormány mindenfajta kommunista 
gyűlést' betiltott. -> á"-1 'a " -.:íV..

'.. .. f-NEW YORK-bán ezrek meneteltek a gyász lo bogos
táblák mögött; "12.000 ember gyűlt, össze a MAB1SÖ11 SQlTAREN 
a felvonulásra, és az. ” THIS IS'YOUH LIFE « ( Ez á te éle
ted/) ̂ televízió programmá több .mint 32o. ooo dollárral -vette 
ki .részét a magyarság megsegitásébén. ./ '"/-ét

Egy honappn. keresztül,, mindén nap férfiak és 
nők tömege sétált fel és ‘alá áz'UNO-hoz kiküldött orosz 
diplomaták szállása előtt., 'koporsot- és egyéb, az" oroszokat 
mészárosoknak és gyilkosoknak feltüntető "táblákat cipelve.

.A new yorki rendőrség kénytelen volt napi

16. t Regnum Mari emum;., 1957, május .
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3 •'Váltásos' őrszolgálatot -szervezni-, -hogy- a vörös kikül
dötteket a támadástól megóvja.

.ANGLIABAll Covues-ben WIGHT szigetén a tömeg 
kifütyülte es elhallgatatta John Gollent,az angol kom
munista. gárt., főtitkárátmajd utcáról-utcara hajszolva 
üvöltöttek:’” A folyóba vele”.1 - Csak a rendőrségen ke
resve menedéket tudta megmenteni eletet.

Hasonló elbánásban részesült Hewett Johnson 
( akit az anglikán”vörös dékánnak,fneveznek) amikor a 
DURHAM-i egyetemen tartott e l ő a d á s t A ' hallgat o s ag: ma - 
gyár zászlókat lengetve várta , majd-néhány diák ünne
pélyes menetben egy koporsot helyezett-a dékán lálsa elé 
Mikor a dékán eltávozott a diákok kórusban' énekelték:

" Miért született olyan szépnek, . .
Miért született egyáltalán?”. •... '•

Azonkívül a kalapja is eltűnt? amit aztán^a diákok más
nap elárvereztek a magyar segély-alap javára. Mindenütt 
ahol az emberek szentnek tartják a szabadságot, hason
ló epizódok történtek*

BELGIUMBAN, Liegebenj -a tüntetők benyomultak 
a kommunista.párt-irodába és a bútorokat valamint Sta- 
1 ín mellszobrát a Meuse-ba hányták.

IuMiDKAUX-banletépték a”Stalingrád-tér” jeizö-táblat. és 
iio]yebe~uj táblát tettek ”Budapest-tér^ . elnevezéssel 
A párisi városi tanács a ff Carrefour Chateauöun”-t,
• i,iio Lyon a kommunista föhadiszallas vanuKossuth- Térnek” 
novo/.te el, hogy kifejezze megvetését a vörösökkel szem 
1"• 11 és együttérzését a magyar szabadsagharccal. 
ti noiilokepen GRAULHET francia városka "Oroszország” ne- 
\m ii t,célját ( Rue de la Russie) ” Magyarország”-ra vál- 

Lat.La át ( Rue de la Hongrie.).
NYUGAT BERLIN népe, ho§y felháborodását és 

r,y\\ Llérzését kifejezze, fekete gyászkarszalagos felvo
nj l.mL rendezett. Több ezren vonultak a ” Schönberger 
•oloL/i” elé, majd innen a BRANDENBURGI KAPUHOZ, ahol ■ 
■ dUpLék a szovjet zónát jelző ” ITT KEZDŐDIK A DE- 
M- PATIKUS SECTOR táblát. "  ̂folytatjuk) '
i h i ordítást .Holvári Miklós; végezte)
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Á SZENT IMRE IFJÚSÁGI EGYESÜLET 1957- április 23-án 
este 8 érakor tartott közgyűlésen 

■ a következő vezetőséget választotta:.

Elnoks
Alelnöki.

Titkárok?

BoIvari Miklós 
József

zÖ István 
ás

Tomanevits Marius

Jegyzői Kocz.ek János 
■Pénztáros: Kogon.József

Hübel László 
Ellenőrök s és

Koczek János
Militz Zoltán 

Háznagyoks ás
Varga József

Anco Zoltán
KönyvtárosiHor^osy Tamás 

Goraca József

Házalap
pénztáros? Fetter Emil 

Szertáros: Fábián Ferenc

Foótbal szakosztály elnöke 
Dr. Bocloky József .

Sportköri Titkári 
Ecker János

Sportköri pénztáros? 
Flachner Károly* -

A könyvelői teendők ellátására Chihy Józsefet 
a vigalmi ügyek intézésére Bolvari Miklóst; 
kértek fele

A közgyűlés egyhangú hatlrozattot fogadott el, hogy a 
sportkör munkáját minden .eszközzel, támogatni fogjam . ,
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líGYHÍ3K(JZ^Gí-,ltefiAŰ#£ÍS0K.BEFIZETÉSÉNEK NYUGTÁZÁSA
" -• Áprili s 25.;.ü ö l -  Bájus^űl>aig..y^ k; *

^ /!r,. ■ ■ ,l*̂."'i.,■ j'""1"" "' .V" '.'■>» ■ ■ '■■*■ —  "' ; ■» fl*»«**» ■■»<■ ■ -  —  —-
AraGy s. j y / v £ 3/— /- ..., y£.ü/^~/-
Bajzik-I* " 4/- Mihalcsek J. ‘ 4/- ,.
Csatbö £. 1/— /- PfeiffeivL, £ vi/^/áy;
B ü k  K. 10/- Re ittér A-* - . 4/~
Facsko A 10/- Szabó I. 8/~
Hübel E* ■ ..., 10/- Szakács A.,.- 4/-
Kárpátfalvy M, .. £ 1/— /- Weber E,.._ 4
Ko.schvvitz E„ 4/-.. Pálffy’X; ‘ £ 1/— /-

ISTEN FIZESSE M3GÜ

£RAT5 É I M E R t ; AliBBEKTÁRgYAT ■ ' „ ..  ....  ■
............" vásároljon es javíttasson

, . ü l l ő .. ;T 0- R :• I S T V  A N •'l"" l'ü Á.' ' 'a '/
■ . 6rásiaes'térnél ..■ üü'™' '■■■■ y  -:-

V / :■ 218. Bridge Rá, RichmoncU ü ü . _ ü  .
: ' • : T: . J.B 2223 5 zárás után is]üüyv

fV.rklennemü PARTY, FOGADO-ESTy PlCNXCySZÜLETÉSNAP, .
■■■'. kV, ELJEGYZÉS/ .ESKÜVŐBÁL stív/ , t;:;; 1

' “ü l  / ü >  ' ' lebonzolitását vállalja;

...üli! Í...H-A L Ö V I T S A N~D.R-ÜÜ-v-- y—
. j Qp unt Wáldorf. Catering PtyüLtcI.,

12 .Pneonc...St> Brunswick 
_____________Ü  T: FM 5401, . .. ..._________ -
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S I N G E R S E W I N G : M AC'EI  ,N E C 0,

849 Bürke Rd. CAMBERWELL, Vegyen SINGER VARRÓGÉPÉT,cse 
Egyetlen magyár megbízotti rélje be régi gépét újra*

Uj gépeket kívánságra Ráznál 
ROVASS MIKLÓS : . kötelezettség nélkül, dijmen

tesen bemutatok.
Üzleti telefon? WB 1135 Szakszerű javítást vállalok* 
Zárás után $ M/U 3147

Alacsony deposit és havi részlet*

B U D A P E S T KOVÁCS ANDRÁS ÉS IVÁNYI SÁNDOR
CONTINENTAL 
SMALLGOODS 
PTY.LID.........

üzeme
Elsőrendű húsok, magyar Ízlés szerint 
-készült hentesáruk állandóan frissen

Tel? LA 4619 kaphatók.
Reg.Qff . 1 22 High St. - St. Kilda 
Tel* zárás után? XA 3480

SZAKSZERŰ HAJÁPOLÁSÁT 
végeztesse
FÁBIÁN MIHÁLY 
női fodrásznál.

361 Chapel St. Sth.Yarra..
' - - 3 6 1  Chapel St*. Sth*,Yarra

Tel? BJ 3073 Teli. Bj 3073

NŐI KOSZTÜMÖKET* KABÁTOKAT 
F""e r f i  Ö l t ö n y t  
LEGNAGYOBB MEGELÉGEDÉS ÉRÉ 

készíts 
FÁBIÁN JÁNOS 
szabómester.

MAGYAROK TALÁKOZC HELYE H A L Á S Z  M I K L Ó S

' " M l L  K v B A R -ja0
99 Commercial Re. Sth. Yarra. Mindennemű csokoládé és 
cukorkay hűsítő italok', fűszer és csemege,., magyar hentes 
áruk* dohányáru bö választékban*___________________



ÖlJÜ/.ilLgjpi^BtoE^ESl^SKj. Isten az embereknek nagyon szép 
linlynt""jeolt ki lakóhelyül.Tele volt gyümölcsfákkal.

Középen állt, a jo és rossz tudás fája.
Az i.fr azt mondta AdámnakiA kert minden fájáról ehetsz.A jo 
• ni rossz tudás fájáról az#nban nem szabad enned,mert ha 
niizol róla meg kell halnod.

Az Ördög irigyelte az meberek boldogságát,és enge
dni Jonségre akarta csábítani őket.Azért kigyoba bujt,es 
tv,'A. ac ndtaiMiért nem esztek minden fáról?

•Sva igy felelt*Csak egy fáról mem szabad ennünk,hogy 
v ’ lutllenül meg ne haljunk.A kigyo erre igy folytatta* 
dóhogy is haltok meg.Sőt,ha esztek róla,olyanok lesztek, 
mint a5 Isten.

Sva látta,hogy a gyümölcs szép.szakított belőle és 
m v o tL,Ádámnak is adott és az is evett.

Inkább hallgattak az Ördög esábitására,Mint Isten
szavára.

•ITÍ!SH m e g t a g a d j a j é z u s t . ̂
Az Ur Jézust elfogták,és a főpaphoz vitték.Péter apostol 

t,ivóiról követte a menetet.Bejutott a föpapa udvarába is.
Az udvar közepén a hideg miatt tüzet raktak a szolgák. 

I’él-.nr is oda ment melegedni.
Akkor észrevette egy szolgáló és igy sz«lt*Te is a 

názáreti jézussal voltál. Péter tagadtasNem is értem,hogy 
ml l, mondasz.Azután kiment az előcsarnokba.

Ott egypnásik szolgáló nmndta,hogy Péter Jézus ta
nítványai közé tartozik.0 újra tagadta,

Nemsokára az ott állok mondták*Biztosan közülük valoj 
vagy.Beszédmódod is elárulja,hogy Galileábol jöttél.

Péter félelmében esküdözni kezdett,hogy nem ismeri j
■ lézust.A kakas közben másodszor szolalt meg,  ̂  ̂ j

Jézust ekkor vezették ki.Péterre nézett és Péternek i
■ vizébe jutott,hogy mit mondott neki Jézus az utolso vacso- 
iv'm:?ielött a kakas kétszer szol,háromszor tagadsz meg
• 11) ’;om.

Brre kiment és bánatában keservesen sirt.



Minden vasarnap szentmise : 3J4 10 orakór'a 
St. Augustih templomban a Bourke str-érí.': 1/2 , '  , . ■
12 kor a ■Si. thomas templomban Bromby sír.

‘Sth. Yarra. Szentmisék előtt gyóntatás. . .
Keresztelokety betegeket, hazassagkotest, szent- 

misemondatast Ievei ben vagy telefonon jelentsük 
az alabbi címen : . . j  .

P ub l i s h e r F r .  Z, Varga, , r
345 Burwóod Röadi Hav/thorn, £. 2, Melbourne. -I ri .  - 

Telephoné : WA 3699


