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Mátyás király tanitása. 
Irta:  Of  ár fám  Elemér. 

Nam véletlen, hogy MAtyáa király zzűletésének 
öissássdlk évfordulója  Erdélyszerte mély rezonánclát 
váltott kl a lelkekbőL 

Nem véletlen, ha a múltból valósággal kiemelke-
dik egy történelmi nagyaág a erői megvilágításban lép 
as utókor aaemel elé. A rtfltktor  fényt  a Jelea kor 
problémái eugároizák rá a mult nagy alakjára, akinek 
elete, példája, tanítása aaért érdakel minket, mert| 
ebben «aját nsgy kérdéseinkre találunk faleletet. 

Mit mond nekünk, erdélyi magyaroknak, ma, a 
második világháború idején, Mátyás király kimagasló 
alakja s történelmi pályafutása. 

As erdélyi köenemes Hunyadi család utolsé sarja 
azért keittlt 18 évea korában a királyi trónra, mert 
származása, nevelése, családi tradíciói alapján két nagy 
faladat  vállalását éa megoldását remélték tóle. 

Különböző uralkodóháaakból uármaaó elődei Ide-
gen érdekek befolyása  alatt állottak. Hunyadi Mátyás-
ban oiyan kl'á'yt akartak aa éleu latnl, aki saját 
orsságának és nemaetének érdekét aaolgálja. Ei aa 
országos érdek pedig a pusatuláBsal fenyegető  török 
vessedelem kivédése volt. 

Ha Mátyás király háromévllaedes országlásának 
küzdelmeit, erőfeszítéseit,  kttlBŐ és belső harcait külön-
külön méricskéli valaki s főként,  ha ügyeimen kívül 
hagyja, hogy a nagy uralkodó életét feificora  derekán 
törte ketté a halál, aat mondhatná, bogy saétforgécsolta 
mellékes cé'okra hatalmas energiáját s sz orzzág erejét. 
Igy látták ezt kortársai, aőt hüségeB emberei közül Íz 
sokan, akik éppen ezért sorozatosan szembe fordul-
tak vele. 

Ha azonban magaBabb szempontból, nagy össze-
függésében  nészttk ezt a háromevtlaedea ldegfeasltö, 
hajBíolt küzdelmet, akkor minden lépáB mögött mlnde-
niitt feltűnik  az lrát<yitó alap gondolat, mely a nagy 
uralkodót vezette, folytonos  caelekvéBre ÖBStönözte z 
uj meg uj utak kerezéaére sarkalta. 

Falévesred távlatából ma már eat világosan 'á juk 
a megállapíthatjuk aat ls, bogy amit kortársai e nagy 
faladat  háttérbe tzorltáaanak vagy épppn caerbehagya-
sanak tekintettek, csak módsser, esaköa, taktikai lépés 
volt, mellyel Mátyáa király nagy célját megköaeiitenl 
s aa útjában álló akadályokat elhárítani IgyekeaetC 

8 éppen ezek  a módszerek  azok, melyek  ma 
is kiváltják  osodálatunkat.  Mátyás király nagy élet-
c»ij.>: aa Európát elöaönléssel fenyege-ő  török hatalom 
f*k<-níartása,  ma már nem aktuális. De elevenünkbe 
vágó aktuálitással  ragyog  előttünk  Mátyás  állam-
iérüui taktikája,  melyből  éppen a mai nehéz idők-
ben rendkívül  értékea  tanulságokat vonhatunk le 
a magunk  számára. 

Mátyás a klrályválaaatáat megelőző éB követő 
pártküzdelmelből jól tudta, hogy azért került trónra, 
mert nemzeti kirá y válagatásával aa orsaág öncéluságál 
akarták blaiosltanl és előtérbe helyezői. Vállalta ls eat 
a Fzarepet fenntartás  nélkül. Tisztán állott azonban 
előtte, hogy célja megvalósításánál a nagy nemzet-
kőzi  összefüggéseket  kell folyton  zzemelótt tartania 
es sikert  osak ugy remélhet,  ba saját eélját  össze 
tudja  kapcsolni  vagy legalább  összhangba hozhatja 
a szomszédos  országok  — a cseh éB lengyel király — 
s az akkori  nagyhatalmak  — a német császár és a 
papa — törekvéseivel;  tisztán látta, hogy boaaá sem 
foghat  célja munkáláaáhoa, mig azomsaádjal támogatá-
sát vagy legalább semlegességét nem b ztosltotta. Elért 
kellett valóeággal leiőrölnie magát e vlsaonyok rende-
sasében, felhasználnia  e cálra aa akkori diplomácia 
ö s t z » B esaköaelt a végül la aa .ultima ra tio ragum", 
a fegyver  saereate meg aaámára a nyugalmat ea bia-
tonségot éBaakon és nyugaton. 

B nehéa diplomáciai munka s aa ennek meg-
hiúsulásakor Ismételten megindított háborúk sorosaié 
világosan mulatja aaonban aat la, bogy a nemsetköai 
összefüggések  figyelembe  vétele eszkőz  voll csupán, 
maliósheilen előfeltétel,  melynek fontosságát  Mátyás 
világosán látta, de nem merült el benne a nem hagyta 
magút ezáltal  oltériteni  alapirinyitél  és főtőrak-
vésétől. 

Innen a nagy rugalmasság  Mátyás külpolitikai 
elhatározásaiban. Podjebrád György cseh királlyal, 
Kázmér lengyel királlyal, Frigyes császárral egyaránt 
barátaágot, szövetséget kötni, kora zzokásainak meg-
felelően  náaassági ajánlatokkal la kísérletezik, mihelyt 
látnia kell, hogy baráti jobbját sz irigység visaaa löki, 
fegyverrel  fordul  Borra ellenük s ebben nem fesaelyeal 
apasa, a cseh király aem; háborúinak cél|a aaonban 
caak a nyugalom megteremtése, tud mérsékletet tanú-
sítani a hódításban és baráti jobbját nyújtja a legyó-
aöttuek. Akker eal uralkodó társai nem értették meg, 
mert tlaata látásokat elhomályosította a féltékenység; 
ml ma világoean látjuk, hogy csupán a hátát akarta 
fedeaal  a török veszedelemmel szemben s aem voltak 
külön céljai aem a csehek, ssm a lengyelek, sem a 

németek ellen, sőt a császári koronát Iz — melynek 
fénye  megcsillant előtte — caak ezért óhajtotta volna 
elérni, bogy Igy az egész kereszténység támogatását 
megszerezhesse. 

Termésaetes, hogy Mátrás király magyar kortársai 
— főpapok  és főurak,  azok Is, kik ót a trónra segí-
tették a aaok ls, kiket utólag nyert meg kimagasló 
egyénisége — még sokkal kevéBbbé Jtudták megérteni 
Mátyás államférfiul  éleslátásai megválasztott essközelt, 
mint a saom^zidos uralkodók. As akkori diplomácia 
Igazán titkos volt a a közlekedési essköaök fogyaté-
kossága Is megneheaUette az események okairól való 
tájékozódást. A magyar főurak  ciak a fényt  látták, 
hogy Mátyás — két kisebb hadjárattól eltekintve — 
nyugaton és északon van mindig elfoglalva,  ott tárgyal, 
alkuszik, küld ÓB harcol s e harcokra meg-megnjuló 
áldozatokat kér az országtól. Mind ebben aa ő elgondo-
lásuk elejtését látták s igy elkerülhetlen volt a belső 
kor fi  ktusok r rosata, melyekbe bele keveredtek leg-
hűségesebb, tlsata saándáku emberei: nagybátyja Sil-
lágyl Mihály és Váradl Pater prímás ls. 

E rövld<átó, kicsinyes belső intrikák sikeres le-
kttsdésében volt lgaaán mesteri a Mátyás király takti-
kája, melyből értékeB okulást menthetnek minden Idők 
veaelő emberei. 

Nam látni meg minden kis félrelépést,  megtán-
torodást, saemb áiáat s nem zavartatni magát általa, 
mig ez caak ellenkezésben, duzzogáaban, félrehuzásban 
jelentkezik, de komolyan nem vessélyeslet nagy célokat 

Nam kötni le magát kegyencekhez, nem befolyá 
soltatnl magát általnk, nem gyűjteni meg saját baját 
kegyencek Iránti ellenszenvek B ellenéraések vállalá-
sával, hanem elejteni közelállókat Is, ha bajt, terhet, 
ódiumot jelentenek. 

KedveaáBekkel, jósaóval s főként  megbocsátással 
és nagylelkűséggel megnyerni, vl&eaa bóditanl és tevely-
góket B eipártoliakat, ellenben Irgalmatlanul levujtanl 
elriasztásul néhány nllenfélre,  akiskel szemben nem 
hasanált a nagylelkűség. 

Baek voltak Mátyás király taktikai eszközöl, 
melyekkel minden alkalommal úrrá tudott lenni a meg 
uem érté-bői s kicsinyes szöklatókiirüségbő fakadt 
belső kozfi  {tusokon 

Külső és belBŐ politikájában egyaránt, két további 
értékes Jellemvonást figyelhetünk  meg: 

Ha egyszer akcióra hBtárczia el magát, abba 
teljes energiával belefekűdt  s kockázattól vls»za nem 
riadva, minden erőt egyesített a siker érdekében. 

Ugyanakkor azonban nagy politikai bö'cBességgel 
ügyelt arra, bogy az erőknek ea a mepfesaltÓBe  ne 
faiu'jon  rövidlátó makacssággá. Kellő Időben fe)  tndta 
Ismerni, ha útjába leküzdietien akadályok hárultak s 
akkor — bármennyire vonzotta a cél — tudott meg-
állani; esetleg erőgyűjtés végett Időlegesen fálreállnt 
és értett ahhoz Is, hogy a szemben álló akadályt meg-
kerülje. 

Bsért nem érték zulyos kudarcok a ezért volt 
pályája — ezernyi akadály B muló nehézség dacára — 
a alkerek sorozata. 

M':g egy nagy erényét kell kiemelnünk. Má'yáe 
nagy alkotásaival megeafoita  aat aa elvet, hogy inter 
arma sllenl musae; ugy ssólván folytonos  hadakozás-
ban töltöttt országlása alatt tudott egyidejűleg csodá-
latos kulturális virágzást ls megindítani, ugyanugy, 
mint másfélssáaaddal  később Bathlen Gábor erdályt 
fejedelem.  Ennek nyitja mindkettőjüknél ugyanaz: alap-
jában magBB műveltségű knlluremberek voltak, kiket 
csak orsaáguk végzetesen nehós sorsa hajtott a ssün-
telen hadakozásba, melyben azonban nem öncélt láttafe, 
hanem ciak eszközt aa lgaal nagy érték; a kullura 
fejlődéséhez  zzükségea előfeltételek  megteremtéséhes. 

B ba már párhusamot akarunk vonni Mátyáa kl-
rá'y és Erdély többi nagy fal  között, akkor meg kell 
állapítanunk azt ls, hogy a Mátyás király történelmi 
nagyságát megteremtő Jellemvonások: a nagy nemzet 
közi ösBzefŰggéaek  szemmel tartáza, de ezek mellett 
zaját külön céljaink soha fel  nem adása; a rugalmas 
ság a nemsetközl állásfoglalásokban,  a kicsinyes belső 
intrikák mesteri lekűsdése; a kltűaött célokért telJeB 
energiával veié sikrassállás a a feltornyosuló  akadályok 
elől valé ekos kitérés; mind tipikusan  erdélyi  tulaj-
donságok,  ugy, hogy ba Mátyáa király nem Is ssüle-
tett volna e földön,  e jellemvonásai  a messze száza-
dok  ködéből  is tündöklően  igazolnák  erdélyi  szár-
mazását 

Jaggal tartjuk tehát ut magunkénak éa joggal 
vagyunk reá büsakék 

Hosiánk tartoaásán Bemmit sem változtat aa a 
meddő vita, hogy magyar vagy román származású vo'.t-e. 
Talán előkerülnek valaha dokumentumok, melyek el-
döntik eat a kérdéet, mely fölött  kár vltáanunk, hanem 
örülnünk kell zavartalanul annak, hogy Brdély ajándé-
kozta a történelemnek eat a nagy alakot, aki előtt 
mélyen meghódol a késő utékor, akit Erdély kél nem-
aeto is megáénak vall és érea a igy kimagasló egyéni-
sége iBSsekStő kapocs lehetne Brdély népei kösött. 

Hogy kié valójában Mátyáa király, aat nem le-
származási táblázatok döntik el, ha még oly hitelesen 
éB résaletesen kerülnének ls elő. Mátyás király asoké, 
akik megértik nagy egyéniségét, tanulnak példájából 
a Igyekeznek magukban kifeJleBsteni  aaokat a jellem-
vonásokat, melyek őt kortársai fölé  emelték a amelyek 
alakját a ml aaeműnk előtt Íz megvllágltóan körül-
BUgározzák, 

A Mamar Nepközösséu; es a jiradíí neszedéi. 
Vaiatci, — de hiszen nem fontos,  hogy as 

a Magyar NópközöBség élén álló-e, vagy a 
magyarság egyetemének egyik sseróny tagja, — 
azt mondotta, hogy a népközösségi munkának 
három ágasata van. Éa pedig kulturális, gaz-
dasági és szociális. 

Vagyis es azt jelenti, hogy a Magyar Nép-
közösségbe egységesült magyarságnak^hitatása 
a magyar kuliurát, keresztény kulturát ssolgálni. 
Ezenkívül minden erővel ápolni a gasdasági 
élet minden ágát, minden más munkát, bármilyen 
téren ÍB folyik,  mert ez életteret  teremt  tehát 
kenyeret  ad.  Da ebren kell tartani elevenné 
és cselekvővé  alakítani  a szociális tevékeny-
séget is, mert az megértést,  megsegítést  és 
testvéri  összefogást  jelent. 

A Magyar Népközösség ennek a három 
ágazatnak a szolgálatát szervezte meg as egy-
ségbe tömörítéssel, ütmek a feladatnak  célkitűzé-
seiben irányítja cselekvő politikáját és ebben az 
akaratban dolgozik rendithetetlen hittel tovább. 

Harcolni kell, az természetes, de  ez a harc 
nem más, min erőt  kívánó,  kitartó  és türel-
mes munka.  Munka befelé  és kifelé.  Befelé 
azokkal saemben, akik  még ma sem akarják 
meglátni,  vagy nem látják  meg a magyarság 
megszervezettségében  rejlő  erőt  és csodavá-
rásban tespedők.  Kifelé  pedig törekvésünk nem 
máB, mint az országos érdek szem előtt tartá-
sával dolgozni, amelyben az van, hogy küzdeni 
kell  ősi  hitünkért,  templomainkért,  nyelvün-
kért,  vagyis mindazért  amelynek  történelme 
van, magyar vonatkozásban. 

Ea azt jelenti, hogy az ország egyetemes 
érdeke követeli meg, hogy a Magyar Népkösös-
ség olyan védelmi vonalban tömörüljön, amely-
nek szilárd egysége erő is, — erő arra, hogy 
a magyarság kívánságainak érvényt tudjon 
vele szerezni. 

A Magyar Népközösség áldozatos, önzetlen 
és kitartó munkája és törekvése meddő maradna, 
ha nem találná  maga mögött  a magyarság 
egységes  íömeg'éí.'Hiszen mindenek felett  figye-
lembe veendő az a tudatos cM, hogy a népi 
kŐzöeB ĝi munka nem csak  a ma élő  magyar-
ságotszolgálja,  de  az eljövendő  nemzedéket  is. 

Az itt élö magyarság léte ha egy sikon is, 
de két irányban, a jelen éB jövő érdekei Bse-
rint nyer fontosságot.  A jelen megerősítése a 
kulturális,  gazdasági  és szociális kívánságok 
kiteljesítésével,  egyúttal  a jövőért  való teljes 
akaratú  küzdelmet  is jelenti.  Mert amennyire 
fontos  a jelennek a kivívott élettér, annyira 
fontos  célkitűzés az eljövendő nemzedék réBiére 
is az előre  biztosított  élettér. 

A Magyar NépközöSBég megalakulásának 
első indulásától kezdve, ha lépésről-lépésre ÍB, 
de hatalmas méretekben és gyors ütemben fej-
lesztette, építette ki kereteiben aserveseteit. 

Ma már as öassmagyarság egysége áll a 
Magyar Népközösség háta mögött és azzal á 
jövöbizá^sal, hogy a többségi nép és kormány 
belátja annak szükségességét,  hogy mellette 
az egyenjogú magyarság  iparosa, kereske-
dője,  gazdálkodója,  munkása és értelmisége 
minden  téren és minden  tekintetben  teljes 
jogot nyerve megelégedve  éljen. 

A Magyar Népkösösség ennek gyakorlati 
megvalósítására törekedett ai első perctől 
kezdve éB törekssik most is — és  magasabb-
rendű  céljában ott van a magyarság jövendő 
nemzedékének  sorsa is. 
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Csíkszereda a vivótehetségek városa. 
Budapest, május hi. 

A magyar nép mindig lératermett, vitán fa]  volt 
Karddal keaéban, lóháton vívta meg legdicsőségesebb 
datált. Hagyományos bátorságát éa Bgyeaaégét már 
aa ősidőkben a lovagi Játékokon éa a harcban csiUog-
tatt.i. A régi külföldi  hadjáratokban a magyar harcos 
a lován aludt, a nyereg alatt puhította a húst, kardját 
pedig ntólérhetetlen boaaorkányea Bgyeaaággel forgatta. 

Ha a haaa végveaaélyben forgott,  véres kardot 
hordoalak ssét aa orBaágban. Minden épkéaláb ember 
lóra kapott éB kardot ragadott. A magyar karddal éa 
buzogánnyal saereate éa tartotta meg hazáját. 

Nem lebet esek után ciodálkoanl, bogy a kardnak 
becsülete minden magyar előtt még ma la mérhetetlen. 
A hagyomány tlsatelete elevenen él minden magyer-
ban. Ennek tudható be, hogy a teatedaéaben a magyar 
kard vitathatatlanul tartja a világuralmat A kardvívás-
ban a magyar ma IB legyóahetetlen. 

Magyarorsaág moat la olyan világhírű vlfékkal 
rendelkezik, akik minden olimpiai éa nemzetközi ver-
senyen sa elsd helyen végesnek. Csodálatos véletlen, 
hogy a világ jelenleg legjobb vlvól között hárman a 
kicsiny székely városban, Cslkaaeredában saülettek. 
Egymásnak kortársai és egyben Magyarorsaág legjobb 
vlvol közé tartoznak. 

Első helyen kell említenem Gózsy Sándor  bonvéd-
főorvost,  aki Qözsy Árpid  volt ciikszeredal gyógy-
Bserésznek a fia.  Édesanyja LublnBaky Anna lengyel 
származású grófnő,  nagyanyja cslkszsutmlhályl Balia-
leáoy volt. Előkelő őal székely vér, Gözsy Sándor. 
Jelenleg harmincnégy éves, nőtlen. 

Gőzay  Sándor a calksseredal főgimnáalnmban 
tanult és tett érettségi vlaagát. Budapesten az 1928. 
évben an Egyetemi Atbletlkal Klub (Baac) kötelékében 
tllnt fel  latenadta vivótehetségóvel. 

As alábbi csodálatosan ssép vlvóeredmények mu-
tatják OösBy Sándor pályafutását,  melyet mind a három 
fegyvernemben,  tőrben, aa epeében és a kardban elért. 

Főiskolai egyéni tőrbajnokság: megnyerte 1928/29 
ós 1930-31 ben. I hely. A Bsac örökös bajnoka. 

Főiskolai ka'dcsapat világbajnokság: Darmstadt, 
I. helv. 1930. 

Főiskolai egyéni kard világbajnokság: Darmstadt, 
III. tHly. 1930. 

József  nádor kardemlékverseny: 1929/30.1. hely. 
Basc országoz junior tőrverseny: 1929. I. helv. 
Magyarorsaág tőrc&patbujnoksága: 1938, 1936, 

1937, 1938, stb. 
Baac klaáráaoa tórversenye: 1933 I hely. 
OtBságo* epeé válogatóverseny: 1933. I hely. 
Orsságos epeé csapatbajnokság: 1933, 1934 
Giasy Sándor aa 1933 évtől aa 1938 évig min-

den tőrverseny döntőjében bejutott és a 2—8 helyeken 
végaett. — U jyan ilyen eredményeket ert el aa epeé-
verdenţeken ls. — Qössy Sándor aa 1938. évben tette 
fel  a vlvópályafutáaára  a koronát, amikor megnyerte 
Magvarorazág  egyéni apeébajnokaágát. 

C«apaiban többször volt olimpiai válogatott. Leg-
utóbb Bécsben és Varsóban. Göasy Sándor még nem 
hjez'o be gyönyörű, babérokkal öveaetl vlvópálya-
fu.áaát,  Bár most ritkábban vlv, da remélhetőleg még 
gyakran és jó haiyen fogunk  találkozni nevével. Ebben 
aa évben, főként  a szurófegyverekben,  mindig ott talál-
juk nevét a döntőkben. 

A másik cslkBaeredal aaUietéaü, kitűnő vlvé Kö-
azegby Attila  m. kir.  vezérkari  százados, néhai 
Köaieghy  Láazló csíkszeredai m. klr. államépltéssell 
hivatali főmérnök  fis.  Édesanyja Köllö  Amália, a dllról 
őal lófő'zékely  család sarja. 

Kőzegby  Láazló daliás, athléta termetére, párat-
lanul vidám kedélyére és nagy sportsaeretetére b'zo-
nyára mág sokan kegyelettel emlékeznek Csíkban. Ott 
oyugsaik a cslksomlyól Bsent Ferenc-rendlek zlrbo'tjá-
fcao.  Szive még életében ÖBBsenőtt a saékelyek aatvé-
vel. O volt; az, aki Calkszaredában megalapította aa 
első labdarugó csapatot. 

Fia  Kőazeghy  Attila  a saülőklől örökölte tehet-
ségét és törhetetlen akaratát. Már kis alreállBta korá-
ban foglalkozott  a testedaéBsel és főként  a vlvásBBl. 
Ejéss csomó érmet nyert a kűlönböső lskolaveraenyeken. 

tt'«ő nagyobb vlvóeredm invHt a bnd<peatl Ludo 
vika Akadémián aratta, ahol az 1928, 1929 ós az 1930. 
években, három izbea egymásután, ó volt aa Akadémia 
kardbajnoka  és ssámoi más verseny győatsse. 

V orsóban as 1934. évben az Európa bajnokságban 
BZ ötödik, ugyan ebben ez évben padig Bícs vároz 
kardvivóbajnoka  lett. A haaal versenyeken majdnem 
minden nagyobb verseny döntőjében ott látjuk. Az Idán 
la sikerrel szerepelt a Gimböa emlékversenyen, mely-
ben a legjobb magyar vívók teljea számmal elindultak, 
ötödik lett — Kőazeghy AHi'át t?hetzégén>k teljen 
kifejlődésében  nagy mértékben akadályosza a hadi 
akadémián és moat a véaárkarnál nagy elfoglaltaága, 
mely miatt kevés edzést folytathat  Igy is aaámos e'ső 
osatályu verseny helyeaettje éa a többssörös magyar 
bajnokcsapat tagja. Csak karddal vlv Jelenleg harminc 
négy évea, nős. 

A harmadik ecyben legfiatalabb  cslksaeredal szű 
letésű vívó, Tnanádi  Élthea  Csaba dr. 

Éltbea  Csaba hussonnyolc éves, tartalékos huszár-
aásalós, asékeefővárosl  fogalmaaó-gyarkoraok,  néhai 
Ellhes Zoltán dr. volt csíkszeredai ügyvéd fis.  Tőle 
kellő előkészítés és edzáa esetén még sokat várhatunk. 
Egyelőre azonban nagy elfoglaltaága  miatt nem tud 
eleget vlvnl (két nehéa vlasga előtt á'L). ŐBI uékely 
főnemesi  (primőr) családból zaármaalk. 

Aa 1933. évben kezdett karddal versenyezni i 
Budap síl Bjyateml Athlétlkal K ub (Baac; színeiben, 
Második venesyén uáztlzenklleao rejtőié között be-

került aaorazágos Junior verzeny döntőjébe. Aal984— 
1936. években katonai saolgálatot teljesített, majd le 
saerelése után újból keaébe vette a kardot és aa or-
aaágoa Junior versenyek döntőinek állendé réaatvevője 
volt 1986 lg, mikor la megnyerte aa Ulpeatl Torna-
egylet (Ute) onaágoa II. oaatályn verienyét éa eaael 
bekerült aa első osatMyba, a legjobb magyar kard vívók 
aorábe. (Hogy mennyire népsserü Magyaróraságon a 
kardvívás, arra Jellemaö, hogy a Bsövetség a verseny 
aőket négy oaatályba aorolta. Ejy-egy oastály verse-
nyén 60—60 induló van és caak a nyertes Jut eggyel 
magasabb oaatálybs). 

Éihts aa 1936. év éta tagja a .Baac" elsőosa 
tályu kardcsapatának. Aa 1986. évban, a Varaóban 
tartott nemaetkősl versenyen a hetedik volt. 

Aa 1987. évben Rámában a főiskolai  válogatott 
csapat tagja. Egyedül ő verte meg Pintont, a legjobb 
olaaa kardvlvót. Aa 1938. évben a Gümbös Gyula első-
osatályu válogató versenyen hetedik, a balatoni ver-
senyen harmadik lett. 

Ae 1987. év éta állandóan tagja a magyar főiskolai 
válogatott kardcsapatuak. 

Aa 1989. év augnsatus havában Bécsben a főiskolai 
világbajnoki versenyeken a világbajnok  magyar 
kardoaapat  tagja éa legeredményeaebb  vivója volt. 
Ugyanakkor aa egyéni világbajnoki versenyen a negyedik 
lett Előaőleg Budapesten a válogató versenyen első 
volt. Eredményét caak ugy lehat értékelni, ha tudjuk, 
hogy három éven belül majdnem két él félévig  katonai 
aao'gáletot teljesített, ml okból versenyeire éveken át 
minden előkéaaület nélkül vagy Igen csekély edsás után 
állott kl. A bécsi főiskolai  világbajnokságokon elért 
kardcaapatvllágbejnokságért M wyarorsaág Kormány-
aója aa általa 1936. évben a'apttott, a sportolásban 
elért kiváló eredményekért adományoahaté Toldy 
Miklós  érdeméremmel  tűntette ki. 

Aa 1940 év elején a Budapesten tartott magyar-
OIBBB főiakolal  kardcsapatversenyen njból egyedül ő 
győate le Pintont, a világhírű olasz vívót, aki éppen 
a Bómában zzenvedatt vere*égét akarta klkÖBsörülnl, 
de sikertelenül Pinton a főiskolai  csapat másik három 
magyar tagját percek alatt lehengerelte. Alacsony ter-
metű, azemüvegeB, hihetetlenül gyors és tökéletes tech-
nikájú vlvé. 

Jelenleg az olaaflok  legjobb kardvívója. Egyet-
len hibája, mint általában aa olsasoknak, a techtlka 
hiánya. H* aa ellenfél  elfosu't  és lámpalásaa éa nincs 
belvén a szive, Plntonnal FZ mben veaatett ügye van, 
mert ellenállhatatlan lerobanásalval teljesen demorali-
zálja ellenfelét. 

E aő mérkőzésében ellenfele  a magyar Dameter 
vo't, kl észbe Rem kapott, máris 6:0 ra gjőiött Piatou. 
Palócot 6:2 re, Pesthyt 6:1 re Bslnte perceg alatt verte. 
Szóval 8 tust kapott és 16 öt adott 

Ekkor állott fel  a halálos csendben É thes Csaba. 
Mlndsnkl ujabb lerohanás! vár. A római meglepetés 
aaonban megint bekövetkezett A magastermetU L'thea 
cseleatámsdással meglepte P.ntont, de aa röattön egyen-
lített egy szidűletes g y n lerohanással, É thes nem 
engedte közel mázához a párducgyoraaságu olaszt, ha-
nem halálos nyu (alommal várta as olasa támadását 
tíz be ls következett. Egy jó lempóba adott kö'^evá-
gás és egy sikeres felssurás,  máris n thes vezetett 3:l-rr. 
A kösönség zugé tapsa klaérle a magyar vívó sikerét, 
ami Pintont Idegessé tette, b; thes nyugodt, Jé ldegaetü 
vlvé. A vezetés nem tette könnyelművé, hanem tovább 
várt. Pluton támadására, ami ba IB követkeaett Pinton 
oldaltámadáaát védte éa rlposstja máris ott koppant aa 
olasa fején.  4:1 E thes javára. P n'ou dühösen támad. 
4:2 lesz aa eredmény. Végűi a magyar ls megkockáz-
tat egy támadást, ami fénvesen  sikerűi. 6:2 re győa 
Ét thes, amivel 8:8 erányu döntetlenné telte a már el-
veaaettnek hitt magyar-o'esa mérkőzést. 

A mérkőzés vágón É thes ezeket mondtB: 
.Nagyon tartottam Pintontól, mert tudtam, hogy 

a római vereeége után erősen feal  rám a fogát,  de el 
határoztam, hogyha meghalok a dobogón, akkor ls meg-
verem. Nagyon boldog vagjo'r, hogv másodsaor IB sike-
rűit a legjobb olaaat m átvernem. Még ebben aa évben 
ta'á'kosuok, mert májuz 16 án Páduában a Bsac Padual 
Egyetem mérkőzésen a padual egyetem csapatában fog 
vlvnl. Arra már nem merek jósolni." 

Ml m^gls b'aunk benneI Hu], hu', hajrái 

Aaooban van egy nép, melyet mindenki tlaatel a 
hallattára minden fej  a térd meghajol mennyben, földön 
éa föld  alat*, ea a nevet másodiknak még nem adlák; 
eat a nevet maga latén jelölte kl egy Gyermeknek, 
még ezüatéae előtt, ennek a névnek van a legnagyobb 
jelentése, mely világokat mozgat meg, mely aoha meg 
nem ssűnlk, emberek soha el nem felejtik,  ea a leg-
saentebb név rSvld, 6 betűből állé név: Jéaus. 

iü név mindent klfe|ea.  Jombert hlrea francia  Írót 
sokáig kísértette egy gondolat, aaeretne Írni egy köny-
vet melynek caak egy lapja lenne, a lapon caak egy 
mondat lenne B ea egy mondatot csak egy szóval kel-
lene kifejezni,  mégis értelms lenne. Bokáig töprengett, 
de nem sikerűit. De e hivő kereszténységnek nem keli 
lürjie a fejét,  ezt könnven megteheti, he csak e szót 
ejti kl csupán: Jéaus, Bs a legkedvesebb szó a vilá-
gon. Bient Pál 243-szor említi leveleiben. Bdenal szent 
Uernardln, Kaplsatrán saent János ferences  hithirdetők 
mindenüvé felírják,  hangoatatják éa terjeaatlk. 

E aaé: Jézus jelentése: Ölvöaltő, M gváltó. Bá Is 
uolgált nevére aa Isten fii,  mart életét szenvedéssel 
vérrel kezdte s szenvedéeael éa vérrel fejeate  be. 83 
év alatt bővebben jutott OBBtályrésaűl neki an űröm, 
mint az öröm. 

E náv legyen elősaör ajkunkon. A csehek egykori 
híres poiiiikuaa, Janda Vendel (f  1903), egyik parla-
menti besaéde után ájultan rogyott ösaae. Bokára alke-
illt «a orvosoknak őt esamáletra térileni. A magáhoa 
jött J inda első ssava volt: „dicsértessék a J >zus Krlss-
tus." Jtsus nezér» várt a pokol tornácában aa ósaövet-
ségl Igás lelkek, ő utána epedtek a szegények, bete-
gek. öregek, saolgák éa bűnösök, mert nekik megvá'táat 
hozott, üdvösséget szerzett Jézus a Megválté ésÜdvö-
altő klmoad totia aa évilágol beroasdásodott sarkaiból s 
átlendintette aa újba, aa emberiségnek 0 adott kultu-
rát, ctvitlsációt. J tzu* nevében szálltak harcra a kato-
nák. ea edzette meg erajüket s győztek, Jizus nevében 
vivják c istaitat aa élet küsdőteren az emberek s diadalt 
arat nak. Jaius nevével as ajkon BsiveBebben szenved 
a beteg, megvlgaaataldd k az elcsüggedt. Legyen a ml 
kedvenc nevünk nekünk ls Jizus, ezt ejsük kl a leg-
többször z legaslvesebben, mejt ea erót ad, felemel, 
lelkesít. Magoltalmaa minden veaaélyben, aa ördögöt 
ia csak e névvel gyószük le. Akkor ea a név less ajkun-
kon az utolsó ls. A hlras, nsgy kato'lkui gróf  S olberg-
nek mikor az orvos megmondta, hogy ai éjfélt  se éri 
meg, .Iitenoek hála" - - moodi s ma|d a doktor mind-
két kt-zit m^g'ogta s uţv laméte'gntte: „töszöoöm, 
köszönöm, sslvemből ktszönöm. 1819. dacimber 6 éa 
inegha'l, n'osó saaval voltak: „Dicsértessék a Jizus 
Krlsstuil' Mi IB e szánt névvel aj tünkön lndujunk el 
aa ég felé;  egésa életűnk J <zus dicsőítése legyen 1 

Körösi  Lajoa. 

D á n i a 

Útban az ég felé. 
ni 

1. Kadves nevem: Jésus. 
Embert embertársától a név kűlönböatet meg. A 

nevét aa ember nem vá<aaatbatja meg, mert saülei adják 
neki. Ptfdlg  a név mennyi mindent kifej  »z, aok értel-
met tulajdonítanak ennek. — Hinyssor halljuk, amint 
egyiknek másiknak mondják: aatán légy méltó neved-
ben, sségyent ne hoia rá, mert tudod mit Jelent. A név 
Jslentéae mennlre ambicionálja, lelkesíti a vlselójét, hogy 
megfeleljen  annak. Hátha még aa emberek maguk 
válasatbatnák neveiket, ra még ludltóbban hatna mun-
kájukra I Boksaor a név kihat aa egyén egéaa életére, 
folyton,  lépten-nyomon kíséri. Azirt szól a Beálló ige: 
nomen-omei = nlndan név egy előjel Sokan vansak, 
kik nincsenek megelégedve nevükkel, ha lehetne, salve-
Ben felcBerélnék. 

Mindenki Baeret pír aaép nevet, melyet jobban 
sslvlel éa ktdvel. Különösen ea aa emberi természet 
leginkább kitűnik a gyermekeknél, mikor Játaaadoanak 
B név-válasatáara kerül Aat válaaatják maguknak, 
amelyet legjobban saaretnek. A kedvenc a jelentösége-
sebb nevét többen felveszik  játékból, a szülők pedig 
komolyan adják gyermekeinknek, mint a kevésbé u é 
pat és sgysserflbbet. 

Amint ismeretes az elmúlt hetekben ismét két északi 
állam került a viharos események sodrába. Finnország utáu 
Norvégia és Dánia is hadszíntér lett. Azóta a német had-
erők már átlépték Hollaudia éa Belgium határait ia. 

Dániát a gazdag parasztok orazágának szokták nevezDi. 
A din királyáig területe 42.931 négyzetkilométer, 

melyet Jiittland télszigete és számos kisebb-uagyobb sziget 
képez. Nyugaton az Északi tenger, éazakon a hadijeienté-
aekből ismert Skagerrak, keleten a Katteg&t tengerszoros, 
a kia éa nagy Beit éa BZ Ore Sund mossa határait. Dánia 
tehát tengeri el van körülvéve és csak délen van Xémet-
orazággal 70 kiométer hosszú szárazföldi  határa. Az egész 
orazág enyhén lankás vidék, legmagasabb pontja sem haladja 
meg a 172 métert. Dánia éghajlata a Golf-áramlat  jóvoltá-
ból enyhe éa csapadékban dus. 

Diniának kereken 3'5 millió lakosa van. Germán 
eredetűek, vallás szerint igostai evangélikusok. A királynak 
is ezt a vallást kell követnie. A din igen müveit oép, Írás-
tudatlanjai nincaenek. Már 1814-ben bevezették az általá-
nos iskolakötelezettséget és azóta is szorgalmas munka 
folyik  a nép kulturilis felemelése  érdekében. Diniiban nu 
4509 elemi iskola, szimoa közép éa íelaőiskola és Koppen-
hágában egy egyetem működik. 

Dinia szén- és vasszegénysége megszabta az ország 
gazdasági életének irinyit és a dinok elsősorban földműve-
léssel foglalkoznak,  mig az ipar hittérbe szorul. Jelenté-
kenyebb ipar csak Koppenhigában (az elővirosokkal együtt 
lakóinak azima 720 ezer) fejlődött  ki, de a legfontosabb 
szerepet az illattenyésztés jitsza. Mintaazerüen kiépített 
szövetkezeti rendszerük a tejgazdilkodist olyan magas 
tokra emelte, hogy a din kivitelben a tejtermékek elsőrendű 
helyet foglalnak  el. Dániának ma több, mint bárom millió 
tehene van, tehát majdnem minden lakosra jut egy tehén. 
Dinia évi tojástermése egymilliird darab. A sertéshizlalás 
szintén igen tejlett, de függ  a külföldtől,  me.t az i rpi t és 
kukoricát importálni kell. 

A dánok a történelemben nem játazottak mindig olyan 
alárendelt azerapet, mint manapság. A XII. században a 
dán királyok hatalma oly nagy volt, hogy a Skandinav-
félsziget  jőrésze éa Éazaknémetorazég egyes vidékei ia 
Dániához tartoztak. Amikor az éazaki államok megkötik a 
kalmári uniót (1387), Dánia tekintélye igen nagy. Az év-
századok viharaiban azonban a dán királyság mindinkább 
összezsugorodik, 1530-ban elterjed az országban a reformáció. 
Dinia utolsó hibornját 1864-ben viaelte Ausztriával azemben 
éa annak elvesztése után nem jitazott többé szimottevS 
szerepet a történelem enrópai azinpadán. A világháborúban 
aemlegea maradt a a haboru utin a Németországtól elvett 
Sohlaawig Hollétéin kerületet Dániához oaatolták. 1918-ban 
Izland szigetével personilia unióra lépett. 

Dánia 1849 óta parlamentária monarchia. A dán par-
lament a képviselőházból (Folkenting) éa szenátusból (Land-
sting) áU. Előbbinek 148, sz utóbbinak 76 tagja van. 



19. a á a . C S Í K I l a p o k S-Ik «Kai 

(Syergyói ţ l ţ t R O V A T V E Z . E T O : C S I B Y L A J O S . 

A gyulafehérvári  Mária-kongregáció 
és Mailáth püspök.*) 

Érek ita kikapcsolódva a nyilvános szereplésből, 
izokatlau éraéB fog  el e pillanatban. S talál nem la 
ailuek Itt, ba nem attól aa l"tézettől kapom a f  «Ihlváat 
beszédtartáBra, amelyben engem feiejtbe»etlen  emlékek 
kapcsolnak. Hisasn a gyulafehérvári  gimnáziumnál telt 
el tanári pályám 20 áve, életem legboldogabb Bzaka. 
Ko'légálm zöaUI, kiktől 26 év előtt búcsúztam el, töb-
ben vanoak ma ia szolgálatban, élükön az én nagyra-
heciBit igaagatóulódommal, akik a lélekmüvelés régi, 
kipróbált eszközeivel ugarainak, vetnek boronálnak to-
vább a régi kedvvel B meg-megujuló önfeláldozással. 
As akkori Ifjúságból  Bokát kért áldozatul a világháború; 
sokkal többet, mint más iskoláktól. Aaokból pedig, a 
kikkel eaelőtt 46 évvel elkezdtem a tanltáat a régi 
falak  között, ma talán csak én vagyok; a többlek már 
iul vstnak, vagy közelednek aa örök partok felé  Ea 
maradtam emlekeztetőnek egyedül, mint Mikes Kele-
men annak Idején a bujdosók köattl nagy törökorazágban. 

Ezen intézet tanárainak kérése elől nem lehetett 
kitérnem, uem főleg  tzért, mert a beszéd tárgya la 
megjelöltetett egy olyan témában, ami a mai ünneppel 
szóróban összefügg  s amelynek már akkor, mikor mint 
kis diákot a nagy Imets Jákó atyám örömkönnyel kö-
zött Cslkaomlyón felvett  a Márla-társualba, tehát 68 
évvel ezelőtt, lettem boldog hordozója; később itt 
Fehérvárt magvetője, csemetekert gondoaója. 

Ez a téma a Mtrlakongregácló s a kongregáció-
ban rejlő gondolat ea erő. Salvem vlgasatatásaal és 
b:aakodással telik meg, valahányszor rá gondolok. 

Mart ml is a kongregáció ? Ifiuságl  egyesület, mely 
a müveit Ifjút,  Miriat allitva eléje eszményképül, a 
rauga romlatlanságában igyekezik megtartani a jövendő 
matusre, as egyház ós a kereszteny társadalom támaszán' 

A XVI-lzjBflásad  auditotta a keress lény aégre aat a 
n»gy vallásforradalmat,  mely egész nemzeteket aaakl-
toit le aa egyház testéről. Vallási barc, gyűlölet, gyúj-
togatás, vérbosszú állította egymással tzembe a keresz-
tény cja adjkat. A vallásujltók elhitetlek a néppel és 
BB ifjúsággal,  hogy tzabadikarat nem léteaik; hogy a 
szánt ostyában Kr,satui valóságos teste éa vere nincs 
jelen; bogy felesleges  minden jó cte'ekedet: alamlaana, 
böjt, unmegtagadaa, Ima a holtakért; hogy romlott ter-
mesaetüak képtelen bármi jóra. 

1 yen tanok órett gyümölcseként, mint p*rlag03 a 
dudva, labrakapott a felnőtteknél  a valluköaöny, ármány, 
BaóaaegéB, caaifaság  s a házasságtörés azórn> ü vétke; 
az ifjúság  között a léhaság, a könnyelmű leder élet, 
korhelykedés, dac a családban aa apával szemben, 
ti máié nyegleség aa lakolában a profaaaorok  Iránt 
Megromolván aa egyéni és a cialádi erkölcsök, öaue-
omlás előtt állott aa egésa keresaléoy társadalmi rend. 
D i a mindent megújító isteni kés egy nem vári pilla-
natban megmentéül életre h i j s a jeatuila rendet s e 
reüddel a MárlaZongregác.ókai, rájuk bíaváa a gályák 
cvezőrudjail az érvény.ő forgatagban.  Frontharcosok 
keUettek BB egyháziak malié a világlakból, atikel tz 
iskolák padjaiból toboroztak öasae a a kongregációkban 
kepeaiek rohamosztagokká a jezsuita atyák. 

AZ ó Izzo'áUbau alakulnak meg 1670 körül az 
első kongregációk B gyorsan terjednek ei mindenütt: 
liáuátói Angliáig, Oroszországtól Poriu ,-áliáig. — A 
magyarorsaáglak köattl a gyulafehérvári  aa elaő; 1687 
ben létesül, lehat aa idén 360 éveB. A felbuadu  as kea-
detben akkora volt, bogy nemcsak tanulók, de felnő  t 
féi  fia'-,  nemcsak polgár- éB jobbágylvadékok, de nemesi 
és fdjtdeimi  sarjak ls versenyeave avattatták fel  magu-
kat a kongregációk tagjaivá. Magyar király, német tu-
dós, francii  marBal, Bpiuyol grand egyaránt vallotta 
büszkén : Mária leventeje vagyok I S mivel a Mária tisz-
te.ot es a Máriakövetéa volt a kongregáció célja s egy-
ben leilemfejiesatő  eaaköae, vallásunk eme legfensége-
eeub és leghatékonyabb eszményképének: Máriának 
anyai oltalma, kegyeiemdus pártfogása  mellett, felsaá-
iad leforgása  alalt, a kongregáclókoa át megujult a 
ÍM színe. Uj nemaedék váltotta fel  a régit. A koog-
regác.okoól kerültek kl a hajlékony Bálid, engedelmes 
gyermekek, a saüales, erőtől duaaadó fi  italok, a liaata 
eietü családapák, a f  .okolt gondolkodáau jellemek, a 
bátor bitvailok, valamint a trónok osslopa!: aa áldoaat-
kesz államférfiak  éa a győztes hadvezérek. — Komoly 
törieaetlrók szerint, hogy Magyarország felszabadult  a 
mufeUzázádoa  török járom alól, aa jórásat a kongre-
gációk el; nem muló érdeme, mert koogregánlsták vol-
tuk kivétel,.nélkül a törökverő Koháryak, Pallfyak, 
baavojai Janók, Lothzringial Károlyok és a Siobleaakyrk. 

Igen, a.kongregácló a Mária tlsatelete és követése 
által lgyeksalk megreformálni  aa Ifjúságot,  melynél az 
a baj, bogy gyenge, Ingatag aa akarat, mint a nádszál. 
N .m la csoda 1 Hitzen aa eredell büa megbontotta aa 
imaerben a lélek es a teai köatl egyenaulyt Bensőnk 
örökös harcok, eiienmondáaok fészke,  mlutba csak két 
bileneeget en kUzdaue bennünk egymással. Egyikkel 
Bseretnenk jók lenni: becsületesek, Istenfélők,  tlaaták, 
önmegtagadók; de a másik énünk, aa ösatönös, csábi 
tóiag bajszol a bilköaöny, ön a is. csalás, kártevés, toh 
aódás, bűnös ueretkezéa faié.  Tisatáa látjuk a rosszat, 
de nincs erőnk kűzdanl ellene, mert a test saenvedélye 
legyűri bennünk aa. akaratot Éő elleumondáa minden 
ember. Bat a pogány költő igy fejeste  kl: Vidaa mellora 

*) A gy olelehérváil Márla-ko giegáoló 350 évea éa Ualláth 
pOspOk 40. ives ttpáaztoil jubileumán, 1937 V. 2-án, mondotta 
el azcrsó a g1 toiaacsainokában. 

proboqus, detorlora Brquor (látom a jót, helyeslem la 
és megla a rosszat követem); Goethe Faustja pedig: 
Két leiek él BB én Bzjvemben, egyik a másiktól elválna 
salvesea; aa egyik hő éraékl vággyal a föld  rögébea 
köt le lauccal; a másik olthatatlan vágyat érés — 
'épülni a nagy ősök Bselleméhea, Da legtalálóbban Siient 
Pál fejezte  kl a maga erőteljes reáHzmusávnl eat az 
örökös harcban átló kettős ént: Más törvényt érzek 
elmémben, mást tagjaimban. 

A kongregáció, mikor Máriát állítja Ideálul, köve-
tendő eszményképül ea lfju  elé, a felsőbb  ÓB alsóbb 
erők megbomlott egyensúlyát akarja viasaaállltanl, a 
teBi és a lélek köatl össz'aanjot helyrehozil. Minden 
Ifjúból  sallárd, féifi  jellemet akar formálni,  meg nem 
Ingatbatót tettekben és elvekben; olyat, etil Hiratlus 
Így magasztal: Sl fractus  illabatur orbls, lmpavldum 
ferhnl  ruloae (ha ösBaedül 1B a világ, aa lgaa a romok 
köaött IB állni fog  rendületlenül.) 

A kongregáció célja és feladata  tehát: biatositani 
aa ÓBB uralmát aa akarat, aa akarat uralmát a test 
felett.  E] BB Igazi, Bzent parancsuralom, a valódi krlBB-
lusl dlktátura! És nem a Hitleré, mely a germán faj 
felBÓbbreadűségenek  fanatizmusával  csak u| világégést 
késsit elő; ea nem a Sztáliné, mely tz anyaglstenilés-
sel, a javak egyenlő elosstásáoak csábító, esztelen jel-
szavával törekszik bolsevista világuralomra. A ml jel-
saavuok nem fajlstenltés,  nem anyaglmádat I A ml Jel-
saavuok: lelki egyenanly, társadalmi béke, egyetértés, 
aaerelet a népek köaötti Mindenki legyen elaő sorban 
a Bejit vágyainak, Indulatainak diktátora, azntán álljon 
valamennyiünk felett,  mint iutelem éa buzdítás. Máriá-
nak óvó, Intő, bátorító, de mindenkor áldó édaaanyal 
tekintete. Ez nagyobb htióeró a lelkekre, mint minden 
rendőrparacci, mint a büntető törvénykönyvek éa a 
börtönök. A Mirla-kultu»saal egyf-diil  lehet, mint példt 
rá a magyar nép eaeréves történ je, megu|itanl a föld 
színét B megalapítani aa eg>etlen tanós világuralmat: 
a lelkek birodalmát, amelyben ht nem is szűnik meg 
a Baegényaég, a kenyérgond, de nem leBa farkas  csorda 
ösatöu, faji  gőg, gyűlölet, bogy egţlk ember a másik 
BBálábóI üsse kl a falatot,  Ebben a birodalomban vám-
aorompók, orsaág- és nyelvbatárok helyett megértés 
less, a béke a mindennapi c.'odás kenyérsaaporitáa, mert 
ott fognak  függni  Mózes- kőtáblát felett  aa irgalmasság 
teatl-lelkl cselekedeteinek örök törvényei. 

Hitler 12 év alatt terelt9 parancsuraima alá a 70 
mllllóB népet; a szovjet diktátorok 20 év óla Buhog 
tatiák 160 miilló ember felett  aa állatszelidllő ostort. 
M:ert ne alakulhatna meg akkor belátható ldóu belő 
Krisztus jogara alatt a saerelel egyetlen negy törvé 
oyével az aa egyetemea saent szövetség, lelki világbiro-
dalom, melynek alkotmányát, alaptörvényeit pár év 
előu (1936), Kasaiul királyságának proklamáiaaakor 
ragyogó aiiamfetflul  bölcsességgel állította öasae Szent-
atyánk, a keresatény századok legnagyobb pápája ? ' 

Ea lBteni tervnek két providsnclálla eszköze: a 
katoiiius akció éB a kongregációk. Ha miaden hivő 
intelligens katolikusban óa koogregánislában lesz ele 
gendő erő. elBsántság, fegyelum,  — dacára a pokol 
minden erófeBailésének,  mely fóldrengósaaerüleg  fenye-
get különösen kelet felől,  — el fog  jönni a pünkösdi 
nagy beteljesülés. Éi ugyan uem érem meg ezt a lát-
nokl Időt, de msgérltek tl, kedves ifjak  I Csak bizalom, 
kliarláa, türelem I 

A megpróbáltatások két rettentő periódusát Bzen-
vedte at az egyháa. Aa első volt a katakombák kora, 
a 300 évig tartó véres üldözés; a második a népván-
dorlás fergetege.  A harmadik magpróbáltatáa, moly az 
Istent éa a trónokat döntő kommunizmussal indult meg, 
ma van Ijesztő elónyomuiáaban. Gyilkos kezével a nagy-
orosz birodalom a néptől elrabolta az 13teabitet, elvette 
az egyesektől a vagyont, a családoktól pedig a legszen-
tebbet : a házi tűnhelyt, a bölcsőt és a gyermeket. De 
ha a Gondviselés tudott küldeni aa egybáanak Baaba-
dllóul egy N»gy Konatántlnt, kéaőbb egy Nigy Káró yl, 
aaemül hiszem és hirdetem, hogy a mai apokállpiikuB 
idők borzalmait zem engedi a kétségbeesésig fokozódni; 
elküldi a szabadítót, ha nem aa elaő, de minden bizony-
nyal egy második, vagy harmadik Mussoliniban. Aa 
időknek ea a telje 1B elörkeBlk feltétlenül;  s akik akkor 
óletben lesznek, állelujás vllágkóruiban zenghetik majd 
Saent Ambrussal: Te benned blatunk Uram, Boha meg 
nem eztgyenülünkl 

A gyulafehérvári  Máriakongregáció sok viszontag-
ságon ment át; többsaör megssUnl, majd lamét felujult. 
Mikor 40 évvel eaelőtt kóaénk jött jubiláns fópáafltoruuk, 
as volt első ssava a vallástanárnoz: Van-e kongregá-
ció ? Nincs, de less, — felelte  a kérdeaett. A szót tett 
követte. A követkeaő lakolal év elején a felső  oaatályo-
sokból 68 Ifjút  vettem fel  a kongregáció jelöltjei köBé. 
S azóta ez a kongregáció él éa virágaik. Hogy mit 
jelentett B jelent ma is aa iskola életében, aa egy külön 
beszéd tárgya. Rivld Jellemaáattl csak megismétlem 
aat. amit annak Idijén mondtam volt egy iskolaláto-
gató tanferflunak,  aki kétsegbe vonta a kongregációnak 
különösebb hatását az Ifjúságra;  sőt ugy nyllatkoaott, 
hogy dacára Majlátb püspök sok fáradozásának,  a fe-
hérvári diákok ia csak olyanok, mint B többlek. Mire 
a moggyőaődia erejével ezt feleltem:  Mondhatnak bár-
mit a fehérvári  ifjakról;  mondhatják azt 1b, hogy ross-
n>Bfc  de másoknál Jobbak, azt a leghatározottabban 
állítom. 

Es mozt felteszem  a kérdést: Igazat mondtam-e? 
Dzz-e köztetek csak egy is, aki vla eletével meghazud-
toljon: akadhat-e egy is közületek, aki ellenkező élet-
tel saomoritaná meg salvél annak as ő tz atyának, aki 

távol innen, ma elző zorban aa ő fehévári  fiaira  gon* 
dol, kiket lelkileg Krisztusban újra nemzett; éa ak| 
igazi mestere, éltető lelke, egysaóval: mindene vol" 
eanek a kongregációnak, — sokkal Inkább, mint én, az 
egykori préaes, vagy préses utódaim. 

Eaael meg 1B mondtam mindent, ami Majláth püs-
pöknek a fehérvári  kongregáclóhoa való viszonyát Illeti. 
Ez azonban csak egyetlen ecsetvonás, a legegysaerűbb 
váalatkép. Hogy aaonban a vonalak is kiélesedjenek 
rajta némileg, erőt, Bzlnt kapjanak, folnjltok  pár kBz-
lamert dolgot a jubiláns főpáBBlor  életéből. 

Volt Idő, mikor befolyásával  tankerületi főigaz-
gatókat emelt éB bnktatott; mikor egysaerre 6 püspöki 
széket töltetett be, köatük a székesfehérvárit  a halha-
tatlan ProháBBka Ottokárral; kétaaer volt kesében a 
kalocsai érseki saék. Da tettvágyát nem érdekelte a 
hlerárkial rangfokozat,  a politikai éa diplomáciai síkor. 
Két doiog lagatta lelkét a feaaltette  idegaaálalt: az 
egyház érdekelnek Bzolgálata éa a lelkek üdve; B ebben 
IB mlndanek felett  a legsaebb. de nem a legkönnyebb 
foglalkozás:  a deákpásatorácló. Ha meghallotta erdélyi 
közéleti nagyBágokról, hogy évtiaedek óta nem gyóntak, 
beteg ájysikon lepte meg s nem mozdult onnan addig, 
mig fel  nem oldotta éa szent kenettel el nem látta őket. 
A híres függetlenségi  pártvezért, a saékely rabonbáat; 
Ugrón Gábori állítólag egy véletlea vaautl együttutazáz 
alkalmával a Bárt fülke  csendjében Indította komoly 
bűnbánatra. 

As la tndott dolog, hogy Erdélynek tffbbi  kongre-
gációi a flu-  éa leányiskolákban, a felaóttoké  aa iskolán 
kivül, mind mind as ó buzdításaira, anyagi és aaelleml 
támogat áia mellett létesültek. A budapesti kÖBponti 
kongregáclóB otthon: a Damjanich-nccal hirea Regnum 
Marlanum Boha fel  nem épül, kitűnő ifjúsági  lapja: a 
Záialónk el nem éri virágzásának fénykorát,  ha nincs 
Mijláth püspök. 

Igen, Majláth püspök, mikor a lelkek mentéséről 
volt aaó, mindig éa mindenütt Jól éreate magát; da 
csakis ekkor. Mégis fehérvári  dlátjal között volt a leg-
boldogabb, kiket — feledve  egyéb dolgait, a nagy 
ösaaeköttetéBekel, a rokoni kapcsokat, a fejedelmi  ke-
gyet — valósággal a keblén nevelt Értök sietett hasa 
bárhonnan BBékhelyére, még a nagy elhlvatásokból 1B. 
Igen, értetek, kedves Ifjak  I Nektek volt atyátok, test-
véretek, barátotok, bánkódó, kacagó játssótáraatok koa-
detlől végig. 

DJ minek mondjam mlndeatl Ti magatok vagy-
tok élő tanul ennek, ti nagyobbak, a negyedik osstály-
tól feifelé.  Veletek együtt ismételhetem meg tehát, 
hogy Majláth püspök volt a fehérvári  kongregációnak 
éltető lelke, mindene. EZ aa ő Isten előtti örök érdeme; 
e mellett egyebekre ne is történjék ma emlékezés: o 
mellett minden egyebek valóban eltörpülnek. 

Ds, amikor ünneplltek eat a jó atyát, hullassatok 
pár könnycseppet amiatt, hogy ő nem lehet köBtetok. 
Ob, mennyire Bserette öreg, jó atyátok aa ő?zlnte, igaz 
könnyeket I Pedig maga nem volt elérzékenyülő tor-
másáét. Csak ketsaer lattam könnyeanl 40 év alatt. 
Eióbzör, mikor édzsanyjának. a keresatény matrónának 
példaképének alrjától jött baaa B én mint akkori refe-
ram aa első igazgatótanácsi ülésen a státus résavétét 
tolmácsoltam; másodsaor, amikor két év előtt kápol-
nájában papokat Baentelt s a saentelési imádságok han-
gos oivasásakor látása el-elakadt, aaempillál meg-meg 
rezzentek a éles öntudatában óresnie kénysaorüit fizi-
kai erőinek köaell összeroppanását. 

Aa édesanya elvesztése volt életének elaő tragi-
kuma, a második ea, a halál gondolatánál ls zujlóbb 
tudat, hogy nem emelheti karjait többé abBBoluclóra 
a hogy nincs már blatonaágbai ujjal köat aa áldostaló 
kebeiy. Zudulbatoit-e fejére  ennél végaetesebb csapás?! 
De nagy lelke mindent elvisel. 

Forduljunk feléje,  e megtört atyai ssiv felé  a mai, 
ritka jubiLuml ünnepen a bá'.a könnyeivel, lmádkoaó 
lelkünk delejes, gyógyító áramával, hogy még betegen 
is Boká áldhassa népét; sokáig könyöröghesse le drága, 
kttaködő egyháamegyénkre a Gondviselés Irgalmát és 
vigasztaló kegyét I 

Dr. Fejér  Qeri. 

A. e a t p k o f £ t j « I . . . 
Az Operenolán tal, messze-messze, 
Hol mindig nappal ven nlnes este, 
Fény, k&bltó Illet terOl a tijra. 
Harmtt a ínben, drágakivé válna. 
Van egy orii,  nyíló vlrig a likon, 
9 az egyiken egy oaodás tündéri fátyol. 
Kl e fátylon  ossk egyszer által tekint, 
Virágba boruló lfjn  lesz megint. 

En már egyszer a kezemben fogtam, 
S amit szépet eid'g megálmodtam 
Mint valóra vált. Aztán szerte foszlott, 
Mint a nyári felhó  éppen ngy eloszlott. 
A fátyol  njra visszaszállt • fira, 
Üres lett a szivem, nem maradt vágya. 
Csalóké délibáb ez a oslpke fátyol, 
Leksesgott: „Bohó miért nem vigyázol?* 

„Tanuld meg engem oaak megfogni  lehet, 
De megtartani, arra nlnesen eset. 
Hlsien én vagyok a világ vándora, 
En eszkOz vagyok, oél, nen leszek soha " 
9 amíg köröttem mindent eltakar a dér, 
A osoaa oslpke fátyol  lm Igy beszél: 
„En a váltosatosságot szeretem, 
Mert engem ugy hlnak, hogy — Szerelem." 

Baláagfaé  üaaa Olga. 
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A b a t a g M a i l á t h pAapókh te .* ) 
Ezelőtt nagyvan évvel jött köaink a 
Lelkek piaitorinl, mint Maaaláa, 
Salvak aabit kOMave, orvosolva, 
Szárítva könnyeket; mint eankl más. 

Oltii a a gyóntatőszék rabjaként 
Láztői gyötörtén dolgoilk napestig ; 
A fntőévek  észrevétlenül 
Fajin a fdrtekat  fehérre  faatlk. 

Ma ?.„ Népe hlAba verődik Oaaza, 
Vlg prooesalókba nem tömörül, 
Mert nlnoa, kit nagyvas év után a viliin 
Hoaaannival hoidozhaaaon H i l L 

A bika rőasalánoát fOzte  folyton, 
B Untéi szabadított klealt, nagyot; 
Ssent taraiammal fii  teteti aa ilet 
Nagy asztalához koldust, gazdagot. 

És Íme, moat mig aem lakat közöttünk. 
Tivoli zordon maaaaaaig a gát 
3 a laasn azanvadéa, ml sflrü  koddal 
Olt meg boa rodőaött homlokát. 

Igy van aal Kl azlvit elosztogatja, 
Messiások OrOk sorsira jut. 
Hordozhatja fiataton,  Öregen 
Vini  fajin  a tövis koazorat. 

S ml ma migls ünnepelünk, oh Atyink, 
Slid szantasazonyok módjára tógád. 
Eget ostromló Imink ittOil 
Eat a borna Iidatlan messzeséget. 

Könnyül várványonk a falhókon  i t 
idea mosollyal hajlik lábaidhoz, 
Ezan jnttat hozzád a nép aalve 
Tedenmot, hlmnosat, mindent, amit hoa. 

Igy nem OiOmtelan e nap, 
vígság ank a j erére kap, 
Mart a végtelen fliSn  át. 
Hol nlnoa sorompó, vámhatár. 

Hol az érzelmek szárnyain 
Lelkeknek milliói járnak, 
Ölelkezve páastor a a nyál 
Mégis csak egymásra találnak; 
S szentek egyeaaége hitében, 
Szférák  zenéje Ihletében, 
A dalos gyermekazlvek, ajkak 
Atyjnkkal együtt jubilálnak, 
Tapadva alivavlgadón ahoz, 
Kire az ég áldást harmatoz. 

F e j é r G a r i . 
*) Felolvasta szerzi 1937. T. 2-án a gyulafehérvári  14-

glmnázlnm lornaoaarnokában, a glmnázlnml Márlekongregáclo 
350 ivea ia Mallith püspök 40 évea főpáastorl  jubileumán. 

A tótok 
ismét mozgolódnak. Hihetetlen gyttiöletet kezdenek a Szlo-
vákiában élö magyarok ellen éa elképeszti az az izgatás, 
amelyet folytatnak  a hivatalos Magyarország ellen ia. 

Alig lehet elhinni mindazt, amit megenged magának a 
világnak ez a legfiatalabb  állama. Honnan veazi a, bátorsá-
got mindahoz, amit elkövet Európa közepében. És éppen 
ezekben az idflkben. 

Aqnyi keserűség gyülemlik össze ezekben a megzava-
rodott időkben. Eilelejtódik, összeomlik az egész mait. El-
íelejtődik az ia, hogy a tótok a magyarsággal való ezer-
esztendfls  együttlétben milyen békéa, nagyszerű testvéries-
ségben megfértek  egymás mellett. A magyar katolicizmus a 
tanuja annak, hogy a tótoknak semmi okuk ninoaen meg-
ugatni azt a multat, amely velük azemben olyan .uri gavallé-
riával viaelkadett. 

És ennek ellenére tajtékzik a düh az ösi Nyitrától vé-
gig mindenütt, ahol tótok élnek, Kriaztus evangéliuma gyűlö-
letté változott a tót papok azijiban éa az izgatia olyan 
méreteket öltött, hogy abba moat már hivataloaan is bele 
kellett azólni. 

Sziillő Géza dr. a felaóházban  napirend előtt azóvátette 
a szlovákiai magyarság helyzetét. Hoaazn politikai pályafu-
tásom alatt — úgymond — mindig a nemzetiségek közti 
jóviszony ápolásán fáradoztam.  Mikor 1938-ban visszakap 
tuk a Felvidéket, szomszédunk lett egy uj állam, az uj 
független  Szlovákia. A magyar állam igyekezett a legkorrek-
tebb módon fenntartani  a jó szomazédi viszonyt az uj állam-
mal. Sajnos, a törekvés elég egyoldalú volt. Nem szabad a 
tapintatoaaignak sokáig egyoldalúnak maradni, mert abból 
esetleg gyávaságot ia feltételezhetnek  azok, akik nem értik. 
Kénytelen vagyok a nyilvánosság elé hozni az olyan dolgo-
kat, amelyeket eddig csak a külügyi bizottságban mondtam el. 

— Szlovákia — folytatta  Sziillő — a német biroda-
lom védnöksége alatt áll, amellyel mi baráti viszonyban 
vagyunk. Szükségesnek látom a közvéleményt tájékoztatni 
a Szlovákiában történt magyarellenes akciókról és napirendre 
tűzni ezt a kérdést, hogy tudiuk, milyen illispontot foglal 
el a kormány. 

Sziillő ezután felsorolta  a Szlovákiában hivataloa tá-
mogatással megrendezett tüntetéseket, amelyek aorán a po-
zsonyi magyar követség ablakait bezúzták. Nyitrán pedig 
röpiratokat osztogattak, amelyek a magyargyalizia mellett 
magyar területeket követeltek egészen Miskolcig. 

•Szűllö la ia tett egy ilyen röpiratot a Hiz asztalira, 
majd igy folytatta: 

— Szlovik hivataloa körök támogatásával igyekeztek 
megbontani a jó viszonyt a m agy ara ág ia németek között. 
Ezzal szembea tudomisom van arról, hogy a madridi szlo-
vák ügyv.vő, aki a német védnökség alatt illó államot kép-
viaeli, tárgyalásokat folytat  az ottani cseh-azlovák követtel. 
Egyes izgatók már annyira mennek, hogy bizonyon német, 
a nyugati háborúval kapcsolatos osapatmozdulatokat ugy 
tüntetnek lel, mintha Magyarországtól akarnák elvenni a 
bécsi döntés által neki ítélt területeket 

— A türelem aallatt aabkaégaa aa önérzetes éa bátor 
fellépés  is. Nem engedhetjük gnny tárgyává tenni aaokat a 
szempontokat, amelyek azámnnkra szentek. 

Caáky látván grót külügyminiaztar a következő aza-
vakkal válaszolt: 

— Leszögezem, hogy Magyaromig volt az első állam, 
amely elismerte as aj szlovák köztársaságot. Megkíséreltük 
békáa politikát tolytatei Srfovákia  irányában ia helyreállítani 

a két nemzet közti jó viazonyt, amelyben évazizadokon ke-
resztül élt. Sok keserűséget éa még több osalódást okozott 
a magyar korminynak, hogy bariti jobbja nem talált meg-
felelő  viszonzisra. Sőt, a Szlovákok egy része, igaz, hogy 
csekély része, igyekezett rosszakaratú rigalmakkal aláásni 
ezt a viszonyt. A béke és nyugalom kedvéért sok minden 
felett  szemet hunytunk, mert nem egyes mai vezetők takti-
káját nézzük, hanem a baráti nemzetet. Higyjék meg. hogy 
a kormány nem elégedett meg azzal, hogy tényeket tndo-
miaul vegyen. De abban az igen nehéz politikai helyzetben, 
amelyben egész Európa ainylődik, kettőzött önuralomra van 
azükség. Ezért engedjék meg, hogy a magyar-szlovák vi-
azony teljes és részletes ismertetésétől eltekintsek. Tudati-
ban vagyunk azonban annak, hogy létezik egy felső  határ, 
amellyel a pohir megtelik és akkor megfelelő  módon utasít-
juk vissza azt a viselkedést, amely mellett ma vállvonogatva 
haladunk el. Türelmünk akkor ér véget, ha a magyar illám 
miltóaigát komoly Bérelem éri, vagy egéazen hivataloa azlo-
vák személyiségek a német birodalmat ellenünk akarják ki-
játszani. Mi azonban teljeaen meghízunk Németország barát-
ságiban, amely birodalommal régi baráti viszonyban élünk. 
Reméltem, hogy a szlovik hizatalos vezetők nem tévesztik 
szem elől a végső hatirt. 

— A magyar korminy — fejezte  be a külügyminisz-
ter — akkor cselekszik, mikor hasznosnak litja s nem akkor, 
mikor provokálni szeretnék. A korminy tovibbra is a türe-
lem és béke politikáját kivánja folytatni  szlovik szomszéd-
jával azemben. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Pünkösd. 

A oslkl katolikus székelység nagy ftnnepe.  A oalksomlyót 
Mária lábalnál összeseregllk ivenként az élő hitnek ezen Ünne-
pin a katolikus székelység, hogy hálát adjon Istenének. Tíz-
ezres tömegeket mozdít meg a tüzes nyelvek ünnepe, ame'y 
a katolikus azékelyaég lelkének a legmélyéig eresztette gyö-
kereit, «mely hagyományaiban, őslségébon a legszentebb érté-
ket képezi. A somlyói pünkösdi buosu ez a hatalmas mozgató 
rugó és összefogó  kapoos minden évben megmoziltja a lelkek 
óriási tömegét és megfllrösztl  a hitnek f  lemelá, nagyszerű 
tanításában. — Bsosüljük meg ragaszkodjnnk kitartó szere-
tettel ehez a székely katolikus ünnephez. Nem minden nép-
nek adatott meg az a kegyelem az a nagy erő, amely a oslkl 
pünkösd mélyén lakozik. Vallásos meggyőződéssel, a Szent-
lélek által megerősített hittel hlgyjtlnk abban, hogy minden 
földi  hatalomnál osodálatosabb az az életerő, amely a hitnek 
foitáaalból  buzog föl.  Ezért szeressük a osikl pünkösdöt, sze-
ressük azt a osodákkal ékeskedő szép Szűz Márlát, amely az 
ének szárnyán Ilyenkor eljnt minden osikl székely lelkéhez és 
Idehozza a világ minden tájáról a kétágú templom tövébe, 
hitet tenni. 

— Hollandia—Belgium.  Május  10-én haj-
nalban, Nemetország  hadiállapotba  lépett  Hollandi-
Árel  ée Belgiummal.  A aómet osapatok  megrohan-
ták  ezt a két  sem'eges  államit  a ezzel a ui gy há-
ború uj fázisba  lépett  A megtámxdatt  aem leges 
államok  mindenütt  felvették  a harcot a német cja-
patokkal.  — Az iy háborús államok  kőiül  Hollan-
dia  lakóaaiga  8 és fél  millió (1935-ben)  gyarmati 
lakóaaág  61 millió.  Balgium lakossága  8 millió  300 
ezer (1934-ben),  gyarmati  lakossága  12 millió. 

— UJ orvosi rendeld nyílt varosunkban. 
Dr. Fejér Mané (Emanae) CBUsaentmartonl orvos, aki 
fogászati  rende'ójevel várotuukban már két éve mükö 
dlk, CalkBseredaba költözött es fogásza  i rend óje 
mellett orvosi recdeleseii folvó  hó 11 en S.~f»n  CJI-M .te 
(V .r-ncc-) 21. aa. alatt, Sz. Cseh Iiuan báiaoan uieg 
kezdaite. Riodel dáielótl 9 - 1 és d. u. 4—7 uralg. 

— Vadbásasságban élők jelentkeiése és öasreeske-
téae. A belügyminiszter áprllU 16-1 rendelete értelmében a 
Piefaktnra  felszólította  a polgármesteri h vatalt, hogy Intéz-
kedjék a város területén lakó vadházasságban élők összeírása 
liánt. A házasságok együttes megkötése jnalns 1—10 között 
lesz kitűzve. A oonoentráltak, akik fegyvergyakorlatot  telje-
sítenek, a házasságkötés Idejére szabadságoltatnak. Felhívat-
nak tehát a város területén összes vadházasságban élők, hogy 
a városháza anyakönyvi hivatalában összes Irataikkal jelenje-
nek meg. Akiknek Irataik hiányosak, azoknak hivatalból szer-
zik aiokat be. A házasság ínegkö ése minden taxától mentes. 
A polgári esküvőket május hónapban fogják  megkötni, junins 
elején pedig az egyházi esküvők egyílttea megkötéséte keiül 
sor. melyen a vm. Prefektusa  és az orthodox társadalmi 
egyesületok elnöknője le«zmk a násznagyok. E tárgyban az 
egyes egyházfelekezeteket  felszólították,  hogy azokat a vad-
házastársakat, akikről tudomásuk van, a polgármesteri hiva-
talhoz jelentsék be. Felhívatnak tehát mindazok, akik akár 
anyagi, akár más okokből házasságot nem kötöttek, feltétlenül 
jelentkezzenek a kitűzött Idában, mert hadisegélyt is osak 
azok kapnak, akik megtaenak esküdve. 

— Nagyfontosságú  kérdésekről tanáoskoztak a bel-
ügyminiszterrel a magyar parlamenti oaoport kepvUelói. 
Gróf  Bántiy Miklós, dr. Szász Pál, dr. Oyárlás ti.emer, gróf 
Tdlekl Álam és dr. Mlkó luire kihallgatáson jelentük meg 
Qhelmegeann Mihal belügyminiszternél. A több, mint egy 
órá'g tartó kihallgatáson letárgyalták a magyarság azon Idő-
szerű kérdéseit, amelyek a belflgyl  tárcához tartoznak. A Nép-
közösség működésével kaposolaiban a belügyminlsztur rendu-
letet adott kl, hogy a népközösségi irodák jo*l t náosadólnak 
működésit ne zavarják. Ami az összejövetelek tartását illeti, 
a belügyminiszter eliendeite, hogy a történelmi egyházak 
alkotmányon szerveinek adminisztratív jellegű ülései megtart-
hatók. 

— Hagbesaéléaeket folytattak  Bukarestben aa u j 
Pront tőrvánnyel kapoaolatos teendők Ügyében a magyar-
ság veaetöl Mint mir megírtuk, a parlamenti csoport és a 
Front taniososok Kolozsvárt május elsején közös értekezletet 
tartottak az nj Front-törvénnyel kapoaolatos teendők ügyében. 
Az értekezlet megblziaából gr. Bánfi;  Miklós, dr. Szász Pál, 
dr. Gyárfás  Elemér, gr. Teleki Adám és dr. Mlkó Imre májas 
2-án, 3-án és 4-én sorozatos megbtszéléseket taitóttak dr. 
Moldovan Vlotorral, a Front vezértitkárával éa dr. Bllvlu 
Dragomir kisebbBégi miniszterrel, a május elsejei értekezleten 
hoaott határozatok szellemében. A megbeszéléseket rötld időn 
belől folytatni  fogják. 

— Májas 10-től drágább leaa a külföldre  szóló posta-
küldemények dija. A posta vazirlgazgatósig hivatalos köz-
leményben hozta a közönség tudomására, hogy as arany frank 
egyenértékét mijna 10 tői kezdve 75 leibsn állapította mag. 
Eanek kövatkaztibaa a ka földi  postai dljszabiz jelentősen 
módosult. Májas 10-től egyszerű levil 20 grammig Török-
orazigba és Jugoszláviába 12 lel, a többi országokba 15 lel. 
Bgyaaara vagy Unaztrált levelezőlap 8, Illetve 10 lel, névjegy-
kártya 3. Illetve 4 lel, üzleti nyomtatványok, körlevelek 50 
grammonként 3, Illetve 4 lel, legkisebb Illetik 4, Illetve 8 lel. 
AJéiüáal díj ÍZ, Illetve 16 lel, expresa dl) mindkét oaoportban 
B la]. 
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Uj rádió szaküzletemben 
elvállalok bármilyen javi.áBt. 
Akármilyen tlptiiu éa bárkitől 
vett rádiókat leggyorsabban 
javítok. 

Uj, n a o tBljesitfflénvü  aWatortöltő 
töitéat leggyorsabban végzek. 
Mlndan akkumulátort aaonnal 
iöltésra kapcsolok. 

Rádió Vécsey 
Merourea-Cino, Str. I. C. Bratlann 46 

aa Uri Kasslno epületében, 
saemben. 
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— Bövid hire*. A Vatikán minden befolyását  Útba 
veti, hogy Olaszország tovább ls megtartsa nem haiviselo 
magatartását. — A jugoszláv közvéleméuyoen nagy nyugta-
lanságot okozott a fóidiözl  teng ori koail ktas lehető-jé̂ e. — 
Roosevelt, az Amerikai Kgyasülfe  Államok elnöke megvakította 
Üdülési szabadságát, miután Európa mait heti helyzetét maga 
ls nagyon nyugtalanítónak látta. — L'.oyd Gjorge, AogUáuatf 
a mait vllághábora alatti miniszterelnöke hevesen támadja a 
mostani angol kormányt norvégiai balsikere miatt. — Koht 
norvég külUgym'-aisztur nyilatkozott a-ról, hogy a Norvegia 
északi részéuen álló norvég hadarok tté*z:ía állauik a további 
elenállás folytatasara.  — A német hadijolaméiek a ról dzi-
molnak be, hogy a né unt hiderók miudea vouaioa győzel-
mesen haladnak előre. Mait keddea tartotta mag UhatnberlaLn 
angol minisztorelnös alsóházi n*gy beszédét. Bejelentette a 
dóluorvég.ai vi9az ivonaiást, dá tagadta hogy ennek méretei 
öasiuhutonluliitóit lynoéuoK a mult világhábo.a galhpoll vere-
ségével. Hiugsalyozta, hogy nam látja oiyau sotéaiek a dol-
gokat, mint aaogy&u egyoaoa el-alozzák a uotvégial eredmé-
nyeket. Felszólította as augoî népet, őri zze meg ny agaim it 
és a végső győzelembe vetett rendithutetUu hitét. 

— Beiktattak a NUA osikxnegyei tanaosát. A Nem-
zeti Újjászületés ArC/ooaláoak csikmegyei takácsát most ik-
tatták ba. A beiktataaou, mely istoutmztelettel kezdődött, a 
koimáoy képviseletében megjelent D/imba loslí ezíedes-p'e-
lek tas, Hamzea loan a NUA tagjzati elnoka, továboá Vaáu 
Sándor dr. Ügyvéd (uie- ógazdasági csoport), tíárbat Oita/iau 
(ipar és kéreskedelem), Aanstas a Teoior, gyergyószentmiklósi 
po.gármester (szellemi foglalkozásaik  Cioportjaj, megyei utaá-
rok én Diaoon̂ sca gyergyóô omaíalvi hll. Igazgató-tanító, a 
csikiuegyei nomzetl gárda paranosuoka. Oriiuoa ioáií tszreJcss-
m«gyuíouok, Haaizea elnök, Dî ooujsoa gárdaparnnesnok H 
ápiru Tudor úliaml gnuuáziami igazgató lüvíd beszédek kdre-
teben ismertouék a NÜA taaáobadó azor veinek a szerep ót « 
erötejes és egységes minkára hívtak lel m ndenklt. 

— Ceroul Comeroianţilor din Merourea-Ciuo va tiue 
a lăsarea generală anuaiá a 4l-a Ia ziua de 26 Maiu a o. 
la c%z cft  adaaarea na va ti In uumá-. In ziaa d«t 2 luule a. c 
la orele 16 In lcc*iui Ce;oalait oa uruiftüearoa  ordiue de zv 
1. Djs.ht̂ erea adan&rl prin Preşjdicte Hiporial S joroiacalai. 

Rá.Oitul t.omieiauel de Coutcol. 4 Întocmirea bugotalui 
pe anal 1940. 5 Propuneri (Ele se vor tuainta Direcţ.ua«l l-i 
sorls oa 5 z.le înainte dd aaaaare). Direoţiunea. 

— A Odiksaeredai Kereskedői Kör folyó  évi ma.ius 
hó 26-an. hatátozatképtelcnség esetén foiyó  évi janius hó 
16 órakor tartja 41 ovi rendűd közgyűlését a líó.- hsjiyitiőgf.-
ben a következő tárgysorozattal; 1. Útuöki md âyitó. *l. Titka i 
jeientéí. 3. bízámviẑ gaio bizottság jelentése os a íelmentveny 
megadása. 4 Az 1940 évi köitségvbtés m.gáüapitása. 5 Irjin-
váuyok ţtizek 5 nappal a közgyűlés előtt irasuaa benyujiau-
dók az igazgatósághoz). Az igazg.-.tósag. 

— Ejjegyaea. B*jU Kakó (Nig>K&htoi>J <*d L). 
Cdedö Bditt (Cimpioa) jagyei^k. 

— HaUJosas. Marciéit Vaacaeaó síül. Fjióp 
Juliánná, folyó  óvl M&jiu H6 8 AD, 29 EVAA Koraô U 
o ridieu megnaii GyiaiöabiilLkön. TemeSdcíe fol}  6 ho 10 -i 
voa iţea ángy rudítöt m l̂l ti. 
A voit ZiőgŐd  kózueg  tulajdonit  képező  utbelycK 

éa csnpo/aeoJr,  foiyo  hó 13 án delelótt  nyilvános 
«r véréi utján eUdatnak.  — Az Ár verés a zsőgöd  i 
volt  községházán  teáz megnrtva. 
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i4 évst betöltött,  legalább  2 gma. oiztallyal  ren-
de\kezoy  jó aaládbal  v*io 6aft  *zepyizi vegvea-
kereBkedévernb*,  mint tanulót  alkalmazok,  \ - i 
Fejér  Liszló Frumoasa—Szépviz. 

Eladó a Gyilkostónál 
1500 négyzetmeter telek, legszebb 
helyen. Oim a kiadóhivatalban. 2-4 
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MODBLL KALAPOK 
tia mapeakeat a j formák  eloso 
árbaa, 

VENCZBL TANÁRNÉNÁL 
(Jgyuot t kesntllaok n l a d e a -

- z i a t »Ő1 kalapok eiaőreadO 
I a a j a g kasiázdáiávsl . Kalapok 

Italakttiaa a legrövidebb <dő alatt. 
ff  Merourea-Otao, I. O. Bratiwaa (Olmaa 
£ iltun)-iieoa Ul . aa., a Sőrhaa közelében. C 
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I d " ® b 8 hengeres, áramvonalaa, karosszériás, osnkott 
lo i f - tou ,  A kooal keveset haaznilt. Cim a Vikái Qilet-
ban, Marsoraa-Olaa. 




