
hogy Maglione bíboros halála után nem vett többé maga mellé ál
lamtitkárt, bizonyára. nemcsak azzal magyarázható, hogy nem akadt
Rampollája, Gasparrija és Pacellije, hanem mélyebb okokat is sejtet.

Nemzetünk abban a szerenesés helyzetben volt, hogy egyenlő

képpen .élvezte mindhárom nagy pápa kivételes szeretetét és nagy
rabecsülését. XIII. Leó háromízben is vallomást tett a magyarság
történeti hivatásáról: 1886-ban Buda visszafoglalásának kétszázadik
évfordulóján, 1896-ban a millennium alkalmával s végül 1900-ban
a magyar kereszténység kilencszázéves ünnepén; XI. Pius a Szent
lmre- és Szent István-Szentév engedélyezésével, és az 1938. évi eu
charisztikus kongresszus hozzánk helyezésével, s végül XII. Pius
régi hő vágyunk teljesítésével, Margit királylány ünnepélyes szent
téavatásával örvendeztetett meg bennünket. Külön ki kell még
emelnünk, hogy XII. Pius, mióta az eucharisztikus kongresszussal
kapcsolatban alkalmat nyert mélyebben bepillantani lelkünkbe, va
lósággal házanépének tekintett bennünket és az eléje járuló magyar
zarándokokat mindig megkülönböztetett szeretettel fogadta s ma
gyar köszöntéssel, esetleg néhány magyar szó közbeszövésével ör
vendeztette meg.

Nekünk magyar katolikusoknak tehát külön okunk is van a
nagy pápa elvesztését siratni. De oka van rá az egész keresztény,
sőt kultúrvilágnak is. Igaza volt annak a nem katolikus államférfiú
nak, aki így parentálta el az emberiség nagy halottját: "Valameny
nyien úgy érezzük, hogy a világ szegényebb lett egy emberrel, aki
igen nagy szerepet játszott az erkölcsi értékek védelmében, és aki
kiérdemelte mindenki tiszteletét, bármi is legyen hite."

EMLÉK
Hazám, figyelj rám, elmesélem:
Dombón, kis udvaron botologtam egykor
az almafánk gyér árnyékába lesve,
hol apám sorvadt csíkos nyugágyban,
mellén csapatkereszt s mellében közeli halál.
Eltolt szelíden, amikor szerettem,
óvott magától, könny buggyant szemén,
holott legényként mindenkit legyürt . . .
Vékony fonálan kukac ereszkedett le rá 
s a második vérzést már nem birta ki,
hisz arcáTól tizennyolc éven át
csorgott aranyverejték
szeneslapát nyelére izzó mozdonyon, 
s mégcsak ki sem nevezték.
Nyugdíj utána tizenhárom pengő,

három fiúcska s özvegy nő m.aradt.
Idővel, mintha fájna ez neked,
Hazám, bús árvaházi lencsén,
de felneveltél minket a halott helyett.
Az adósságból törlesztettél;
a többit már el is engedem.

Lakatos Kálmán
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