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1959* október Regnum Marianum 1.

191? október 12én hatalmas 
vihar dühöngött Portugáliában*
A Serra da Aire szürke dombjait 
forgószéltől kavart hideg zápor 
verte, mely különösen Fatima kör
nyékén gázolta nagy kedvteléssel 
a domboldali szollókét és kései 
veteményeket*

Mintha a gonoszság erői fogtak volna 
Össze, hogy vak dühükben legalább ily 
formában töltsék ki bosszújukat a nagy 
csoda előtt*

A dühöngő vihar dacára ezen az éjszakán^ f 
Portugália utain valóságos népvándorlást 
indult meg Fatima felé* Nincstelen sze
gének, halászok, földművesek, tengeré
szek, gyári munkások és tudós emberek, 
gyermekek, ifjak és öregek, pokrócba ... 
takarva, esernyők alatt, ki kocsin,
-lovon vagy Öszvéren, de legtöbben 
mégis csak mezitláb és gyalog taposták 
a sáros utakat, a hideg októberi éjszakán* Ezrek és ezrek érkeztek 
minkén órában az éjszaka folyamán.

Végre feljött a raggel, október 13-a, A zápor ugyan csönde
sedet!, de még mindig erősen szitált az eső*

" Mi lesz velünk?! *... .Megölnek, * . , ismételgette Rosa asz- 
szárny, Lucia mamája- ha elmarad a csoda*" A szülök féltek, és hitet > 
lenkedtek. Még előző nap is Lucia mamája kegyetlenül elverte leányát, 
hogy vallja be, hogy csak ámította a népet és nem látott és nem hal
lót": semmit0 Le Lucia csak álhatatosan ismételgette0 "A Hölgy megi- 
gév,;e, hogy eljön és csodát fog tenni, hogy mindenki higyjem" -
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Végre is sok zavaros kapkodás és még több össze-vissza be
széd után felkészült a két család, A két kislány és Francisco a fő
úton a család az •Idalutakon közelítette meg Cova da Iria völgyét. 
Micsoda látvány tárult a gyermekek elé, mikor a völgybe értek!!!! Fa
timától a Cova da Iria völgyéig tengernyi nép hullámzott, A három 
gyermek alig tudott mozogni. Végül is egy erős férfi vállaira kapta a : 
kis Jácintét és keresztül törve a tömegen elvitte a gyermekeket a je
lenés színhelyére, :

A gyermekek a bokor elé érve azonnal megkezdték a szented 
vasót. A tömeg csoportokat formálva szintén a szentolvasót mondta vágy- 
szent énekeket énekelt. Dél elmúlott pár perccel, mikor Lucia hirtelen 
felkiáltott:"Tegyétek le az esernyőket!" - és a tömeg, mint valami fel 
sőbb parancsra becsukta az esernyőket és ott állt türelmesen várakozva 
az esőben. Lucia hirtelen kelet felé fordult és felkiáltott:" Jön!" 
"Vigyázz leányom- sikoltott fel mögöttük Lucia anyja- nehagyd magad 
m e g c s a l a t n i . D e  Lucia már nem hallotta ezeket a szavakat, hiszen 
ebben a pillanatban ő és két kis társa boldog elragadtatással szemlélték 
a csodálatos szépségű Hölgyet,

- " Mit akarsz tőlem?" - kérdezte Lucia a szokásos módon.
- " Azt akarom, hegy ide kápolna épüljön az én tiszteletemre.

ÉN VAGYOK A ROZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA,... .Mondják a hivek a rózsafüzért min
den nap."

- " Sok kérni valóm van...- kezdte Lucia - sok beteg gyógyu
lására és sok bűnös megtérésére.,.."

Némelyeket meggyógyítok, másokat nem - felelte a Szűz - 
Slöször javítsák meg az emberek az életüket és kérjék bűneik bocsánatát, 
Szűnjenek meg az emberek bántalmazni a mi Urunkat, Istenünket, mert már 
eddig is súlyos bántalmak érték."
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A Szent Szűz ezután, kitárta kezeit és az azokból kiáradó 
fényben pár pillanatra eltűnt* Majd az égen képcsoportok jelentek meg,
amelyek'jelképezték a rózsafüzér titkait. ....

A tömeg ezekből semmit sem látott, be -ugariakkor valameny- 
nyi látott egy csodát, mely félelmetes rendkívüliseggel-hatott a tömeg
re. Abban a percben a mikor a három gyerek látomása megkezdődött, a 
napot eltakaró , duzzadt, sötét felhöcsoport- -mint valami -Óriási füg
göny hirtelen kettészakadt és a két szárny között, mint egy fehér iz— 
zásu korong bukott elő a nap. Mindjárt az keltett álmélkódást, hogy 
bár a nap sokkal fényesebben ragyogót, mint azelőtt bármikor, mégis 
mindenki nyugodtan nézhetett bele, anélkül, hogy a szemet a legkisebb 
mértékben bántotta volna.- Ez alig tartott egy percig, mikor a nap, 
mint egy óriási labda táncolni kezdett, majd mint valami gigászi tü
zes kerék, iszonyú forgásba csapott át.

Pár perc múlva hirtelen megállt, majd ismét megindult, 
még ijesztőbb gyorsasággal. Széleiből vörös lángnyelvek csaptak elő, 
melynek földre zuhogó viszfénye minden elképzelhető szináradatban fü- 
rösztötte a hetven ezernyi néző arcát. Háromszor ismétlődött meg ez 
a jelenet. A harmadik, jelenet után a nap óriási korongja valósággal 
megrázkodott, mintha az égboltról leszakadni készült volna, majd 
irtózatos cikk-cakk ugrásokkal zuhant, egyenesen a tömeg felé. * !-

A dermesztő jelenet Valósággal megbénította tömeget-. Majd 
a rémület kiáltása tört föl:" Itt a világ vége!....Elvesztünk!«*,• 
Jézus, Mária, segíts!.Mária ments meg minket!"....Sokan a földre bo
rultak és dünbánóan verték mellüket.

Az egész csodás jelenet 1o percig tartott. Amikor a nap 
újra elfoglalta rendes helyét és ismét rendes módján sütött, úgy hogy 
senki sem nézhetet bele, mindenki emuivá vette észre, hogy előbb még 
csurom vizes ruhája, teljesen megszáradt.
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'A nép felocsúdva az első percek kábaltságából kiáltozni kezdett?
"Csoda!,,,.Csoda!,A Miasszonyunk csodát tett!,,..Áldott

legyen az Isten!.,,.Áldott legyen a Boldogságos Szűz Mária!,,.
Sokan sirtak, mások kacagtak, a szent örömtől, mely átjárta egész való
jukat, A hetvenezemyi tömeg még délután háromkor is imádkozva, hozsan- 
názva töltötte meg Cova da Iria völgyét. Majd lassan felszedelőzködve 
ki-ki megindult hazafelé a legkisebb rendzavarás nélkül', így ment vég
be a hatodik jelenés nagy csodája.

Másnap Lisszabon legnagyobb újságjának nagyhírű,szabad
kőműves tudósítója, aki szintén tanúja volt a jelentnek, elismerte cik
kében a rendkívüli jelenetet és megjegyezte, hogy ő sem mondhat mást, 
mint amit a többi ezer emberrel együtt látott, hogy t,i. a nap táncolt 
és á föld felé zuhant. Az -a feltevés is megdőlt, hogy tömegszuggeszció 
szerepelt volna a dologban, mert a jelenés idején 2o sőt 4o kilométer
nyi távolságban lévő falvakban is látták a nap rendkívüli viselkedését, 
vagy ahogy a nép általában nevezte a " nap táncát",

Valóban a Fatima! jelenésben nincs helye a kételynek, 
csak az,Úristen végtelen hatalmát dicsérő alázatos hitnek. Két kislány 
és egy fiúcska májusban megmondta a népnek, hogy október 13~án délben 
a Hölgy , aki nekik megjelent, csodát fog tenni, hogy az emberek higy— 
jenek. Hetvenezer ember jön el a csoda helyére, köztük sok iskolázott, 
hitetlen ember. És a csoda megtörténik. Hetvenezer ember tesz róla ta
núságot.

Miért tette Isten ezt a csodát? A Szűz Anya kérésére, 
aki közbenjárt értünk, hogy bűneinkért , a rosszaságainkért annyira 
megérdemelt háborús borzalmakat elhárítsa felölünk. He ehhez a mi együtt 
működésünk is szükséges-, mert saját üdvösségünkhöz kell a mi munkánk: 
is Az emberiség azonban visszautasította ezt az együttműkö
dést, És az Isten megengedte a második világháború borzalmait* Talán 
okulunk* He nem, Az ember felejt és a kegyelem szavára süket. Hiába 
tesz Isten csodát. Az ember bámul és meghatódik, azt án folytatja ott 
az útját,ahol éppen egy pillanatra megállt. He ez az ut nem az engesz- 
telés és kegyelem útja. Ez az emberi önzés, a kényelem és bűn útja,
Kern csoda, ha ez sehova sem vezét csak bajba, gyötrelembe, háborúba 
és az azt követő nyomorúságokba.

Vájjon mekkora csodát kellene az Istennek tenni, hogy 
az emberiség végre fölébredjen?

Gy.A.G, nyomán.



Még csak három esztendő - s az idő már a feledés fátylával vonja be 
a Magyar Szabadságharcot, A külföld mér elfeledkezett róa. Cgak itt-* 
ott rángatják elő és lobogtatják meg a vérbetiport magyar zászlót , 
ha a külföldet látogató orosz kommunista vezéreknek akarnak kelle
metlen perceket szerezni.

Ök fiejthetnék, de nekünk nem szabadi 
A magyarság történelmi hivatása még nincs befejezve I 
óvakodnunk kell, hegy a szabad világban élvezett anyagi 
jólét el ne puhitsa akaratunkat és meg né kérgesitse 
szivünket.

Október 17-én a melboumei magyrság emlékezett és a Szent Ignác Hall
ban. Mintegy folytatásként , olyan spontán mint , ahogyan a magyar 
forradalom maga indult gyűlt '̂ ssze az ifjúság a Regnum Kollégiumban 
24-én este, hegy megemlékezzék arról á' sok tízezer névtelen hősről 
akik 1956 októberében tettek tanúságot a magyar szabadságszeretétről.

Az egyszerű szavakkal' elmondott élmények úgy hatottak
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mintha valaki egy magyar történelemét lapczctt 
volna fel ©lőttünk. Hadd álljon itt néhány kö
zülük. Ezekben , a kis történetekben megelevenedik 
előttünk ez a szabadságharc úgy ahogy volt a maga 
egyszerűségében és a maga nagyszerűségében. Hiá
ba akarják az oroszok bizonyítgatni, hogy ez egy 
"külföldről megszervezett és felfeg,vérzett fasiszta 
összeesküvés volt" ...nem igaz! ez ae elnyomott ma
gyar szellem, a bilincsbevert magyar lélek lázadása 
volt. Egy alig .tizE^lliónyi kis nemzet szinte fegy
vertelen harca 'la 2eo milliós állig felfegyver
zet kolosszus elleni/--' .i

1

t
\i)

Lehetetlen, hogy itt-ott eszünkbe ne jusson néhány történelmi párhuzam.
S bár sokszor úgy tűnik, hogy. a történelem fényes hősei mellett az 1.956-0® 
névtelen hősök olyan egyszerűek, olyan szürkék, a tettek mögött meg
húzódó lélek éppen olyan fényes,a bátorság éppen olyan nagy.
Megdobogtatta valaha szivünket Zrínyinek bátor kirohanása Szigetvárról?

■x-
Nem volt^-e a Zrínyiek méltó unokája az kis 1c éves 
kis fiú, aki ugyan.csak egy Sziget utcai bérkaszár
nya kapujából rohant ki, hogy puszta kis életével és 
egy egyszerű kis benzines üveggel tartóztassa föl 
az előrenyomuló orosz tankokat? A toronyban álló irá- 
nyitf azonban észrevette és pisztolyával lelőtte.

Be vannak még- bátor Egri Nők, akik fel tudják venni, ha kell,a leejtett
Az tmokáját megmenteni aharó 74 éves nagymama mig - 
egyik kezével halott unokáját ölelte magához, másik 
kezével az éppen maradt benzines üveget vágta a 
tank nyilasához és halt meg a szétrobbanó tank szi* *
Iánkjaitói áebezve.

Ugye mindnyájan láttuk már Wágner Sándor képét, mely megörökíti Bugo- 
vics Titusz önfeláldozását, amint magával rántja a törököt a lófarkas 
zászlóval? Vájjon lesz-e magyar művész , aki majd megfesti"a modern 
Bugovics Tituszt?"

- 1956 októ bei 24-én egykb. 8oo főnyi fegyvertelen 
csoport közeledett a Hyugatipályaudvar felé, hogy 
a pályaudvar tetején elhelyezett golyószorok helyé
re kitűzze azt a magyar zászlót, amit. egy fiatal férfi



vitt a csoport elén. Hiszen ütött a magyar 
szabadság órája, s illő, hogy a magyar köz
épületeken ott lobogjon az a zászló, amit a 
magyarság magáénak vallott és amit nem idegen 
hatalom kényszeritett rá. Amint lőtávolba értek 
az ÁVOsok sortüzet nyitottak. Pillanatok alatt 
szétverték a fegyvertelen tüntetőket, csak a se
besültek maradtak ott és a zászlótartó férfi.
Akik a bezárt ablakok és a kapualjak mögül nézték 
ezt a jelenétet, azt mondják, hogy volt abban vat 
lami egészen fönséges, ahogy az a férfi a kb, tiz- 
'percig tartó pokoli tüzet állta. Egy tapodtat sem 
mozdult, csak az októberi szél lobogtatta a zászlót.

A történet, végében is van, valami egészen megható egyszerűség és van 
benne valami egészen sorsé:- t ű . A hősi történetek szabályai szerint 
az utolsó golyónak el kellett volna találnia a férfit és a zászlótar
tó hősi halálával befejeződött volna a tprténet. He nem ez történt.
A tüzelés hirtelen megszűnt. Miért? Talán kifogyott a lőszer* Vagy 
talán azért, mert a z, aki a golyószórót irányította maga is valami 
babonás félelmet érzett, erre a rettenhetetlenségre? Ki tudja.
A férfi nyugodtan összecsomagolta a zászlót és elment. Az ember egy 
pillanatra csalódottságot érez* He nem, Ebben van éppen a sorsszerű!
A magyar szabadságharcot ideig-óráig le .tudták verni az orooz fegy
verek, de a magyar szellemet megölni nem tudták.

Az a magyar férfi még vissza fog jönni azzal a 
zászlóval, - ha nem ő, akkor a fia vagy unokája,- 
és ki fogják tűzni azt oda, ahova azt szánták.

A magyar zászlók eltűnhettek egy időre, mint az az angyalos címeres 
zászló, amely alatt az első októberi napok mámoros örömében vonult 
egy Dunántúli falu népe a templomba , hogy hálát adjon az Egek Urá
nak, Amikor a szabadságharcot vérbefojtották a zászló eltűnt. Hiába 
nyomozott az ÁVO hetekig, hiába forgatták föl a falut és vertek vé
resre vagy hurcoltak el embere két,-senki sem árulta el, hogy hol vmi 
a zászló. Mert azt a zászló őrizni kell, mint egy nép szabadságán.'ik 
szimbólumát.----Éh  he higyjük, hogy ez csak szép beszéd.Akinek a Ili
ke még nem kérgesedet! el egészen, az megérti ezt a beszédet, annak 
egy pillanat alatt valóság lesz a szimbólum. Hadd álljon itt orro a 
következő kis jelenet, amit egy szemtanú mondott el:

( folyt, 1o-ik oldalon)
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H Í R E K

CSALÁDI EST,. N o v e m b e r i  Családi 
üstünket november 14-án a hónap második 
szombatján tartjuk, mert nov.7-én a magyar 
Szabadságharc emlékünnepélye lesz az Bxhi- 
bition Buildingben este 8 órakor.

A novemberi Családi Est programra ja:. " Festőművészeti irányzatok"
az előadást VIHART JÓZSEF tartja*

D e c .  e . m b e r i  Családi Est dec. 5-én este programmja:

Ambrózy Pál előadása: " A modern zene válsága" zon
gora számokkal illusztrálva.

******************

KÖNYVTÁR . A Szent Imre Ifj. Egyesület könyvtára n o v e m b e r 1-zől 
kb. 4 hétig zárva lesz az évi rovancsclás és a könyvtár át
alakítása miatt. Kérjük azokat a tagokat, akiknél könyv van 
november 1-ig hozzák azt vissza,

*******^->Hf*******

SZAVALÓVERSENY ?!?!!??!
A Regnum Ifjúsága n o v e m b e r  15-én vasárnap este 
1 /2 8 Órakor tartja nagy szavaló versenyét a Kollégium

nagytermében. .
Benevezési lapot igényelni lehet: Bodó Jánosnál BJ 56o5

és Juhász Gyulánál 5o-35-85
A versenyzőknek egy rövid kötelező költeményt és egy szabadon válasz- ■: 
tott verset kell előadni. *****************-)Hf*****
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Kedves Honfitársunk,
Ifjúsági kollégiumunk nemrég lépett második,.évébe.

A tanoncaink és diákjaink segélyezésére felállított Ösztön
díjas Alapunk időközben teljesen kimerült. Talán még emlé
kezni fog? kogy ezt az Alapot az 1958, elején tartott sor
solásunk tiszta jövedelméből hoztuk' létre, amely mintegy 
1.100 font volt. Ugyancsak ide folyt be az ezévi húsvéti 
búcsúnk tiszta jövedelme is, további 250 font. Egyéni ado
mányok mintegy 100 fonttal gyarapítótták az ösztöndíjas 
Alapot. Ezek jelentős tételek, de a kollégiumban lakó ta- 
noncok és diákok eltartása még jelentősebb megterhelést je
lent számunkra. Hogy anyagi nehézségeinket megérthesse, az 
alábbiakban vázoljuk jelenlegi kötelezettségeinket.

A kollégiumban nyújtott lakásért és teljes ellá
tásért elvben minden fiú heti 5 fontot fizet. A tanoncok és 
a diákok erre nem képesek és' igy tartásdijukat, illetve an
nak egy részét (keresetükhöz képest) az Ösztöndíjas Alapból 
fedezzük.

A kép tehát ez -
5 elsőéves tanonc támogatása fejenként heti £2.10.0 évi £650.
3 másodéves tanonc £1.10.0 £234.
1 egyetemi hallgató -{í- £1.10,0 Eí £ 78.
3 középiskolai hallgató £5. 0,0 ” £780,

Egy évr e £1,742, 
az-az heti £33.10,0.



egyenként heti 1 fonttal csökken, viszont állandóan Jönnek még 
hozzánk Európából 16 éven aluli fiuk, akik ezt a várható csök
kenést ellensúlyozni fogják, sőt azzal is számolnunk kell, hogy 
megterhelésünk még emelkedni fog.

A federális kormánynál és az illetékes victoriad ha
tóságoknál több mint egy éve szorgalmazzuk, hogy rendszeres 
támogatásban részesítsenek, de sajnos eddig az egyetlen segít
ség, amit kaptunk, 250 font volt a federális bevándorlásügyi 
minisztériumtól (amelyet beruházásokra fordítottunk) és 200 font 
a victoriai kormánytol tornaterem létesítésére, amely még nincs 
felhasználva. Mivel a magyar ügyet sajnos ma már mindenütt le
vették a napirendről, jelentős támogatásra innen nem számítha
tunk és ezért a jo Isten segítségén kivül magyar híveinkben van 
egyetlen reményünk. Jelenlegi helyzetünknek megfelelően évi 2 font 
az az összeg, amelyet egy családtól kérünk.

Várjuk tehát szives támogatását Ösztöndíjas Alapunk ré
szére és hisszük, ezt meg is fogja adni abban a tudatban, hogy 
minden fillérrel a menekült magyar ifjúsággal tesz jót, Isten 
dicsőségére és a magyarság becsületére.

Szeretett el:
P.Varga S.J. 

plébános
Dr.Endrey A 

elnök
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AZ OKTÓBERI MAGYAR FORRADALOM NAGYSZABÁSÚ MEGÜNNEPLÉSE,

A Committee o£ Nationals from Behind the írón Curtln, mely a leg
több Vasfüggöny mögötti ország victóriai egységes szervezeteit fog
lalja magában, továbbá a Free China-Australia Association és az Asian 
Peoples Antiéommunist League- Australia Chapter, elhatározták, hogy kö
zösen rendezik meg a ” S z a b a d s á g - N a p c  t -H ̂ .(Freedom Rally) 
a magyar felkelés hermadik évfordulójának alkalmával, . .

Az emlitett•szervezetek tudomására akarják hozni az ausztráliai 
közvéleménynek a bolsevizmus terjeszkedése elleni harc világjelentő
ségét, Magyarországtól - Tibetig és Lacsig az Összes harcoló és szen
vedő népek demonstrációjává szélesitették tehát közös megemlékezésün
ket, Ez a-nagy világ-küzdelem a. magyar szabadságharc köré kristályózó- 
dik, ami annyit jelent, hogy a magyar ügy továbbra is a világérdeklő-* 
dés középpontjában áll, mint a kommunizmus elleni világküzdelem lénye
ges 'eseménye.

Az ünnepélyen nemcsak az ausztrál politikai élet kimagsló egyé
niségei fognak résztvenni és felszólalni, hanem a távolkeleti népek 
küzdelmét képviselő politikusok is hangsúlyozni fogják az ünnepély és 
megemlékezés, az összefogás nagy jelentőségét, i

A szónokok után művészi programm következik, amelynek két kima
gasló eseménye egy magyar népi körtánc és mintegy kiegészitésképen és 
párhuzamos eseményként egy távolkeleti népi tánc lesz.

Az ünneoélyt az egyesületek

NOVEMBER 7-én SZOMBATON ESTE 1 /2 8 ÓRAKOR 
rendezik

AZ EXHIBITION BUILDING HELYISÉGEIBEN.

E nap különös jelentőséget és érdekességet nyer azáltal, hogy mintegy 
bemutatva az ünnepély küzdelmi jellegét e napra esik az orosz kommu
nista állam megalapításának ünnepélye és egy erős kommunista befolyás 
alatt tartandó kongresszus első napja.
MENJÜNK EL MNDNXÁJAN ERRE AZ EMIÉKDNNEPÉLYRE, MERT NEM CSAK EMLÉKE' - 
ZUNK, HANEM MEG AKARJUK MUTATNI, HOGY A MAGYAR SZABADSÁGHARC SZELLEME 

TOVÁBB ÉL A SZABAD FÖLDÖN U  ! . -
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Budapesten az Országház ©lőtt nagy tömeg gyűlt össze,
.. .. a. kormánynak a.:, nép. kívánságát összegező pontokat átad

ják* A tér egyik ol .dalán orosz tankok álltak -egyenlőre 
parancs hiányában~ké széniéiben * Vezetőjüknek, egy.magas- 

: rangú., orosz tisztnek egy tolmács elmagyarázta, hogy miről 
van szó* Hogy mi melle tét végbe annak az orosz tisztnek a • 
lelkében, amikor azt a lelkesedő ujjongó., szabadságáért 
rajongó tömeget látta, - nem tudjuk. Mindenesetre semmit, sem 
tett, hogy a tömeget szétoszlassa, vagy azt a kis magyar 
fiúcskát , aki ogy magyar zászlóval a kezében megindult 
a Parlament lépcsőjén felfelé, megakadályozza,
A Földművelésügyi minisztérium tetején azonban AVOs gép- . 
fegyverek voltak elhelyezve* Amikor az AVOsok látták, 
hogy terrorra, vérre és bosszuállásra épített uralmuk 
veszélyben van,-amikor látták, hogy az orosz tiszt nem 
akar parancsot adni, hogy megakadályozza a magyar sza
badság elismertetését, fegyvereiket az oroszokra irá
nyították, hogy igy kényszerítsék őket beavatkozásra„Oly 

• hirtelen történt a dolog, hogy egy pillanatig senki sem 
tudta mi történt» Talán csak az az orosz tiszt, ak±; nem 
fedezéket keresett, hanem saját testével próbálta.azt a 
kis zászló vivő magyar fiúcskát fedezni* Amikor haldo
kolva a kövezetre esett, még ogy utolsó erőfeszítéssel 
mutatta a kisfiúnak, hogy tűzze azt a zászlót az első 
orosz tankra, :

Az .aki életében nem ismerte a szabadságot, akinek hivatása és pályafu
tása a szabadság elnyomása volt, igy értette meg élete utolsó percé
ben egy szimbólumon keresztül, hogy vannak magasabb értékek, melye
kért féletet adni néha kötelesség., és dicsosség# :— -Az a szörnyű 
mészárlás, amely ezután következett, a két tűz közzé szorított tömeg
ből 5oo halottat és több ezer sebesültet szedett*

Ami ezután következett a szabadságharcban , azt mind
nyájan jól tudjuk*" Éhezünk,.nincs több golyónk,,,., 
gyermekeink puszta testűket dobják az Orosz tankok elé",., 
sugározták a magyar adók a segély kiáltást a külföld 
fölé# Be Nyugat sülcet -maradt* Szép beszédek és nagy 
tanácskozások folytak*

A magyar édesanyákat pedig sorragépűskázták mig egy falat kényéért 
altak sorba éhező családjuk számára. Amikor az apák kezéből kiesett 
a fegyver a tanuló fiuk ültek .föl Szentendrén a buszra, hogy Pestre
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menőének folytatni a harcot. DG mig ők felültek az egyik kaszárnyá
nál, addig egy*áruló értesítette a fél kilométerrel lej ehb állő 
ÁVOs laktanyát. Mire a gyerekek autóbusza odaérkezett már sortüzzel 
várták ökot, "Ü)öbb mint a fele a kis 14 éveseknek meghalt vagy meg
sebesült, az autó is tönkrement* de $ többi,',az éppek kiszálltak és 
gyalog mentek tovább - oda, ahová indultak.

A sok tizezer kis magyar Dávid , aki egy darab kovái kezében 
. állt szemben az orosz tankokkal. Mint Keszthelyen a sok kis 
diák, akiknek fegyver már nem jutott, de kis kődarabokkal a 
kezükben három napig néztek farkasszemet az orosz fegyverek
kel, hogy a szabadságot jelképező szobrot megvédjék.

o .
Az orosz Góliát most erősebbnek bizonyult. Denlesz még egyszer ünnep 
a világon" , amikor majd az újabb magyar Dávidok fognak győzni. Addig 
emlékezzünk és lélekben gyújtsunk világitó mécsest a sok szürke, és név
telen hősnek emlékére,

***************************

SZAB® LŐRINC; Halott nép - c verséből

Megérte? kérők, hórihergasok, ■ •. .•; 
kik nálam i3 nagyobbak voltatok, 
s ti, törpék és ti kunkor fonalak, 
akiket most együtt aszal a nap, 
felelj, halott nép, szólj szomorú rét, 
megért annyi kint ez a buta vég?

Megérte? - A felelet elakad, 
csak a szivem hallja szavaimat, 
saját magammal beszélgetek,..és 
megsimogatom a drótkeritést, 
megsimogatom, mintha tizezer 
kis halottól búcsúznék vele el.

És megyek tovább. Isten veletek, 
hangya és veréb dói most bennetek, 
harsog a vig, idegen csipogás..,.
De, barátaim, lesz feltámadás, 
s helyetetek uj harcba kezdenek 
a csonkok, magvak és néma gyökerek.
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■■:> Keresztény Mvek, testvérek, férfiak!' S#ha komolyabb s
mömoraöD Hőben nem szóltunk h$zzát*k! Magyarország válságban van, sír
ja szélére jutott, de a, népek millióinak, kik sirját körülállták,sze
mében' gyászkönny nem ül* lékünk kell hazánkat, nemzetünket, önmagunkat 
megsajnálnunk, s nem- temetnünk, 'de mentenünk! Megtehetjük, ha akarjuk!

Kévésén voltunk azelőtt is, s a világháborúban még keve
sebben lettünk; múljék hát el a megfogyatkozott magyar népben a . testvér
harc; ;"s' ha- már nemcsak megfogyva, de megtörve is állunk egymás mellett, 
legalább ne álljunk gyűlölködve, se hidegen, hanem fogjunk kezet mele
gen, s nézzünk egymás szemébe mint testvérek*

Szeressük, segítsük egymást! Érezzék meg hangunkon s 
tekintetünkön, hogy vértanúi, most haldokló , de feléledni akaró nem
zetnek fiai vagyunk, Európának és a világnak, legmegviseltebb népe, s 
ha azelőtt is sokszor fölpanaszoltuk, sohasem panaszolhatjuk fel oly 
keservesen, hogy "recrudescimt vulnera Hungáriáé” ( megújulnak Magyar 
ország sebei), mint most* Térzik az egész nemzet,'egy seb lett az or
szági Ki lesz e sebek gyógyítója? Kicsoda., ha nem ná, Isten után?!
Ki szeressen minket, ha megunkat nem szeretjük?

12* Regnum Marianum 1959, október

Meiji japán császár:
Mindenki testvér: A világon biztosan testvér minden ember

És egy család! .
■ Oh, mégis miért zúg hullám és szél 
Az'óceánon 
Vihart remegtetőn?
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KERESZTELTEK MÉ.VSORA:

Ács Jenő és neje Petrus Gabriella fia
László Vilmos Jenő nevet;

Soos István és neje Szakáll Izabella leánya 
Margaret nevet;

Jozo Vlasov és neje Szallay Éva fia •
John nevet;

Vámay István és neje Laczk* Ágnes leánya 
Ilona Anna nevet;

Vámay Dezső és neje Laczkó Anna leánya 
Gabriella Anna nevet;

Leporisz István és neje Vancsies Magdolna leánya 
Györgyi Magdolna nevet;

Karlik József és neje Kovács Ágnes leánya 
Éva Heleh Margaret nevet;

Gecse Sándor és neje Horváth Mária fia 
Sándor nevet;

Tóth György és neje Lassú Mária leánya 
Edith Lee Ann nevet;

Keresztesy László és neje Szénási Margit leánya 
Margaret nevet;

Müllner Albin ás neje Gábor Erzsébet fia 
Albin Viktor nevet;

Szélesi József és neje Kovács Anna leánya
Diana Ágnes nevet; á ! .......

Körmöczi Béla és neje Sudár Klára fia •
Béla Lajos nevet;

Kiss Imre és neje Falusi Magdolna fia
Richárd Imre Ferenc.nevet;

Mckos Sándor és neje Csomay Éva fia 
Péter Flilöp nevet;

Hargitay Béla és neje- Jámbor Edith fia 
István László nevet;

Pavlovszky Antal és neje Vagyoczky Éva leánya. 
Éva Katalin nevet;

Takácz József és neje Füzesy Erzsébet fia 
Róbert Zoltán nevet

kapták a szentkeresztségben*
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NŐI LELKIGYAKORLAT A nRegnumn hölgye söpört ja 196o január 30-31-én
tartja szokott évi zárt lelkigyakorlatát az 
essendoni ” Ave Maria" női lelkigyakorlatos ház- 
bán. " . Részvételi dijj 3o/- sh.

A lelkigyakorlat szombat d.u. 3 órakor kezdődik és vasárnap este ér vé
get. Hétfőn február 1-e n Public Holiday".
Jelentkezni lehet január 16-ig bezárólag - CSEPELYI RIJDOLENENÁL

( 13 Gerald St, Nunawading. Tel: WU 2679) 
Jelentkezéskor 1o/-sh előleg fizetendő.

Telek vagy házvétellel kapcsolatban vagy ha építkezni akar forduljon:

CSÁSZÁR E L E I M H E Z  ( Mr.C.Caesar)
( előzőleg a Payne* *s házeladási osztályának főnöke)

Hívjon fel, mondja meg nagyjából mi az elgondolásuk, mire van szüksé) 
gük és mi összeköttetéseink révén, szakmai- és nyelvismeretünk segít
ségével a legrövidebb időn belül hozzájuttatjuk egy megfelelő telek
vagy házvételhez.

Építkezésnél díjmentes ajánlattal és finanszírozási tanáccsal állunk 
rendelkezésükre.

Privát telefon: XT 6842 *
Üzleti számok: HM 6756 

UM.4o87

J.N. Bevan, ES1ATE, AGMCY - HNIVERSITY CONSTRNCTION Co.
16 Haugton Rd. 0 a k 1 e i g h ( az állomás déli oldalán)

P. de la Rochefoucauld: MaziináibÓl:
A nappal és a halállal nem lehet farkasszemet, nézni,

* *
Se boldogok, se boldogtalanok nem vagyunk annyira, amennyire képzeljük,

* *
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EGYHÁZKÖZSÉGI MEGAJÁNLÁSOK BEFIZETÉSÉNEK NYUGTÁZÁSA 
• szeptember 1-től - október 15-ig.

Teleki I, 3/- Dr. Szentandrássy E. £  1/-/-
Varga G* 
Sizabo j; £

5/- 
2 /12 Dr, Sinka Gy-né £ 6/-/-

Fábián M. £ 2 / - A Véssély J. £ 1 /-/-
Fekete L, £ 10 /— /- K.P. £ 1/-/-
M.J. £ 1 Pintér J, i ° A
Wells F. £ 2 / - / - Sümegi I. £ 1/-/-
Pfeiffer I. £ 1 - H t

Tatér G. £  1 / 1 o/ -
Flesszer F, £ 2 / - A Lengyel J, 1o/-

ISTEN FIZESSE MEG !

Ö S Z T Ö N D Í J A S  A L A P

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK APOSTOLI LELKÜLETŰ MEGBÍZOTTJAI a közeljövőben föl
keresik kedves Híveinket, hegy fiataljaink tanitta - 

tásáxa szolgáló Ö S Z T Ö N D Í J A S  A L A P R A  gyűjtsenek. 
Kérjük, fogadják őket szeretettel és ki-ki képességének megfelelően 
járuljon hozzá, hogy hazájától és családjától messzire szakadt magyar 
fiatalokon segíteni tudjunk.

A GYŰJTÉS SZEPTEMBER HAVI EREDMÉNYE

Fekete László £ 10 /- /- 
Dévényi Ferenc £ 2 /- /- 
Smidt Livia £ 1 /- /-

ISTEN FIZESSE MEG !

Ha nem lenne annyi hiba bennünk, nem lelnénk annyi örömet mások hi
bájának felfedezésében* ^ ^
A dicséret elháritásában kétszeri dicséret vágya lappang,

* *
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KÉSZ BÉLA ©RA ÉS ÉKSZERÜZLETE
YORK-HOTJSE, 294 Little Collins St. Tel: MF 6814 

II. em. a lifttel szemben*
Üzletzárás után Tel: ÜL 1652

Mindenféle óra és ékszer javítást vállalok. 9-14-18 karátos jegygyű
rűk kaphatók. Nyitva naponta: 9-1 /2 6-ig, szombaton 9 - 1 /2 1-ig.

BUDAPESTRŐL ISMERT SZABÓMESTER: ■'
itt is készít Önnek elegáns öltönyt, télikabátot, jutányos 
áron, a legújabb divat szerint, Tel: FY 78o4 

HOMAN ISTVÁN. 44 Waratah A ve, Tulamarine.

KÁNTOR ISTVÁN
~ OPÍ.T-ÉKSZERT-AJAÍÍDÉKTARGYAT vásároljon nálam, 

©ra és ékszer javítást vállalok.
218 Bridge Rd. Richmond. Tel: JB 2223

SZAKSZERŰ EiJÁPOIASAT NŐI KOSZTÜMÖKET, KAMTOKAT
végeztesse Pérfi-öltönyt csináltasson

F Á B  I Á N  M I H Á L Y F Á B I Á N  '- I Á N O S
nöl-fodrásznál szabó-mesternél-

361 Chapel St.STE.TARRA 599 H I G H St; P R i H R A
Tel: BJ 3073 Tel: LA 3164'

BOLVÁRY MIKLÓS ingyenes angol nyelvtanfolyamot tart minden
hétfőn és szerdán este 7-9 óráig 
a Regnum Ifjúsági Otthon helyiségeiben.

21 Elgin Ave. Armadale,

SLEYAY TIBOR ingyenes angol nyelvtanfolyamát tart minden 
kedden és csütörtökön este 7.3o - 9«3o~ig.

TOORAK CENTRAL SCHOOL, Canterbury Rd, Toorak.

A Szent István Bálon valaki elhagyta női belépőjét. Tulajdonosa 
hivja föl a Kollégiumot 50-33-83 vagy BL 7o96 számot, .
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