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"COHSUMMATA"
MARIE ANTOINETTE DE GEUSER LEVELEI ÉS LELKI NAPLÓJA

(Folytatás.)

Igl2 augusztus 7.
Imádság Istenben , , ,
«Ezt semmi se szakítsa félbe» , , ,
Ők mindig itt vannak o , • Az Ő életüket éljem o , •

Jézus «Eucharistia»,
Szenihdromsdg,
Milyen elragadó is az O társaságuk !

*** Igl2 augusztus 15,

O Maga visel gondot ránk, , , Én csak Ővele törődjek, o ,

És ha magamra hagy, " Ugyanúgy szeressem . " úgyanannyira higyjek
az O Szerétetében , , . az O Jelenlétében . , .

*** Igl2 augusztus Ig.

Minden teremtettől és saiátmagamt61 is elszakadva éliek, o o, egyedül
Istennel legyek szorosan egyesülve. , , Vele Egyedül. o •

Ez az egyesülés számomra :
A tökéletes tisztaság, mely kizár minden földi érzelmet és valójában nem.

más mint az Egység Ővele o , ,

A tökéletes magány, o , miután semmit sem látok már a földből és egye
dül Vele vagyok bizalmasan , , o

A tökéletes csend, o , Rajta kívül senkivel sem beszélek o o ,

A tökéletes önmegtagadás. o " magamtól teljesen elvonatkozva élek o o "

magára hagyom az ostyát az oltáron, hogy már csak Ővele törődjem , , ,
A tökéletes engedelmesség o , ., az akaratom és vágyaim eggyé lettek az

Övével, mert már semmit sem akarok és óhajtok, csak Őt o o ,

A tökéletes szegénység o o " mindenből ki vagyok üresítve, ami nem Ő, o o

A tökéletes alázatosság o , o, teljesen megsernmisülök Benne o o ,

A tökéletes bizalom, , o, miután minden bizalmat elvesztettem magamban,
a bizalmam Benne végtelenné lett, o o

A tökéletes erő, , " nem lévén semmi erőm. Benne vagyok végtelenül
erős. , o

A tökéletes türelem, o o o miután már az Örökkévalóságban élek, semmit
sem várok türelmetlenül, hiszen bírom Őt o o o

A tökéletes egyszerűség o , " már csak Istent látom és Érte munkálkodom.i,
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A tökéletes szelídség . . o, ha egyszer az 6 életét élem, ne engedjek egy
ösztönszerű mozdulatnak sem o o •

A tökéletes könyörület o • o, mert ebben az egyesülésben az 6 szeretetével
szeretem a felebarátomat o ••

A tökéletes igazság o •• , mert O az Igazság maga o • o •

A tökéletes szeretet , o o, mert a befejezett áldozat eátváltoztat Obelé.. . o •

és Ű «Maga a Szeretet» . o •

Ez az egyesülés csak a tökéletes hit által él bennem, ez éltet az igazságban
és mindenben Ot mutatja nekem o • o

Ö, bár maradhatnék magamból kilépve csak Ű Benne ..., mert számomra
ebben van minden erénygyakorlatnak az összefoglalása o • o

***
A. M. D. G. 1912 augusztus 24.

Kedves Nagybátyám I

Az elmúlt napokban ünnepeltem lelkemben mélységes hálával és szeretettel,
megtérésemnek- hatodik évfordulóját. Nem mulaszthatom el, ennek a hálának gyönge
visszhangjaként megemlékezni arról, akit a Jó Isten fölhasznált arra, hogy engem a rossz
útról eltérítsen és Feléje fordítsen . o • Ha elgondolom, hogy nem tudom már mióta,
az volt a meggyőződésem, hogy minden hiába, mert úgyse fogok az Égbe juthatni ...

Bár ennek a meggyőződésnek ellenére is bizonyos békében éltem és igyekeztem
legjobb tehetségem szerint szeretni és szolgálni Istent a földön, volt valami a lelkem
ben, ami megakadályozott a haladásban. Ön tanított meg igazán hinni a Szeretetben,
mikor biztosított arról, hogy Isten kegyelmében és szerétetében élek; és mikor meg
tanított a bizalomra, «kitágította a lelkemet és futottam az Ö nyomában').

Azóta pedig, nem is tudom hogyan fejezzem ki, de hisz Ön úgy is ért ... Úgy
érzem, mintha valamit gyorsan be akarna fejezni ...

Be lettem vezetve a mi Királyi Családunk körébe és most itt élek már hét hete
idestova ... Azt hiszem, a Szeplőtelen Szűz volt, Aki számomra ezeket a fenséges
régiókat megnyitotta, ahol minden nyomorúságom ellenére is királynőként lettem
fogadva. Az Atya egészen különleges gyengédséggel nyilatkoztatta ki Magát és ki
mutatta, hogy mint Fia jegyese, valóban az Ö Szerétetének a gyermeke vagyok.
Mióta ezt a kegyelmet kaptam, igazán elmondhatom, hogy «Nostra conversatio in
coelis est» ..., mert csakugyan úgyiátszik, hogyalakásom véglegesítve van a fényben,
a Szentháromság ölén.

Semmi sem képes többé imámat megzavarni, sem az «én» szenvedése, sem a
külső dolgok, mert minden teremtetten túl, Benne Magában látszik megalapozva.

Ha zavar vagy aggodalom akarják lelkemet elárasztani, azonnal megtalálom a
békét arra a gondolatra, hogy csak az Ö szent Akaratához kell alkalmazkodnom és
ebben minden pillanatban megtalálom Öt Teljességében.

Az az érzésem, mintha idáig be lettem volna zárva sajátmagamba és mikor a
kegyelem innen kiemeit, hogy a felsőbb régiokba vigyen, egy rúgó mindig visszarán
tott volna a sötétségbe. Most eltört a rúgó és én Benne maradtam.

1 A megtérése alatt végleges elhelyezkedését kell értenünk a misztikus életben;
idáig az isteni érintések csak esetről-esetre fordultak elő. Ezután a misztikus biro
dalom lesz állandó tartózkodási helye. 1906 szeptember ao-a jelzi ennek az Isten
nel való tapasztalati egyesülésnek a kezdetét, mely elérkezik azután a tökéletesség
csucsára. Az ő Életében ennek a leírását kíséreltük meg.
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Egyedül Isten a Mindenem, semmi egyebet nem kívánok; minden boldogságom,
hogy Velük társaloghatok és résztvehetek abban az örök konverzációban, mely a
Szentlélek által a Szeretet egységében végbemegy.

Az utolsó hónapok közönye után, melyet az élet vagy halállal szemben éreztem,
most ellenállhatatlan vágyat érzek a halál után ... Atengedem magamat ennek a
vágyódásnak Isten felé, mert hiszen bizonyára Ő az, Aki Magához vonz. Nincs azért
semmi türelmetlenség ebben a vágyamban, mindig tökéletesen megegyezik az Ő aka
ratával, bár néha olyan égetövé válik, hogy majdnem elszakítja a kötelékeimet.

Urunk értésemre adta, hogy mindezideig a megsemmisítés és átformálás útján
vezetett, mert az Ő mértékéig akart bennem nőni, míg most már kifelé akar tündökölni.
Miután Ő lelkem egyedüli gyökerévé vált, most a külvilág felé akar terjeszkedni az
erények által. Számomra mindig ugyanaz marad az eljárás. Őt kénye-kedvére hagyni.
Hagyjam tündökölni Őt, tnintahogy előbb pusztítani hagytam.

Olyan tökéletes tisztaságot kíván tőlem, mely minden emberi érzést kizár, de
ezt a tísztaságot semmi sem adhatja meg nekem, csak a Vele való egyesülés. Minden
erőmből arra törekszem tehát, hogy magamtól és minden teremtettől elvonatkozva,
csak Istenhez kapcsolódj am, ne lássak és ne érezzek mást, csak Őt.

Azt hiszem, hogy ebben az egyetlen egyesülésben Vele, bentfoglaltatik számomra
mindaz az erénygyakorlat. amit Ő tőlem kíván.

Szemlélem Őt a fényben, mialatt véghez viszi bennem az átváltozást. Amennyire
szerettem azelőtt a szenvedést, megaláztatást stb., úgy nem is gondolok most mind
erre. Csak szeretek és nincs más vágyam, mint Isten.

Azért ez az élet a fényességben és békében. Királyi Családunk ölén nem mindig
egyformán ragyogó; félek, hogy ennek az én hűtlenségem az oka ..., mégis, ha nyo
morúságomnak a gondolata fölmerül előttem, éS megakadályoz abban, hogy ezzel fog
lalkozzam. Azt akarja, hogy csak a Szeretettel törődjem, így hát elmerülök abba a
végtelen mélységbe, melyet elémtár, itt megtisztulok teljesen és átváltozom. Úgy
hiszem, az én fényességem azt kívánja tőlem, hogy ne nézzek többé magam felé, csak
Isten felé, mert ez az istenretekintés teszi az átalakulást mélyebbé és ragyogóbbá.
Igy magamtól teljesen elvonatkozva élek és már egyedül csak Vele törődöm.

Ez az isteni társalgás végtelenűlváltozatos egységében is, azt pedig nem is lehet
elmondani, mennyire varázslatos vonzó az Ő társaságuk ... Lehetetlenség a «Király
titkát» elmondani ... és mégis mennyire szeretném az isteni titkok szépségét kikiáltani,
elmondani a lelkeknek, az isteni beszélgetéseknek. melyeket az Atyával, Jegyesemmel,
a Szeplőtelen Szűzzel, a Mi Anyánkkal folytatok, a gyönyörűségét. Ha behatoltat
hatnám öket J ézus és az Oltáriszentség titkának mélységébe, ha bevezethetném őket

mind ebben az életbe, ahol minden a Szeretet Lelkében megy végbe. Minden szeretete
mellett abban a kegyelemben részesít, hogy áldozati ostyaként bánik velem, amiért
kimondhatatlanul hálás vagyok Neki és boldog vagyok, hogy csak egyedul Ő tudja,
hogy mit szenvedünk.

Mindig Benne, egyedül Öbenne, az Atya dicsőségére.

Hostia Laudis Trinitatis.

***
1912 augusztus 29.

Ha az ember igazán hisz a Jézus jelenlétében ... , az Oltáriszentségber ...
Szeretet. , ., Hála ..., Boldogság .
«Aki engem lát, látja az Atyát» .
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Jézus azt akarja, hogy csak Vele legyek bizalmasan ... és hogy ez a
meghittség állandó legyen ... és olyan legyen, mint az, amely köztük, az Ű
Királyi Családjuk körében uralkodik ...

***
1912 szeptember I.

Nem meghalva, sem élőhalottan kell őt többé követnem, de mindjobban
és jobban föltámadva Benne ...

Ne arra irányuljon többé az igyekezetem, hogy magamból kilépve,
Istenhez menjek, de hogy Benne maradjak . . .

Fontosabb, hogy minél jobban kinyiljak az Ég felé, semminthogy a föld
felé elzárkózzam Mindenáron 6t kössem le, ne törődjem azzal, hogy látom-e
a földi dolgokat .

Ne menjek többé az egyesüés felé, de erősödjem meg benne ...
Ne az átalakulés felé törekedjem, de azután, hogy az minél tündöklőbb

legyen ...
Nem vagyok többé az ég és föld között elkülönítve, de messze minden

teremtettől, szorosan egyesülve vagyok Istennel, Ki mindig többet és többet fed
föl előttem.

Miután az ostyát az oltáron felejtettem, messzire elmentem az örömök
és szenvedések fölé, a tárgyak, teremtmények és saját magam fölé ..., nem
látok semmit, csak Istent Egyedül . . .

Mélységes titok választ el a világtól ... (j Mindenem, minden más semmi
nek tűnik ...

***
1912 szeptember 6.

Isten Egyedül.
Csak azért kelt a Céűa! egyesülve maradnom, hogy közvetlenül tudjam

Azt átsugároztatni ...
Anélkül, hogy a Hozzávezető lehetőségekkel törődnék a magam, vagy

mások számára, még csak ügyet se vessek ezekre ...
Mert ezek a lehetőségek is ki fognak világoini a Célból, ha én ott

leszek ...
A világítótorony fényjelzései sokkal bizonyosabban és egyenesebben

vezetnek bennünket, mint a sétálók útmutatásai, kikkel útközben talál
kozunk.

Tehát Benne maradni . . . és az Ű közvetlen fényessége, melyet a lelkekre
áraszt, úgy Hozzá vonzza a lelkeket, ahogy csak Ű akarja ...

***
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1912 szeptember 7.
Isten Egyedül. , . Minden , ..
Bár lenne Ű nekem mindig inkább Minden . . .
Amilyen arányban válik a fény ragyogóbbá. olyan arányban látok min

dig többet. . . Már nemcsak Királyi Családunkat látom, de egy egész felső

világot ...
Világosabban látom a Szentháromságot . . ., az Atyát ..., a Fiút .. " a

a Szentlelket ..
Azután mindig az Egységben . . . Jézus titkát ... és a Szent Szüzet .. ,
És egy egész mennyei világot, angyalokat és szenteket és boldog lelke

ket, kik imádják és dicsérik Háromszor Szent Istenünket, az 6 nagy dicső

ségéért és mérhetetlen Szerétetéért ...
O! mennyivel több . . ., mennyivel több ez mindennél, ami itt lent van.

***
1912 szeptember 9·

Bizalmasság Jézussal, a «Megtestesült Igével», ... az én «Szerelmem-
mel», az én «Mindenemmels .

(<Az én örömöm az emberek fiaival lennie ...
Amilyen mértékben a Szentháromság mindig teljesebben és ragyogób

ban nyilatkoztatja ki Magát, olyan mértékben növekszik a szomjuságom az
áldozás után ...

Bár szünet nélkül szemlélhetem Űt, szomjazom a bírása után, a kicsiny
kis ostyában, melyben Jézus személyében, Mindhárman teljes «Egységükbem
benne vannak ...

***
1912 szeptember 10.

«Az «Eucharistia) Titka ...
(ljézus: Titka ...
Mindig a Háromság és az Egység .
(ljézus-Mindenség) ... (<Egység& .
Ez a mérhetetlen Isten összevonva Teljes Egészében a Szent Ostyában...

***
1912 szeptember 13.

A. M. D, G.

Kedves Nagybátyám!

Nagyon elkésve mondok köszönetet azért, hogy Párisban való átutazásomkor.
fölfáradt engem meglátogatni. De szükségem volt a csendre, hogy Isten zavartalanul
működhessék a lelkemben. Mióta az én lelkem szeretete olyan végérvényesen össze
találkozott a végtelen Szeretettel és az egységben összeolvadt Vele, olyan vagyok,
mint egy kis lángoló zsarátnok Istenben és egyedül 6 az, Aki ott mindent véghez visz,
inkább mint valaha ...
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A multkor mintha a célhoz vezetett volna, a mélybe , a csúcsra ...
Ebben az egységben megtalálom az egész Istent és mintha egymásután egyesül

nék minden tökéletességével ... Mintha elértem volna mindent, ami a földön elérhető,

ennek az eredménye pedig egy nagy közbenjáró hatalom. Úgy hiszem, hogy ilyen
módon mérhetetlenül többet tehetünk Isten Dicsőségéreés a lelkek üdvére, mint bármi
egyébbel. Itt megértettem a szentek életének az értékét, az Égben, a lelkek üdvére és
megszentelésére.

Ezeknek a kegyelmeknek az eredménye valami kimondhatatlan vágy a halál
után, mert a következő Szeretet fokozat már az Égben van. Tehát minél többször
érintem a célt, ahol mindig tovább és tovább időzöm, olyan már egy kissé minden
alkalommal, mintha a «consummatum est» volna számomra.

Azért semmisem sürget és nem kívánok mást, csak az Ő szent Akaratát, úgy
vagyok, mintha már Istenben volnék, teljes biztonságban az Atya karjai között.

Az a benyomásom, hogy ez a szeretetben való égés előbbre viszi az életemet ...
bárcsak még többet is tenne ez az égő szeretet ...

Csak négyszer hetenkint áldozhatom ... Ilyenkor egyesülök a Hárommal, az
Ő Egységükben a Jézus személyében és imádom a Végtelennek ezt a lenyügöző titkát,
amint teljes egészében benne van ebben a kis Ostyában.

Még egyszer köszönet Önnek mindenért, Akar Neki köszönetet mondani velem
és értem ... Én nem mondhatok Neki mást, mint amit a Szeretet és Igazság egységé
ben látok, de ez az egyedülálló szó a csendben, mindent egyesft magában, mert nem
más, mint «Istene ...

Ebben az Egységben maradok egyesülve Önnel, várva az odafenti találkozást,
remélem mielőbb, mert nagyon vágyom meghalni, hogy egész teljességben szerethes
sem Őt.

Mélységes tisztelettel
Hostia laudis Trinitatis .

• **
1912 szeptember 14.

o az egyetlen igazi bizalmas .
Hdromsdg és Egység mindig .
Mindhárman teljes Egységükben benne vannak «lézus-Mindenségében».
«Látni fogtok engem, mert én élek és ti is élni fogtok. Ezen a napon

meglogjátok ismerni, hogy Én az Atyában vagyok és ti Énbennem és Én tiben
netek. ...

***
1912 szeptember 16.

Isten Egyedül, Egyedül . . . az én lakásom július közepe óta ... Isten
Egyedül . . . A Céllal egyesülve, elfelejtkezem az útról ...

Ügylátszik. hogy ebben az egységben Istennel, nem is tudok szenvedni ...
Egyedül Isten, Egyedül 6 ... nem kívánok semmit, csak 6t.
Néha megengedi, hogy visszaessem magamba, hogy ott szenvedjek.

Ilyenkor át kell mennem és túl kell haladnom a szenuedésen, hogy újra meg
zaIáljam az Istennel való egyesülés közvetlen kapcsolatát . . .

Sokszor egy szürke fátyol is elrejti előlem Istenemet, de anélkül, hogy
meg tudná zavarni a békémet, mert bizonyos vagyok benne, hogy újra meg-
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találom Űt ... Olyan vagyok, mint az iránytű, mindig az ő Északja felé for
dulva ... Ha erősebb külső erők néha el is fordíthatják tőle, mindig odahajlik
és amint szabaddá lesz magától visszatér oda ...

* * *
1912 október I.

Az életem, mozgás az Isteni Elemben ...
A szenvedés fölött . . .
A szenvedés elvesztette a fullánkját ...
«Nos vero omnes revelata facie» ...
Szünet nélkül szemléljem Űt ...

***
1912 október 2.

«(Kibékítő» . . . ki mindent az Egységkez vezet ...

***
1912 október 3.

Az Ige . . . minden Benne van ...
6 mindent átkat . . .
Egyedül 6 tudja az Igazságot . . .
Ő mindent lát .
Ű az Igazság .
6 az egyedüli igazi bizalmas ...

***
1912 október 7.

Istenben megáUapodva . . .
Csak (Jt akarni ...
Mennyire (J M inde« ...

***
1912 október 8--9--10.

«Isten Mindens ...
Istenból és Istenben élni. . .
Már úgy, mint az Orökkéval6ságban ...
Mindent felülről látni ...
Mint Isten látja ...
A Szeretet tüze nem éget már el ...
Én magam váltam tűzzé.. .
Maradj Istenben, te kis Szeretet zsarátnok . . .

•••
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1912 október 28.

Egyetlen nap mint ezer év .
Már az Orökkéva16ságban .
Megállapodva Istenben ... az Ű Akaratában ...
iligyedül Isten. .. M indem . . .

•• •
1912 november 15.

Atyám, szeretlek Téged ...
Oh! milyen édes, hogy Téged «Atyámnaks nevezhetlek l ... és hogy

valóságosan a Te Szeretetednek a gyermeke vagyok .
Atyám, olyan jól érzem magamat a Te karjaidban j61 érzem magamat

a Te Akaratodban .. . meg vagyok elégedve a tökéletes megfosztottság álla
potában ... meg vagyok elégedve, mert Te vagy az, aki így akarod!

Atyám, Te Minden vagy számomra, az Egységedben Jézussal és Szerete
tednek a Lelkével ...

•• *
1912 december 9.

Az örök élet, az «Isten megismerése•...

* ••
1912 december 29.

A. M. D. G.

Kedves Nagybátyám I
Az életem olyan egyszerűvé lett, hogy alig van mit írni róla. Isten, csak egyedül

Isten, Önmagában. Azt hiszem, hogy Istennek a tökéletességei és tulajdonságai az
a része neki, amelyik messziről egy kicsit hasonlít hozzánk és ha szabad ezt mondani,
Istennek a legkevésbbé isteni oldala. Nem tudom. hogyan fejezzem ki magamat,
de ön talán így is megért. Egy szóval úgy vagyok, mintha bele volnék ágyazva az
isteni Lény titkába, az Ó Önmagában való életébe. Bár ez mindig ugyanaz, nem lehet
beleunni a Változhatatlanba, mert az Egység Benne kimondhatatlanul változatos.

Minél több olyan dolog van, amit csak Ó tud, annál inkább úgy érzem, hogy
valami mély titokba vagyok elrejtve, de annál jobban egyesülök is Vele és annál
boldogabb is vagyok.

A jövő mindig az egyforma bizonytalanság, semmit sem látok. Általában job
ban vagyok, de ez nagyon változó. Ha jól érzem magamat és a Karmelen gondolko
zom, egyszerre felszökik alázam; ha viszont a halál gondolatával foglalkozom, testi
kondícióm megint javul. Az orvos azt ajánlja, bogy térjek vissza lassan rendes élet
módomhoz, amit meg is teszek rövidesen.

A belsömben meghagyja a jó Isten a Kármel utáni vágyat, sőt mindig újra
biztosít arról, hogy ez az én igazi hivatásom, nem pedig a világban való élet. Érzem
is, hogy gyávaság és hűtlenség volna tölem, ha nem lépnék be abban az esetben,
ha erre lehetőség adódnék.

Különösképpen arra nézve világosít föl, bogy amíg csak az Ö Akarata akadá
lyoz abban, hogy hivatásomat kövessem, mindazt meg fogja adni nekem, amit a
Kármelben megtaláltam volna.
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Világosságot nyertem arra nézve is, hogy milyen mellékes eszközök a külső

dolgok, sőt még az idő is. Ő a művét el tudja bennem végezni csak belsőleg is, anél
kül, hogy ezeket felhasználná.

Újra meg újra biztosít arról, hogy az én eletem az Ő műve és mikor majd Magá
hoz vesz, addigra ez tökéletesen be lesz fejezve.

Igy hát az örökkévalóság küszöbén élek és úgy érzem, egyedül a testem aka
dályoz abban, hogy teljesen ott is legyek. Azt akarja, hogy az életem áldozata szünet
nélküli jelenvalóságban menjen végbe. .. vagyis legyek készen minden pillanatban
arra, hogy elmenjek, anélkül, hogy bármit is összetörnék, vagy megszakítanám a
lendületet, vagy áldozatot hoznék.

Nem tudom, mikor fog Magához venni; a külső körülmények arra mutatnak,
hogy ez még nem lesz a közeljövöben. Ő csak látni akarja bennem ezeket a diszpo
zíciókat, Ezt azzal bizonyítja, hogy különleges lelki békét ad és elhalmoz kegyelmeivel.

Csak a Szeretetre számítok, hogy elszakítsa kötelékeimet. Nagy békében vagyok
és teljes odaadásban; semmi sem képes nyugtalanítani és bízom benne, hogy az
utolsó napon - legyen az holnap, vagy évek mulva - a mű be lesz fejezve. Úgy
élek, mintha minden pillanat az utolsó lenne, bár látszólag a gyógyulás felé haladok.

Marie de la Trinité.

* * *
1913 január 25.

Azon vagyok, hogy minden egyes pillanatomba a szeretetnek azt a
teljességét tegyem, amivel nagy dolgokat szeretnék Érte véghez vinni.

* * * 1913 január 26.

Ha tudnák, hogy mi mindent ad 6 a léleknek, és mi mindent visz ott
végbe egy semmi idő alatt és csak kizárólag belsóleg . . .

* * *
1913 január 2g.

Hogyan élhetnénk ebben a száműzetésben, ha nem volna meg az a
vigasztalásunk, hogy az Atya Akaratát teljesíthetjük ...

***
IgI3 február 2.

Milyen kicsi is a föld, ha felülről nézzük ...
«Isten - Minden» ...

* * *
1913 február 4.

Belemerülni . o. Egészen beletemetkezve ...

* * *
1913 február 6.

Már nem tudom követni saiátmagamat . . •
(<1sten M inden» ...

(Folytatása következik.)

verseghi N agy Erzsébet fordítása.
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ÖT ÉJSZAKA
ARADI ZSOLT ÚJ KÖNYVÉNEK

címe. Öt fiatal ember, egy román kereskedlS,
egy szlovák leány, egy szerb katonatiszt, egy
német mérnök és egy magyar vitáznak öt
éjszakán keresztül sorsukról és a dunai kér
désről. Minden éjszaka más nemzetbeli expo
nálja a maga országának és népének hely
zetét, amihez a többiek hozzászólnak. Sző

nyegre kerül mindaz, ami évszázadokon
keresztül és a háború után is a dunai népe
ket összekötötte, elválasztotta - izgatta.
Drámai feszültségűek ezek a beszélgetések
s a könyv olyan mint egy regény, s meg
oldás is regényes. Egy történet keretében
szólalnak meg az összes szereplők. Azonban
maguk a tények is, amelyekkel egymás ellen
vitáznak, vagy egymás mellett kiállanak,
olyan izgalmasak, hogy a könyvet nem lehet
letenni anélkül, hogy egyfolytában el ne
olvastuk volna. Az utóbbi években a magyar
problémáról, a szociális kérdésről, sok könyv
jelent meg, de ez a könyv, melya legmaga
sabb szempontok szerinti nemzetpolitikával
foklalkozik. Megismerjük belőle a környező

népek gondolkodását, társadalmát, állami
berendezkedéseiket és vágyaikat. Egy új világ
tárul ki az olvasó előtt, de mint végig ki
hangzó szólam halad át a könyvön és a
beszélgetéseken a m a g y a r h i vat á s hang
súlya, a magyar primátus vágya és magyará
zata. Regény ez a könyv, melyet az élet írt
s egyúttal nagyszabású tanulmány is; az
első az ilyen formában nemcsak a dunai
kérdésről, hanem annak vérző, hánytvetett
objektumairől. az itt lakó emberekrlSl.

Kapható mindenütt,megrendelhetőaVigilia
kiadóhivatalában 2.50 P, könyvkereskedés
ben 3.-. Vágja ki ezt a megrendelőlapot s
küldje be a Vigilia kiadóhivatalának.

Meg.endelem ARADI ZSOLT: ÖT ÉJSZAKA
c1mlÍ könyYél P 2.50·ó'l.

Hév

lakás
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természettudományi és technikai folyóirat

Alapító szerkesztő:

LAMBRECHT KÁLMÁN

*
«Minden számában száz pompás képpel illusz

trálja szakirók időszerű kérdé.
sekről szóló cikkeit. Eleven,
változatos, közérthető s mégis
magas szinvonalú. Világnézeti
szempontból nem találtunk
benne kifogásolni valót» - írja
a KATOLIKUS SZEMLE
tavalyi évfolyamának 375. lapján

Megjelenik minden hó Is-én. -Egy évreP 9.60

*
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
IV. ker., Egyetem-utca 4. sz.

FRANKLIN-TARSULAT KIADAsA

vÁ G ] A K I ezt a megrendelőlapot, írja rá pon
tos eímét és helyezze be egy borítékba és
küldje el a VIG ILI A kiadóhivatalának eimére.

MEGRENDELŐLAP

Ezennel megrendelem a VI G I LIÁT

egy évre 6 P-ért (külföldre 7P).A pénzt
csekklapon beküldöttem, kérek csekk
befizetési-Iapot. (Nem kívánltörlendő)
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