
J\lécs't-jlág. 

,.Ak'kol' monda l s/fm : lew/cl' 
tJi16g088ág é8 1611 r;ilágo88ág, ' 

1, Móze8 l , 3, 

A berni :\ Ipoli tü"c./Jel1 , :'l Thulli tJ fö lölt , ,'all egy bar_ 
Ja IIg: .. Bea tushuhlc":'l II,"'C, 10 l: ,lin l! régcs,régcll c/-:y szent 
,·mbcr. aki II ,' il :',~ z;ljit tol eI\'ontlh ';" csöl1(l,'~ slcm l é lőd6; · 

bcn tüHé nap jait. Kúny,'dbC clmélyc(h'e kereste ra z igazs:',
:;ot. A sr. iklás. erdős jwgyJ:'lIIcok s még l:'tVolabb rl7. örök 
ho,'ral boritolt heSyCSlicsok tiszta i dű ,'el Ic·lcpillrlll tot tak a 
lÓ tiik rébc ,\ Beatus (me!'t cz voll :l remctc ne,'e) nem tudta 
lIlelyikl>Cl~ gyönyörködjék: a , 'a losúgban-e, va gy II képbclI: 
.\ kép nil nl ha szcbb lcll ,'olna a n ,lóSiignfll,., Ismerte 
k(kös_körii l n erdő mindcll ;o:c !l"e-zllgit t. a fi,ka t, .. " iritgo
ka l, a gyógyít ó e rövel Illegú ldolt fiivckel s er.ckből on'os
";Igot készített. A környék IICp<'> nagy ti s;o: le lelle l \'dle 
körül ; S bf, r nem óhajt:'. za"arni szen t umgúnyúbnn, biz;} 
lommai ford ull ltozz,j jó lanl,csérl. S Be:l IIlS senkit él nelll 
utasf to tt . 

Amikor n n.'l]l !>ugara llelll ha tol he a I!arlallgba, llc::ituS 
elö\'{\'i zi a mécsest, meggyt'ij tja s allnak világa mellett ol · 
,'asgal, ,-agy hálóját folto~gatja, S eközben megfigy('Jj egy
hangli 1ll0rmol (ls:'lt aUllak a buvó-palnkl1:lk, amely szcrte
'gazó, keskeny uregeken tör magának iHat a nUIH'ilflg felé, 
Minő ~itok7.atos .. erö h:ljtja c~1 a zilg'o'a- hügó, toporzékoló, 
most Já ts7.' ·n lir.okken i.i , uHljd ör\'énylü \'Í ;o:ct , luety tl föl d 
mé~I ~!>ö1 ÍI!:Iy,r"''l ltan ki , mint az emberi agyból a gondolat ? 
S u tJ ,illan nutyen csodúla tos lllÍiveket boz IEi lre! GyerIY{I
bt, szobrocskákat, csi pkefüggönyük el , amiknek szúzadok 
llluh'u is csodajára pr a \' ilflg. Ezek is mind , 'i!:ígitanak 
a söté tségben, 

f.:s a h..'\ rhlllgban c!>ölldcsCll é~ tu\'ábh a megi.')' l,j totl 
n_I~.ses, . ts Be3tus boldog, hogy mOsl nem za, 'arja senki. 
KI\' :lIlCS I s1,emek nem kutatják ki :1 1. ü féltve őrzö tt titkait 
A mécs,-i\:'!g. I,>:'lg)'adt:l ,n lib t::<:ü lúngja mellett kigyullad 
lel~ébe l.1 ;t~ ~g l hu:. :'Ih n!l~n lll('gi~jodnl ~cndülne meg is
::l ~! ~ S 1;~)z.~ I. ... ],e~~n·ell " ,~ h~,gOSS[l g ! " _ Es ime. vilúgoss(lg 
.. ~ ul .• h:l<,khcn, bmek urok fénye reszket ~ , sU'nl o.'! mbel' 
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jósag~s .szemében, Ennek (iH'lIete cscndül meg a SZ~Jl t em
ber ajkan. \'ersenyre kelve u blivú patak harsogó r.ené,jé
vcI. Ennek üleme lükte t c~ö.lldes~n a s~e ll l cmber dohogú 
szh'ébell , Ha ez a belső vllagossag Ileln éltetné, _ ~ , mi 
boldog Beatllsullk örökre ti \'ohm temell'c, Igy nZOlllmn 
ma is é l. A vidék kegyelete fe nnta r tja a bar !~Hlgo t , körül 
~iiL abban az á llapo tban, ahogy eredet ik'S "011. :'Ileg is 
mm t:ízt:.\k szegényU Ott ül ma is kOlllor úbr:'lzuUlll köny
,'ci és há lója melle tt . A lúzhdyen mint ha még Ino~ t is o tt 
izzanék a pará zs! De a lllécs,'il ítS: Illiu' alig pislákol abban 
:l villanyilrban, a mellyel ;l teleményes \':ílIa tkor.ó :t bit,." 
))alakot, hol s;o:iklúba \',íjt IÍlakon, hol cölöpökre "ert ké. 
nyelmes lJUlIókon - több kilométer mélyre - hozz:ífér
hctövé teil e a \'iliigj:írók s a lla~'kölönsés szaluitra , 

Ahol egykor a szent ember tan ult Islcn!.en hinni. jót 
t('nn i. Cf!yszerüell fl ni , nemesen gondolkozni , Illagamagíat 
é tü szön: tnekii l oda álHtani az utókor számára, 0<1.'\ az 
emberek mannpság csak szórakozni j:lrnak. r::s er. a mulatni 

• \'{tJ:'yó lömeg hi:íba jlirl a Beatus barlangjflb .. '\ Il , mégse bOI. 
dof.: ' ,. Monda nék vala mit : o ltsuk d a "ilIanyt és gyt'i jt
suk meg a mécsest - a szent rnlber mées\'iUigát, al.neJy 0 11 
égeti és ég mindörök re az O szem'edO-boldog kebelében! 
Akkor lesz" , csakis nkkor lészen - " ,' il;igossng" a mi 
számu nkr;l . , . 

• 

ltlárcius. 

,pa a le lelkedet kiboc8átod, 
megl,,jull'laki is megújitod a föld
' Iek uíl'lét.' 

Zsolt , CTV. 30, 

Nem ismerek ,':id, te szép 'I':1\':1SZ tiindérl'! :'Ili lel i, hogy 
oly bonís a homlokod ? Hová 1!'lIek 1.senge fijMjeid , amik · 
kel (fnye~gve já tszott :lZ alkonyi szellő? Hová \ett a régi 
kedved ? Az a csapongó, pajzfln, gyermeki kedély. amely 
ügy tudolt örftlni az elsó nyiló "irágnak a rél ö lén? Mi 
van \'eled ? Monddl Talan titkos Mnnt cmésr. t? Talán 
Ilehczt.elsz C"gyk or i hh'eidre, :lk ik kön nyelrm1cn e'lpa zarol. 



titk a tőled kapotl ;lj,indékol: II dall , a nragot, :l Ilapsuga~ 
ral ? .. Oh bizoll)O, igazad " an, Eddig két kézzel sz6rtad 
re!lnk a Jllondh:ltatlnll kincseket. Olyan sok ,·ol! :l te áld 'l. 
sod és olyan gazdag, hogya bőség Slllruja a mi kezünk
ben - ,itokká fajult. Anl ilyen a ,·ilág idebent, éppen olyan 
oda.künt is: hideg~rid~, sötét, magltnak va'ló, szenvelgő, 
~ i\"ár .. 0 Valami avalag közöny ült a lelkeink re. Ezért nem 
tudunk neked önoenden i most, amikor ismét beküszöntesz 
l.Jozz/ink kopott köntösödben, te szép Tavasz tündére. ifjlOI 
MárciusI Ezért nem tudunk a költő lánglelkével lelkesedni 
érted, oh mult idők halv,iny kisértete, oh te k eresztre fc
~ zi t{'1t magyar M:irciusl 

Pedig a "töM szille" az idén is csak meg fog újulni. Hll 
későn is, lesz bizonnyal üj dal, friss virág és forrú na ps\!
o,::á r . M:ldá rhrtngok csendülnek majd a bokor [ll"Ilyún . mosl 
börtönéből szabadl11tlélek húlüélleke. mnjd fa lusi templom. 
hól égbc S7.úrnyalÓ z~olozsma , olajd héth úní hárfún VOlHlg ló 
~zerelm i vallomás o . . Kibontak07.llak ismét II mező "ir:i· 
gai, szivÚl"ványsúnbe öltözik a föld ; az illatúrtól te rhes leve- . 
gőben :\ llH! hkirálYJlű lakodaimái t'lr tjn, .. A Ics~öté l ebb 

zúg is belelik a napSlIgúr fényes özi)nóve!, z{ls7.1ók lobog~ 

nak, á rbócok pomp:íznak, csókok csa ttannak, r iadók raj-
7.anak, gyümölcsök érJelödnek o . o H!l az örök Tercmtö 
" kibocsátja az ö lelkét" . Ha. •• • Ezt csak mi, emberek, -
1l1Ond juk iSY: mert 3Z Is tcn anllyira szereti a vil:ígOI, hogy 
önmagát is érelte adja. 

Ne búsulj bi. t. szép Tavasz tündére, ifj ú Március ! Ko· 
I)ott könlösödre csillagos cSéböl virúgesöl hullat a 1l\&IlY
Ilyei kertész. FOllj belőle füzér t Wwgő kebledre, csokrot a 
!\ujadbao úgy illik az neked. Azután csak nlOsolyogj. Varú· 
zsold vissza ,'cszteU édenünketl Legyen ez a föld ma az 
öröm és holdogsúg tanyája! 

Tc pedig, oh mult idök halníny kfséJ"telc, oh te ke· 
reszITe f.eszitelt magyar Március, ne borzongass minket, 
nunt valami hazajáró lélek ! A magyarok Istene nem azért 
hozott ki minket messze AzsiábM, hogy az idegen népek 
tengerében eh-es7.lli engedjen. Kezed-lábad át ,·an szegezve; 
oldaladból a lándzsadöfés nyOmÚll vér és vfz fakad; dc hal· 
dokló sóhajodból eget.földetrázó vih ar támad, ml'ly n tem~ 

polom kárpit ját t e lejétől mind az aljáig megszakitja és a 
világol sötétséggel horitja be ... Bízzál, Fiaml Akkor jön 
a magyar F ellámadás . .. Akkor kibocs:Hja IsteJl az ő 
lelkét és ismét "meglijilju (/ m; földünk s.illél. o ." Ujahh 
czeTévrc! ... 

Golgotha. 

" A mikor én fölemeltetem e föld. 
ról, mindeneket magamhoz von· 
zok." 

Janos ev. XIl. til. 

. o . Sle!> SZ'11 cédrus Lib,mon erdejé.be no Reú líízöU nz 
első napsugár, amint kiyillant az éj k:i rpitja mögiiI. Olyan 
j ót cseH neki cz a mennyei iizenet , mint a mély álomból 
ébredező gyer meknek az édes anyai csók o .. Napsug'lr ciró
gat ta, vihar verte, ostromolta; i.gy nöl! nagyra egykor ez a 
szép sz:í1 cédrus Lib{lllOn erdejében. A y;indor mri\" messzi· 
röl meglátta és feléje igyekezett, hogy iidHö árn)'ék{lban 
megpihenjen. Again az égi m:Hlarak fészl,et raktak s olyan 
szépen csicsereglék a Terem tés dalát. hogy az egész erdö 
egy ha lalmas szimfóniilia olvadt. Boldog volt, aki bár eo,::r 
gal"acskát magával vihetett róla, hogy ott leg)"cll vigasz
taló emlék gya nánt a szíve fölött még akkor is, amikor 
ö rök úlomra hunyja Ic fár3dl szempi!J{lil A cédrus maga 
is az ö kiterjesztett k,l rjaival ,oúgyott , esengcll a boldogsúg 
ulán. Szerette volna átöleln i az egész vilúgot . o. Szép szál 
cédrus Lib{moll ordejében. ne áLmodoz7. toy,íbbl i\'em hal. 
lod-e, hogy körü lötted itt is. olt Js "a fejsze immúr a fák· 
nak gyökerére vetlet.ett ?" S U~gy bár " Jessének nma gyö· 
kerc", legy btu· a legszehb valnmennyi közt, Téged is ki
vágnak ... S ,'a j' mi lesz belőled? 

... Arbóc a nyill tengeren to,'asikló gályán, amelynek 
vitorláit kedvező szél dagaszt ja. CsilJagos ég alatt, vagy 
borongós, sötét vizeken némán, kimél"len, lnéllósúgtelje
sen haladsz előre, mert az útat és az irúnyt Te magad tűz· 
ted ki magadnak. Ki hi Ile volna, hogy gyökeredt61 meg
válva ilyen könnyedén megszokod a7. öryénylő hahok örök 
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h:i.wrg:í:.ál ! J/oe:y-h~) 'I ... Ulyall !S iclös a dolgod? Nem 
ersz rá hogy megpiJlcnni be--hctérj cgy csöndes kikötőbe ? 
:\cm. Es nem . Seked foJyton-foly\'íls t IÍ lban kell lenned . 
lucrt Te {ldga kincseket sZl'lJJltas~ c!"~rik vil,'.gbó\ a másik 
vi /:ígb:l ... Arl,óc !\ nyilt lengeren IO\':ISlk ló gúlyt'tn! Tc 
jó lludod: hol éhc7 .. nck és oda kenye re t \·i.sz('1. Tc jól tudod: 
hol rongyoskodnak és mczileleniil didergő szentjeid közöu 
sl':crl e oszlogalod a Tc vitol' lflidnak kir{\ I ~'i paIás Iját. Tc 
jól tudod : hol S7.(lllJorkodnak s h07.od-viszed. viszed-ho-
1.00 Gile{.d bah~ sal1l:'I I , a mely m inden sebet bcgyógyit. :\Iill_ 
Ilell S('J~(' I ? t s ~l tied " a T~ schcd " a jj~1l nem filj -C még ? 
Az, :U1ul va l31mkor rcgcs-rcgCII az II fCJszecsapás ukozou ? 
l\e bOI.ránJiOl.Z meg raj ta , hogy ilyc"mH kérdezek , De Iiisd, 
(' II oku lni ak:lrok, f::n kÖI'e tni .szeretn clek T<i~edet. Veled 
ri".pillni fl nyilt tengeren lova si k ló j,!:ílv:'lIl , c.~illngos <i,::: aJ: ltt, 
'I\~Y borongós, sötH ,"i:!:eke n , Némán, kimerten, méllóság
ItI,lCSCn , " EgyiiH haladunk miiris : <il'l~elll", i!r-.l:em, ho~)' 
a fejStccs.1pás Teged lesúj tani nem bir t, dc fölemeli , BeleI! 
.IZ I rás: "mindeneket ma~amho7. I'onzok". En~em is, őt is, 
mind an nyi lill kat ' '. De a mérhelellell mélyben ezer h a lál 
IcS{! lkedik s a7. ork:ín bÖlnoolö torka reked len, fOJCcs i kŰII'
gatva zúgja reád a ,,Feszítsd In,eg!"-el. S légy bár Áronnak 
"I'irágos "CSS7.eje", légy bár ri legszebb valamen n.yi k özt, 
egy zordolI <ijswkitn pontJa dobolt roncs vagy, .. S I' ::lj m i 
lesz helöled ? 

., t~lő kereszt az ö rök (jolgothún, amely egyre kooyör -
1~lcn [~.1 s~edi a Illnga áldozatút, m int ~r Végzet ll lja, :IQlelyet 
kIkenlim nem lehel. I!:s nem szabad, Es mind kCi lalor között 
ott függ egy-egy Igaz, akinek azért kelJ lIleJChahun hogya 
bün üs világ a maga " botrankotásából" és "bolond~{lgábÓI". 
m iniegy részegitö italnak tobzódó mámorából k ij6uulOd va, 
a lelki ~ötétségböl ama na gy ViJúgoSS(11!; felc fo rdulva, I:h
SOIl ismét, lásson lis7.tán . Mel!;lsmcrjc és megulá lja önmaga t , 
Levesso a láf\'át, a m cly a latt - h á la a Gondviselésneki -
ott mosolyog. olt tünd üköl mcg a IlwgI':I llo US;I;': áldott érz('
Iében, mint esy kis gyerm ek an gyn li képe : nz istenfiúság 
d icső :H'culntj:. , Let{' I)je és eldohja magüró l koldusrongyait. 
amelyeket dilntos tiikníben tel szcleg,'c aJCgatott Juagára , 
hogy ell n.karj~ ,zép~ghibái t . n foltokat és a szeplőket ume-

lyckUcIl az ürük Tcr~nrti;n<!k ré~l ,' ",'",.. 1,'1" k - - k (' 1 ti · , . ' , .... ', " . u · cr~':l.1. 1 :ll 
Q f O, '? S? ,~ al~ l Oh , Jaj , :lz6la h il'eid köro!bcn ak(. rl~án \' 
h~~.)Cl~ IS uto l ~d tany:'! ,Cl> hu jd okoh'n. mÍlS' lnús nh aint I. 
a karh,IIIYS1.0r J:í tSzollad .s c l c hrí s Ira"'éd iál 'r .. '011' 1 ' 
dig ,~ I lk . , 'r. " . . ' ''', '- \ ,l mm-
b

' a lezer, c 'Ck klr.llya, Je : raJtad Ilihcnt meg, hClmed 
IZOIt a vértanuknak S{!regc, 

Renncd bizunk mi ,is ho,,\, keN'!Sltho""o," k I I 
r d d 1 '1'" . ' " , , 'u · .. ·-'l lI1 ac_ 
oga o , II ).unkat J6l'úteszed." S m3"aol,o ' , " I " k ' I" " ". 7. ''()IlZ,ISZ 
)C~~n et IS. IUJdosó ~agY:lroka l, hogy mé" mu \~Icd lc_ 
~cssunk a !f'lkf'k parad, csom(,han, ffgi szent Hazánkhan , ' , 

men, 
.. 

MOZ8Ík. 

,.Mi/ldelluek rendelt id~je vau 
é3 ideje 'Vall az ég a/aU milldell 
ak4ralllak". I deje vall a kÖ1Wk 
elhállyósónak és ideje (I kŐ1!ek 
egybegyiijtérillck ," 

Préd, 111, 1--5. 

.Hej, fa mulus. hozd eJii lJZOkat llZ apró Ikock aköl'cket! 
Rakjuk Össze ism él l>ztpell. egyiket II músi k mellé, mi nt :t 
gyermek szokta nagy komnll'a n, játékában e':::t$1.en elme
rülve. Vigyázz, jól I' igy:h:z, ho,:::)' Ill inden szin cf,tyiilt le_ 
gyen ,., A feh ér és a fekele, a piros meg a zöld, :r kék (~ 
:l~ ~?Y, a sárga m eg a szürke, a bíbor és a smara.gd, a 
I':f\'oros meg az ólom, II rózsasz in és a g.l'iiSZl'irág: fl .szini ... 
"l';'\Ynak min den s zinei. , . 'JÍ'J:.I'ük belé egy szép kis kos:írb:r: 
Illlndeniket oda, ahol'i t.1)p6!1 illik. 'gy ni! A7.utá n taka rjuk 
le a k Osarat egy len ge fátyollal. És huny juk be a szemü nket, 
mielőtt rátekinlenénk, m int aki a mllltba n k eresgél I'Hlamil, 
ami úgy belenylilt az ő életébe, mini al. istf'.lli Gondviselés 
teremtő keze, nmely virágot fAkasz t a lom btalan faÍlgon is, 

Egy.,. keUö, .. há rom", No, most ,~Wbfld a n'isÍlr, 
Ide n ézz l Mint íZ7.:rnak il fehér fályolon keresztiii ezek :1 
koakaku I"ck.! NC1.d cs:lk : még afekele 'Ís " i1úgol, még a 
,szürke is tündüköl, még a /..'y:'rS1.drág is nel'el. Hát m~ a 
többi m ind! Verseny re kelnek egyik a mással, nunt az erdei 
fák lomhko ton:"lj;ín az (~nddii m ~ldarak : am('I~;knek a 1eJt'-



k"pnn,d)b II kunlösc, <IT. é llekel fl l eg ~ ~ebl)Cll. Elek a ~úllek 
is - a fá1sol01l keresztiiI - csodás ha rmoniálxt olvadna k 
egyl>e, Hallod a zenét ? - A kövekl beszélnek, At. apró. 
szines kockakiin::k a 1ll.'l.l-(uk nyelvén gyölJvörii dal11llnot 
dunllsolnnk ", H:1 l1od1 - Hallod ? - Ez al éleI l>alJa+ 
dáj:l amelyet mitulenki hall. de ezer közül egy ha érti táli , 
Pedi~ " mindetuwk rendelt ideje vnll és ideje van az é~ 
alatt mi nden ak :~ ratnak " , Ideje van :1 kÖI'ek elhánsású. 
nnk és ideje 1~1l a kövek ef,l}'begyüjléséllck", 

f: lct iink apró eseményei -ezek a szin()S/ kockakövek, 
Uílllatos ó l':\k örü,mleH l>("reek ; merengő .... lvasú égbolt , 
:unelyröl szeli'den mosolyog :llii a f ényes napsug:ír és ~üríi 
sö té t éjszaka , amelynek mt'g csillaga s incsen , " Zöld cs ii· 
törtök _ fekete péntek - fehé r szomb:1l - pi ros \'asán;aap 
- :l1':lU}' hétfő - kék kedd - és szürke szereda, " Uf.ly 
simulnak egym:'ls mellé, lrunt eg.\' kotlóaljnflk tipegő csibéi , 
nkik egy+('gy j)ilhUJalra odahagyj:ík ugyan az am'ni \'[odö· 
slúrnyak melengelő úmyékál, :s morzsakat s-tedegelnek a 
földnek Icrilelt aS7, Iahíról, de az Időnek bl'l ljóslat ll szárny· 
sIlhogása - mintegy adott jel re - megint csak I' isszatere li 
öket a s1.iilöan,)'a kebelére", Mert " mjndennek rendelt 
ideje van és ideje Vfi ll az ég alalt m inden aka ra tnak" ," 

Hej, famulus, vidd vissza ezeke t az apró' kock:lköveketl 
De - mégsel Hadd g~'önyörködjcOl be lUlök még egy dara· 
hig ! Vagy ha Wlta t téJ.(cd :l dolog, jer, dzzuk Illeg a kos,:U'at, 
r:ízzuk meg ügy, m.illtha mi lIIugulIk ,'olnÍlnk a sors keze, , , 
J~s Inmyjuk le ismét a szemiinket, mielőtt reá tekintenénk, 
mini aki a Jö'-őben ker'!SJ.(é l I'alamit, ami úgy belí,tlYu..l az 
CO eletébe, mint az is teni Gondviselés leremtö keze, amely 
vir:ígot fakuszl II lomhtalan faágon is, " EI~I No, lllost 
slaba<l a \ ,húr, Idc nézz l", Szakítsd szet a fátyolt ", Es 
imádkozzál l Ime : ugyanaz a kép, Ilmi a sa ját lelkedben CI 
_ gond bonlja , lét viharja, ,'érvörös könnsek zápora után 
k isiit a nap s fej('.d fölölt az égen o tt ragYOI-( - örök dicső· 
segben - fi békcssé~ diadalil-e ' 

, 

llit - Remény - Szeretetet. 

"Harma» t!a»'lak, akik bizolly-
8agot tenllek" ," 

1, Jallo8, V , 7, 

A nagy T eremlés C\SÖ hajnalim, kötlll}'ü ~zárn}'on , há· 
r om :Ingyal SlÚI!OIt a l:\. a földre, lli n 'ivöi az istem \.."(1Q'c
lemnek , amcl~' slét:ír'ld mindenün, ahol ök mcgjelen nek , 
l\I llnk(lsai a z cmlJel'i holdogS:lgna k, amely náluk nélkiit 
sohasem lehet teljes, I':gy n i l-()' milS a lakban elei től fOI<;,'a, in 
yoltak kór iiJö ttiink : bíT.tat l'a és báloríll'a a csiiggedőt , föl· 
crne\l"<l az ,clcsctle l és kibékít ve a Imll'arkodókat, Gondoljo!! 
l;sak kj· ki a sajilt élctére ! Milycn vigasztaln n rohot "0Ina a 
n3pi munka, a I'USZl:1 keDj'érkc.rcsct, ha ök .né nI dolgoznil
na \G , 'eliink egyiitt lIZ lsten dicsösél{érc, S lIlil~' en crnyesz\(; 
tespedés \'oln:l II nyug:llom, ha ~z a három !ln~v:I I nem le· 
l.eglle ol t a mi nyoszols án k fölö tt , még úlInaiukban is I'C.· 

zeh'c és irúnyít\'n min ket II bold ol{ gl'ermckkor i S lll erű~ 
Illezőin , \"{lg)' soha ncm Utott idegen tájakon, Valljuk ~e 
liát, s1.erelméles baráta im , hogy mi minden modern l'I\'ma
nyunk és magas kult llránk mellet t is még mindig "ezetésre 
vagyunk li ta lva, Jól esik nekiink, hOlo'ha a l'álas7. I'I IOI1 Illeg· 
"Illva, habozb tekint eliink egy jóságos emberi úbr.i :mttal 
találkozik, aki az 'első szóra útl>..'li):!:lzil bennii nkN. Jól esik 
lIekiink, hogy ha h:lki " :.'i lságunk k Ö1JCt)etle (;JO' igazi b;ln'i t 
~.'rös k:lrj:'!ra t:'IllHlsz.kodhatunk , ,Jól esik uek iink, hogdl:1 
mulandó földi é letiinkbe n c,J.1y résztvcvő kebel védelmc a latt 
"pro ö römeinket kicscrHhe ljük, m élységes bilnatunkat meg
osztha tjuk. Hadd legyen I'alaki , aki mindig, és l,n indCl~ii tl , 
m ég a m agass:ígos Istennek ilé löS7.éke elölt ,'s blzon~'sagot 
il:gycn : mellcItünk, ,'agy elten iink ," .. :\Iert ha l'lIl,m v:H1na~ : 
" kik bizonys{l;:;-ol tesznek: a IUl, a Bemén l' és II S,lerele!. 

Ez a hnrom an,;pl akkor igalán holrtog, ha JÓ c~ct~ 
" .. tésben egyiiltesen Inllllkhlha tjilk :I Z embe r, Odrét , a ,fo l{h 
hohJo/{s(lgol t'S a me llnyei diesOségd, ,\ki 1I1~J.( nem hl l:Il~(J.. 
zolI '\ elök e bben :lZ é lelben, S1.ána ndö pána :1~.: :llc rt .')Il'" 
Jna~M fosztja m cg :IZ emhe l,i mélt(h:'tg, fülelnf'l o erzett'lö~: 
Aki közömoosen IUllad el lllcllellök , 1I1~~ál",1 ~'ess~n , 11:.1 lelki 
iires"-égét e világ csillogó j:lI'ail'al ll(' t,,!t ('lll ... s potol l1l Ilcrn 
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IUflj.1. .\ .... i lIll'glag:ll ljH őke t. /Hag:1 ellen mondja ki a halálos 
il,' l" lel , '. Pu lig _ lsten lálja lelkemet - inkoibh mellel
lii,.k, mini ellen ünk óhajtnnak ök bi.wnvságot (eluu, Ezérl 
('gy öS57.00rnlo l1 I' ililg romj:-t iból is {lj o1túrl e llleln{'k, runely
ről az :ildozali l:ín;.: regi f{;nshen lohog Is tennek S7.ent egei 
re lé. E7.órt a SiIJYN!Ö fórum d sári z:ljúból, értelmellen hong
z:lvar:íbó l is tön';; ny t ;;s rende t kovácsol nak , ::lI11elyben ott 
\'an a meglljhodás isteni csiráj:l , Ezért rt hlizi liizhely ImUl
,'ad6 )):l f:lzsát ajkuk lehell<'té\'el éleszlik . ~zi \'Íik "i'ré"cl t:íp
lillj:ik, hogy e földiill ...... lIki ..... let.:yen boldogla lau, :dd his1. , 
remél t! s szerel , . , 

Diadalmas lIiilink. éledii Bellu;l\yiink s Te, idvczí t ő 
iirők Szeretet l Ehbe n:l h:ífllKl ~ Egységben m arad jalok I'e_ 
Jünk iirőkkön örökkél Munká S:l i :l7. emberi b()ldo~sllgll:lk , . , 
l!in' ivöi az isteni !kegyelemne.k .,. 801(10;:, i~:tón Imidog 
:17.. a ki mellett T i .. hi7.on\'s:í !.:ot t('~~ It"k l'·,., 

Öt patkó. 

, .. 4.: emberuek Pia ur(l a .!ZOtll.~ 
bat llak i8 , .. " 

\ Mate ev, Xfl. 8. 

Gyönyii rii ~l t: 11 :tralá~i iinncp voll. :\ sa r ló l:~ak IIg" 
pcngell :\1. életadó l1lullkllb;1I1, A sok szoro;os kez rit mikll-S 
llloldula tah'H I I:\nkadás né lkiil haladt előre. Egy ik 
a másik:11 játszi könnyedséggel von ta I1lnga II Ui r1-
$cn.ki sem ak<lr,t ulolsó lenni. Gyiiltek a ki'I'(;k,. Nöllck:\ 
keresztek. Siírii sornkban úlloltak C"':~' Ill:'ts mellett mini eg:v 
d iada lmas tábor. Közbe-közbe fel-fe lcsendiill az ara l<Üt 
vidám én~kc , l\[;lgyal' dal. ame l\' 011 lem1('Il :l mezön ; :1 nél) 
l clké~n , t.cll-e na\lsug[trral , telvc ti reggeli h:-trlllal gyönJ.,'Y
~~mcl\'~1. LeúT\.yok_l~gények llgy \'ell ék ál II szúl egymúslc'o l, 
milli :Iklk egy Icrebd,yes Il:lJW cs.'lládhal~ Wl'elemmel dr
Ilnk, antlg II sor rcájul.: kerül, Senuni C(~da:So'Í g , .'lelluni rCII~ 
dc tlenség, Az ifjúsÍll:; haul\'a az a rcoko n; a I(·lek 1{\Ill:;ja II 
szcmek.ben úgy mgyog, mint a 1, lildotl nap a kékc llií égbol
lolt. ahol 111('g \'Illlekt,.. scm 1I1:1 l'u<l1 a lIl ,d 11:11"" C~'" I'clhő-
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ros:r.I:'lu y. Boldo!:, :.t g:rLua, aki rcménp,éJ:' a latt ,,~ tetle a ma
:.;oL a bama bar:izdllha j boldog az arató, hog,y Tleki is oszlály
~Cszc le ~l.et fl ga~~lI örömében, ~~ boldoR az l sten, hogy ll1. 
o S7.01gm. az csuescpp, a szeilo C.~ a nap~ug(lr I1lcglctlék 
kötclcsséglikct. :\re rt - ime! - ill van ar. foldás. II ICf;l:clsö 
\'alamennyi (ildfis közüli: a m;mlrnllllpi j,:cn !/ér. 

Nem is kell iaJán a templomba menniink. hogy há\:ít 
adjunk érle. hisz' a " Iemplonmí,l Il aji(~'ohb "ugyon itt" , Az 
igazi lUunkúb;1I1 mindig o lt \'lI n az im:idsúg ereje és Il Szí\'
ből fakadó fohúsz csak cm·cltyii az is tenes munka s7.0lgilb . 
lában. ' . úgy V3n. De :m ':rl c$.'lk jertek el, ked\"es :'\\'lml_ 
fiai. a templomba is é" h allg-ass.itok n\eR az é n arnlási hestl,. 
demrl. mert .,az c mhcrn ck Fi:! u ra II slorn l).'llnak. is".,. 

Az Ilj lordai n:: flll'm:Hus ICIIlI)lom I O l'n ~'ában szcnl I'uúr
nap <lX'lu;elén, m:ír a 1. első t harall~uzlák , run ikor :\1. én ked
I'es Tubalkain :.pám mühelyéhe beó lliloll e~v ismero ... ga1.d:I , 
Piros-pozsgás arcú, IrHás koovii , jószivii cm!)(T, :l Bethlen 
hajd uinak ivadéka. Baj van, szomszéd: mOlUllI. Ot patkó 
kéne ewkl'c a IovlI kra ; cic, I:Ilom, a segédek Ilincsenc.k itt, .\ 
fia pedi~ papll."lk késziiI , most is :\ pre<likác i6n j:ir :\7. esze, 
\tHyen s7.ép lől e. hORY a mi iil'f'~ I>apunka t ki~et.:ili .. , Sc 
haj, gazd' uram, Az é n fiam . ha kell : pap: h~l kell : kodc,~. 
Meglcs z a7- őt palkó is, mc~lesz:l. predik:íci6 is ! :'Ill'l! van 
annyi ~dön'k , " :'Iliklfu fiam, elő azt a l":irkötéll\'U FlÍjlnss. 
€n addig k t! t s 7.:í1 v:Isat tartok a ~ohilhan . Te majd n':"t 
,'crsz a 1I:1J,,), l>örőJlycl ezen a SZé l)en CSftll{Ö iillőn , ameJyn('k 
a szava olyan édes, mint az es tharnng-szó, Rcá\'ersz alllugy 
istcni gazúhan, mintha crre a mcsterséJ::Tc s7.:ínlalak I·o lna . 
Hadd sis tcl·,'t:'kn alling! Ibdd pa llogjon a sz ikra! Nem árt 
a te ufias kezednek ne félj , tg \' ('si n:ilokt én ignli umt belö
led , Istcn swl~:ijrt és a Illa~:l d 111':1 csak ii~' lehels7., hogyha 
II dolgot lIem re~ l('lIt"(l ; meri .. :lZ ('mbernek F ia ura a szom~ 
halnak is , , :' 

I~s :LZ / én kedl'<.!s Tllh:llkllin ap:imllnk - :l7.óla ro:! g\!n 
k ihnm l':ldt _ koh6j:Hl.'l n si ~ ter~('11 :1 I:íng, iZ1.Ot l a , 'as, a7. 
iillön csengctt a pöröly. pallogoH il szikrn s cgy annyi idö 
a latt , :'Ihog,)' ezt e lmcséklll. kész l'OIt az ö l 1>:llk" a néhai 
1':116 jó gnzd:-t örömért', :\ mcsler és fin meJ:lellek kölelcss{-
giikl' t. .\ m('~I('I· 1':'1\'''11(' a palk"kal a lo\'nk I:'iNira : a fiu 



Jedig ezal:111 fl bórkútényi P:lJIi IInláslIal. C!;CI'élle fel és el
:neo t til: lsten házába. Olyan tihila ll :11 11ll1tdkozotl. olyan 
lcUtesen pn:·dikáll , mintha még mindig fl l iiJlő el~1t {.Uott 
~'olnn . Ou is sistergett a láng, 011 is pattogolt ri ~zJkrn , oU 
, tt, ," ttO < !l ~la\":l ol,"uI éde" \'Ul l. lIlIIl I az e~l -
I ~ csooge 7. ~ . ~. ' 

h:lrangszó. ' . . . . •. : k " I ' 
né"i lürli;oct biz cz. Dc "asarrwpl nl\l1 .... lI~.l Ul >cn : \ 

J/lilás! ::Iatt mindig ott vall a I~rkölény. ,Az ~~. p~tk6t I~ 
látom meg 37. cslhajllalon fcl _feltuncdc7.ő ~,.slllagk~pekben ,az 
(:g bollozatján. Onnan hallszik ide !á,\'oh CSCllg~se, aml l~1 
sebes irambAll tova sz{\guld:l lI;ula k I1t~.n l\a Ilwg'nrok s7,lu _ 
nya! lOVA ••• Előrej Mindig csnk - cln['t' , 

• 

AJlDO Ezer . .. 
.Az lIapolI fölve~zlek tegia: /ÍII 

.nÓlgám, és olyan!16_ te3zlek, m.i,nt 
egy peCBéttl8 gyuru az én u,,~ 
mon mtvelhogy oolasztotta/o.k tt;
gea :"" ezt mondja a St;regek Ura." 

Aggell.!J ll. 2" , 

Az Úrnak eu'cdik eszLCIIdeje során ,nagy csod~, történi 
a llwgy:lr lélek titokzatos mühelyéJ,en , 1<elet .J1ópe .~olvelt,e ~ 
ny ullllti keres;üónyscge\. Ebben jó pél ~\{I"HI J.lrt elol :l ~,,~ :, 
Kirúly, :Iki a z ő trónját népeind~ s:u yéhc telte Ic:. ~lIlll.,~ 
k róllik:ls mondja: ,O ,'olt P:mnollllÍnak meslere a bZC!11 1111 

I>c.n" . ,', ~Iegsz(illl 'a harci kiirt , amd\' ,' ijjOgö vércse ~Ilbd 
j:'Ira vertc: föl é; zaklatrn Nyugat bcrkeit . Rend.~e elnc:nuH 
:1 források mentén a tá ltnsoknak éneke s lIlegszuni :I Z u,ld~ 
tal, a melyet öseink pogán), módr:1 g\'a~o~oltak. . A , ~' C~~! 
szenet t szép orsdgot S allnak szent h~tarat - ,I~ln~ ' ,(!! : 
ts romlú.s közöl t - csak U~, J.che te tl blzto:n,lnc!(\· ... ~c1ll1czn.l 
és mCHlar tani, ha eitől a perctől ke7,d\'c Klra l)' és Ne~~7,~ .1 

harci dicsőségnél többre becsiilik ti héké~ IllUnka .,nU\-eI! ~ 
a nnak aldásaiban mindenkit érd~01c és IH~Sége .. szerll~~ , ~.(:sze 
, k K" 't . '.- Nemzeti MlIlt cgvcucl'téku tén~ czuk al'. sllll'ue .' , Ir.l ~ "" " - ..' t~ ~btlll 

OI1S7.:ÁJ.: jólétének llagys:lj:.(únak és diesöscj:.( cnek UJlU '~il , 
é~ kii'pi ll'séhel1. ) l illdig {1.(y m{l~ 111..11.,11 : SOll:1 ('~\'más (' ell , .. 

" 

• 

Úgy tiinik fcJ nekiink mai aJdutI:lI1 :'illnpolullkbrm , elárvult 
Jlelyzetiirtkbe n. mintha á lom \'o lna, l"edig va lamikor ko
moly, lllegs7,cntell va lóság \'011. amely a hétköznllpot is iin_ 
ne pl1 l1l) I)(1 \':mi 1.solla II al'. eHés1. orSt(lg szivét ujjong6 öröm
Illel tültiitte be, .. Akkor II SereJleknek Ura 'H\' S7.6\1 : ,,101-
veszlek /éyed, én szolyám, ü o!YOJlllá lelU /eI,:, mim egy 
pecséte! yy/írü az én ujjulllon, mivelhoyy válasz/ollalak 
téged ." 

Ellnek al'. ist cui k'i\'ilhl S7,1[ls nak \'ott II symbohllna az ti 

S7.cnt korona, amely galambS1.árnYOll - a kercsztény békes
lIég, szeretet és iirlv jegyében - érke1.f!tt HúmM'>61 :1 nag)' 
Kiriil )' udv:lr{,ba, Alig érkezett meg s m{II'i~ olt esillognlt az 
uralkod ó fején, OS nem tudni, vajjon O nyf!rt-e fcn" t és lekin
Idyt ri koron{ltól, vagy pedig az ö bölcs szíve és tiindökJő 
elméjc szórla Szerte a h ru:{,ban a ke resztény polg{lrosodás és 
úHa l;'IIloS jóh~ 1 lllelengetú sugarait II kölcsönzött soha el nem 
muló, örök ~:t6 riá l annak a magyar szent koronának, amely
nek !.'1Hja - membr/lm sacrae corOIl{/e - az egf:sz magyar 
Nemzet, 

O rs7.:ig unk d l".Iga jeh·énye. t1i csőséges magyar Szent 
Koro nal Ott l!inak ismél Ilindököln i a uagy Kinily fején . 
Mintha Cl a kilencS7.ázhuszonh:\rom c.utenf\ó nvomtalanul 
suhant volna cl fö löttiink. i\lintha lelki szemeim előlt újra 
kiemclkcdn ék a fö ldbil l az az ős i templom, amelY lanúja 
volt a nagy eseménynek, Égre néző tornya őrömöt hirdet 
m CSS7.<l tujon . A hara ngok emberi nyeh'en szólva h irdetik ti 

nag}' vil:ígnnk, hogy itt Ina egy OlYlIII Nemzet született, 
amely ls ten kegyelmébő l örökéletre van hivnl\'3. A boJth'ek 
ala lt \;F,Szhangzi k a Halleluja; az oltáron 51.:\ 11 a tömjén illat 
li szMI az egekre százezrek im:'lja: . .1s len segfl s , k irúlyok 
hiene! Emeld fel hozz[ld a kir{ily szh'éll", . . 

Ám a templom, amel", t:1I111ja \'oH a TlaRv eseménynek. ~ 
litkos szenté lyébe befogadta egykor a nrtgy Király hamvait , 
a századokn ak döntö lábai alatt romhnlommá változott, ItI
ott egy-egy szegelet kő, \'agy oszlopfej maradt csak belőle a 
késő unok:',knakl Es - :l hagyolJ1 (IIlY szerint - a nagy "Ki
rá lynak jobbkeze, amel,yet Szent István napjan mai napig is 
kegyc!etlcl hordoznak körül ős Budavárliban ünnepi szer 
larhisok közőlt, , . " I'cc!éfc,~ yyiirtí" "an az Ö ujján is. ,'pe-

.. 

I 



Clé/U gyűrű": :I hfltaloulIInk. a lelki erőnek jeikepe ..• Ez 
rogj:a ronljaiból újraepíteni a templomot. I~ Ó/: fogj:a fui fényé
bCII, d icsősegében feltánmszla ui ll. porba omlott, szent m.1 -
gynr Haz!il ... 

V ándor~adár. 

.,Még az enter/ip' i3 az égben 
megi$meri az ő ideJét, é$ a gerlice 
és a daru, és a feC$ke, tudjGk, 
mikor el kell menni; az éll népem 
pedig nem e.nnéri az Ornak ité
Ictlt." 
• Jer. VIII. 7 • 

Az idő mar önre jár. fenn az égen sürii rajban DéJCelé 
szliU dmt. fecske, gólya .. , Valamennyi' ,.szebb hazába, jobb 
ll:lzába" I;:csziil, mihelyt in nti n{ilunk bekőszöntenek a rÖlid 
Ilappalok SI a hosszu, hüvös cjszakflk, A nádfödeles kis 
kunyhó tetején, meg az eresz alalt üresen marad a fének. 
:umyi csendes öröm meghitt lanyája. Kietlen, rideg lesz a 
ház, ahol azelőtt a béke és a szeretet szállást vett magának ... 
fstem veled, te jó Vándormadárl - Amint hívatlan, vflrallan 
nem jöllél mihozulnk az elm ult lavasszal, m ost se haJ{yslI 
itt minkel búcsú nélkü!. Társaiddal s at itt tollasodott ifjú 
nemzedékkel még egvszer körmröpdescd a boldogsli):{ haj
lékát Mielőt! útra kelnél a messzi tenJlerekre, 011 lebeJ,lsz 
méJ,l fent maJ,las.an a levegöben, olt lebeJ,lsz fölöttünk, mint 
lsten áldása ... IG sltJ,lln mel-! neked, hogy mÍlr el kell men
ned ? Ki oltotta piheJ,lő kebeledhe az ősi ösztönt, bogy hazát 
cserélj? - Te hallod a hivó szót, te látod at irán yt, le érzed, 
te ludod, hORY itt az idő ; tc ismered "az Ornak iléldil" s 
babotá~ nélkül kö\"~ ted azt. Pedig (Itkőzben ezer veszély 
leselkedik reád. Ki tudja, lesz-e elég erőd, hogy átrcpüld az , 
oceánt ? Ki tudja, hogyha fent a leveJ,lőben tombol a.z orká," 
s lent a hnragos zöld vizeken fellázadt rabok módjára dul 
az elemek s tőmyü csatája, Illi lesz a te sorsod? Ki ludja. 
lesz-e majd eJlY barátságos Sliget, amelynek lakói nyájasan 
kÖM-őnlenek , szereleHel rOJ,ladnak, hogy kipihend náluk az 

• 

• 

liH fáradahnakHt ? I,i tutlja 1l.,. Es le Ill<-1:is sziLIlan _ 
,.ols an sebesen sl'.úlls7.. mint lU. dtiinő :"Ilom" _ sz 'iÚn!! 
só'"Úrall, vissz,a SI ' Il) tekintve, Sl'.úllaSl s nmgoddal ~is~~ 
szé!: reményeinket!. sdlla 'z. mert neked kél hazát adott 
Vé"zeted . ,. ( .. Nekunk c.~ak ('gy voll , .. ") hten veled te 'ú 
d ndormadflr! Islen \"(!.Iedt ' J 

.. ~z lij hnl'.:íh~n, liii fl tengeren hizony,h-:I örök nflpSIIj.lÁr 
k~swnl , ~nY!le fCS7.ek, boldog- e rnbel"SlÍl' vÁr. Könnyii szár
I\,!a~ ott IS ugy boml ))elyhes fiókáidrn , mint il GOI;dviS('lés 
a tya. o ltalma , Oh. lu i!!rl lIem Illehetek 8n is veled ? Gond
I~lall, . Ryenn';.ki_ kedéllyel csapollf:(\"3. rózsasúnü relh,ik, 
J~~~r-:1~1ll0k ~n7.01t mért. ~elll ,~l'.lillh(ltok ? - Nem, nem i Ide 
ko l cngem :'Iz " OT/wI.- t/elp/e . Komoly, méltós{lgteljes pa
r:~I.I CS. Itt hordon~ azt n kehelclllben, RaJ,laszkodom a rÜfJ!
hol'." a.mely~1 n,lcga1doll. amelyet megszentelt Ö!:eiumek I'úres 
,'c;,eJtéke, ."m,t~s:igos sZ~I'e, s il"\'(\ viJ!:adó da la, maJ!:asan 
SZ.lrnyaló, ldeahs le lke, Ell innen cl nem mchetek. Ide köl 
engem m: ,,9rnnk il é~el e". Sz:izndok meSf:(y('je, régi mondák, 
fegék s a vllágh6dHo nagy 11I5{tk' em léke, nye lvem, a távoli 
~é~ he~yck vi.s:~h~nf:(ja és :~ I Cllger-si ~sá):{ b~b:ijos zenéje ... 
: fu~l , jelen és J0\'O, ,. S mmdaz. ami bennuk :1I0k. avngy 
áldas #n'all~t mcgfoJ;"a mzoll. ide köt engemel. Úszi kőd, 
t~l ~uzmaráJ:t , hó, ragy, sar, zil"ll r:lI'. meg a hnlrtl képe sem 
tmszt el, meri éll sz[ucl cseréln; nem tudok, 

ISllIerd meg hát, én népem, az " ONUlk ile/ciii"! Mert a 
t~ neve_dben t!'SU'llI el t a vallomás t .,. Bilzfll nl istenben, 
blzzál onlllllgadball és a jobb jövőben ! BizzM a nJarlirom~ 
sáJ;" töviskoszonij:H!:l11., amelyet megl'ált4i önérzettel hol'
dolOl. Ni ncs m/u' messze az tíjkor: n népek tavaszo, ViSSl:l ~ 
~1?ZZa /I. v[mdOfmad[1t a tc r !!J,li kcdl'C(let s fölcseng t"tjból az 
cJszak:iban - l"elötr:íz":1 és lelatllrehil'H - a I'irrasztóknak 
éneke: 

" A lIagyl; I:"ll;on e kivíil 
Nincsen sz:'tJnodra hely : 
Aldjon, I'agy l-erjcn sors ke1.e: 
Itt ('Int'd - 1I:'Ilnoll kell ." • 
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\Vitteobe ..... 
(1517. oklól)er 31.) 

A szabad$Ógban, '!t/.ellyel mil!ket a K,.~ztus megszabadított, 
611jatok meg és '!te kötelezzétek 
meg ismét magatokat 8z01gasdg
Ilak ig6javal." Gal. V o J. 

Lelki s~c llleilll elüti úgy áll W ittcnbe rJ.: , mint egy he
gyen épült "áros, amelyet cJ~jte~i nem l e~e!. Tornyai me· 
részen nyillnak az ég fej é. Kofal:un ott az Idok lIloh~. '?d~1I 
házikói és szárn}'as palolái, kolos lorai és múzcuIlla1 kozoU 
érdcltes nép t:lI\yáz. HarangjaiIWk ércc lDessze visszacseng 
a völg}' ölén. Imártl h iv, vagy \'észl-\-jha rt jelez, esdekel 
I'ag\" 1itbkozik, vigasztal vagy elsi rat: II hangja olyan ~. 
bert. l\Ijntha csak allnak a kis btínylíszfiúmlk a hangjA 
"olna, akit a történelem muzsilja ide kalauzolt , hogy általa 
esy (lj fejezetet nyisson a keresdénv anynszentegyház éle
t(·llCn. 

Ismeri tek: czt a kis bfm yászfiut? A nel'e : Luther Már· 
ton. Eg)'szeni bnrátból Germ:,nia tan ílümestere 1<;1t ~ hit , 
al. üdvösség, a kegyelem és biínbocsánnt dolgáhan . FeJedel 
mek bnrútja , szegények védöiigyn:-dje, a római pápúna.~ 
nyilt ellenfele mélységes emheri érz;ések tolmácsa, lelkI
ismereti szabddságunknak fölkent hajnoka, nk i meJ.:mentelt 
belmünket a ,oszolgálntnak igájáb6I" . 

. Ne"ét kegyelettel emlegetjük ma h. A reformálorok 
triumvirlltus:ibno lIZ elsö hely nz uvé. Ű dsszaadta ao1. em: 
bert öllmagúnak, amikor megismertette velünk II ~f1sztu;; 1 
~ z(lbadsá'" tökélctes törvényét s a beLÜ fogsál!;áhól kivezetett 
hcnnünk~t a lélek fen séges birodnlmábn. Kalnl)ácsa mosl 
is döngeti a witlenbergi vár·templom kapujá\, Az 3 .. ?5 tétel 
lllOst is ott ragyol!; a szárnyas ajtón góthiku ~ ércbchl1v~1. Az 
a kalapács lIIn is élI) liltak07ás ll. Mt Jlecséttel lezárt tl\.kok , 
nz emberi okoskodllS és a megrögzött hnln-omátly?k ellen. 
Azok a tételek nlintegy nyitánI :it képezik eJU' VIllll?l"asz6ló 
mozl!;a lomnak, amelynek még ma sincsen ,·c l!;e . .. 

J::s nem is lehel; mert a refonnáci6 fol)'tonos, II: kIJelen
tés egyetemes, a mel!;(ljhodás örökös. Ennek a fol.)' lon05 

• 

m (U'111;",cióllllk :I 11Iozg:,I .-.. Ici ke, ennek a~ egyetemes kijelen
lésnol.:1 mnsylln'1zój:l, ennek az orw..ös Incglljhodasnak élesz. 
tője IIZ a s7.ellem. ;,melyel Luther a mrlga egyéni megltyözó
,Iúsében és 1!iYilvflnos hih'alt:"sál)''1n kél" 'isel s amelynek e?'. 
II jelil!:éje: " Itt a llok, nJ..;i skén\ nem tehclek!" 

A wittenberl{i vártcmplom ~lcnMlvéllCn. iinneplö úrz(
~ek között egyheg~íi h'e, halk:m j:'irjatokl Dls~es kőlap alatt . 
ott nyugs~ik Lulher és nz ü munkntlÍrSrI, Melanchlon Fülöp. 
IInlkan júrjatok! Nehogy felébredjon s mCltlássa, hogy II: 

.. Kriszlus szabadsága" sok he~yütt ismét a "szoll!:as;"1!: igá. 
jává" (ajult. Mit gondoltok ? Mir fog cselekedni ? Bizon.)'ára 
ttjból n lk'lját egyhitzlm fogja megkezdenj ti rcform:íciÓt .. . 
Wilfl'l1berg rcdillim'l ... 

Od".öz)et. 
(dr. A nlal GÓZ,I, rel. pllsp(lk , beiktaló ün nCI)(:I)'ón Pflpa, 19U. okt. 29.) 

,oA mi Urultk /1l /enü' lk házáér! 
kit:tÍI101.- néked ;61." 

ZIlOlt. CXXllo 9. 

:\I.:ltós:,go~ és Fi';t i s ~ t elctíi Piisp;,k ÚrI Kedves Test
""rüIlkl - t\ m"gYllTorslltgi Unil:"LJ'ius Egyház nevéllCn ör-
" cndező lélekkel l:S testvóries melegséggel küszöntiink Tége-
de t CZEll a szép nnl>Ollo amelyen cgyh!izkerii leted CJD'hnngU 
hizn lma fOlytá n - lsten iJldits:'tIól és n lu i jóki\'ánstlgainktól 
kisérve - ünnepélycscn elfogl alod a szent hivatali. Nyom
tlokána IcpS7. lIzoknllk ti megdicső ti l t llE'zéreknck, akik előt 
h'il j:"lrlak jó péld:ím l, hogy nz AII,}'lIszenlegyházbnll minde--
1I. 'k ékel>eu c.~ sd'p reuddl'l menjenek ,·éghe. Nyilt s~emmel 
ús bútor lélekkel tekintek n jelen a:-:godalmni közepette is n 
jövendi)J>e, amel~·(' t fön l (,~ alnnt kölc.l.ÖnÖs bi~alommn l és 
l-gyetértö lIumk:h'nl kell lllindn~' ;íjtln.knnk előkészítenünk. 

Erre II köz;i.~ CI'anJ.(é limui és 11emzelnleutö munkám 
Cli;III WI rclaj:mljuk a mi kk"illY, de törekvő, most is márti
l 'om~:"I ;::Or hordozó, unil:írius c!.tyházmlkuak szíves készségét. 
jÓindutat.-, t:i lllogalás:"il . S c.-.eréhe ' viszont nem . kn·fi nllnk 
I'Kvd wl. Illini n n{'hb: dSlOII)"ok kÜ7.iilt llIt'g'·rtü lelket és 



~ cs t\'cri cs j6iüdulntol. Amcllnyire Tégcdet ismcrünk, hisszük 
IS, hogy ez a Te részedről és a gondjaidra bizott Ilyfljbau 
IIcm fog hiá nyozn i. 

Idök jele é.~ az :i1hllunk eleitöl fogva 11,)011 lelki Unió. 
f iak szllp Ils m~,::győzö bizonyitékn, hogya zelütI is, de kivált 
a nagy összooml:ís ulán a Ti tcmplomailok országszerte 
megnyillak a mi bujdosó Sionunknak sZ limkiűző!t Ingjai 
elllu ; és mi ligy mehettiink lll'; Úrnnk IHíz:l b" , mintha haza
mcnWnk volJla. Es mi csakilj.{YHll hnzlullclllíink. ils mi iga
tán 011 hon \'oltunk, Es megC' ltlgiUetlünJ,; 311HI mennyei Jeru_ 
zsálem jal'aival. t s hálál :.dtunk a mindenhat6 Is tennek . 
hogy ezl megllrnünk engedte, 
,. Ezllrt MI; kedves Test\'é l'ii'nk ! hadd funjuk beK, a T{' 
ululCpi kos7.0nidba is az iidl', :IZ őszin Ie hiila és kőszőnet 
hervadatlan virftgait , a mi UflInk Istenünk Irázáért Neked 
ls az c(Jés: ünnep/ü Gyiilckc:etnck jól kivánva. Ezek mell{' 
fogadj . cl, ,kérlek, egy 'I'irágszálal Erdély bérceiről is . .. 
Gyúzvlrág a ne\'e ... Hen'alag a szine . '. Keseni az Ize. , . 
Az illa ta meg - mintha lorkunkat fojtogatná l .. , Ne vedll 
zokon.; de a mi hazajáró 1 ~lkünkliek az a llIeA:győződés~. 
hogy ennek a \'.i rlÍgnqk még II rnen,}'asszony i koszort"lból scm 
szabad hiányoznia . Annál inkább ide illik a mi körünk~ : 
hiszen a mi 'közös Mesterünktöl, :lZ Úr ,Jllzus Rriszllls lól 
örökölt SlOIJJOn'l symbolumunk: a töI1Skos7.0 rt"I, Az ma _ 
Isten kegyelméből - diadalmi jell·(·ny . , . Legyen tehát ey. 
a gyászl'irág is a Tc iinnepi koszonidban - porbaom lolL 
szent Hazánk és vezcklö AnyflSzcntcllyhúZIIuk i~ lde sorslll"ul 
- egy szebb és jobb jövőnek biztos zlHoga l 

Ked\'cs Tcstl'ér íink ! - A " MamJM flis :d:eY!J" jej.{yébcll 
még egyszer szívbeli szcnt hUl':gósiiggal kÖs1.ön lűnk T égedel 
és az ~inneplő GyiilekezelN . Az ls ten mcg(lllIjon! Az Isteu 
\'ewrcljen Tégedcl. Ielkcdnck s1.crellcit és 11 gondjaidra 
bizott Nyájat, mind többr61- több re, lelki nyercsigrril lelki 
nyereségre, hogy 11 GondvillC l(j 1510 11 atyai oll:llmll a ta lt I'C· 
Jünk cgyiitt napról-napra. gyara])odjntok és növekedjetek 
A~ban . ,ak i a f6, I. i. a Krin trls, () ". ilágoljon e lőttiink ;;rlik. 
kon. nunt II hegycn épltctt v ;'l r~ _ 1\lIIell. 

• 

Karácsonyfa. 

" t 3 az IZ3ai IÖr:sökébOl egy 
1JeuzÓ-.!Z(i1 uárm4Zik, élJ az {í g,ViJ
kere iM I egy 'Virágszá l lIevekedik , 
ki!, m;, Omal.: lelke megllyu(J-
3zlk .. . • XI 1- ' u a, , . 

ÜlUl cpi leJ{atus koromban IliIIam az cls6 karácsonyfát 
egy kiik iillömenti k~is faluban , "fln anntl.k _ ha jól emMk
szem - több, mini neA:yl'en Il I'e. Akkor \'olt m(-t:: csak Ün. 
nep az iinnep. A s1-cnl eslé t uKY köszöntötték 1.1 k<Í!Jl6.lók. 
házról-h:íZ r:l jflrva, mintha :1 melul,}'ci seregek zenRlék 
vohm az örök IJék,<: hymnu szfll , Héke volt künn és henn. 
Béke a hőlakarhl mezőkön, €$ béke II h{lli tiizhely mellett, 
nhol \'lÍgal! lobogott a láng és I igali folyi 3. b~sz&l. Sz lilők 
és gyermekck. testl'llr, rokon, hfl rfll s méA: az ide~en is iga
zán olIIlon érczlék magukat a csendes csnládi kőr\)cn. :'Il ind 
egyr<: f.:o ndolt llk, Iltind csak ("~}' e l "árlak. Várták a kjs Jézus 
eljö, 'c lelél. Vlirl;lk "oz. Izsai tor zsókébü/ sarjndzó veuzü
szú/al ... " Azl, nkit :17. Is ten n pr6fétúk :'111111 réges. régen 
megigért 11épeillck boldogítására. 

Talán· tllldn ma is eljön . " Hiszen a gyemekek olyan 
jók volta k már hetek óla. Hiszen ebben a haj lékban ur és 
szolga közölt nincs kiilön))seg. Hiszen ilt az .' mberek nUnd· 
Illlnyi:m szerel ik és átölelve tut jflk el-tymást, mint egyazon 
mennyei Atyá nnk édes fi fl i és leánYIII. III lIIár al{lszfi1lol1 a 
föld ro a fenYI's llIenyohz:í ~. D icsősége oltan l ii kröz5dik a 
megé.'tií és mrgboc,sMó testvéri szivekben és lelkekben, 
Csulla C-.i Hllg ill mi nden szem, II ll1elynek SIlWU'~1 e~')' booh"'8d 
a z égbolloz:llll rlk főnsllgcs ragyogásával. CSllpa ddga kincs 
ilt lIulHlell es iti ngelő csncska vcrs és mese, :lIl1cly iígy O!gybc
szih'ődi k a boldog ,szil'ek Il:IlIg:ltag imájúvaJ . min tha fi T, 

egés1. f'1(,}' álomlát!IS vol na. Pcd ig dl'hogy is álom: Urok szelll 
I'lI I6s:1j.{ az, ami iti e löttiink 1·llgbcIllCgy". " il : () !lyiikcrei. 
bő l ef/Y vidiyszcíl l le/l/:kedik" ... Egy purók gyermcki orca, 
amclyen :l. kjsbaba hru'uUltos kélJC Illetlell olt mil az ifjúi 
lelkesedé!!. !fJn~ja , ott az érett férf ikor \':lnhsa és 011 a Vcro
nika kcndöjének 11I1 séges len,yomn lll. Olt \':111 az e~~'5 z cnl
lwrisl'g, .. 'miért \'ajulllnk a1, é\'ezrcd ck, nmiérlziígoll fl vihar~ 

" 



vert tenger I:hadó h:U':lgj:I, amiér t bujdosott az Islen ,népe 
hosszan. remény telen a tikkasztó pusztaságban, az mind olt 
rezg, lüktcl. di>ldall iiI egy ártatlan Gyermek üde moso
Iyáhfl n. 

!\Ic/t~ziil ('ti' 1I II !\Iegv:iJtó, " akii. az Omak lelke mea· 
I/yuas:ik ... " M,::u,>ziilele ll mes~ze Judeában. S megsziilelelt 
- a mi sziveinkben ... GYlíj ts lilok hál meg fl karácson yfa 
;.:yerty:ícskáil : mert aJci t v:'irtunk, az idő teljességében meg
érkezel!. Az O millistninsai már rázzák is a csengettyül, hogy 
mindl'nki nl, Ű fája körl: $"ercgeljen. Szép csendesen á llja
tok h:íI sorba l Szülő - gyermek - ro.kon - bará t és ide
;;en ! Szépen cgymásu tfHl IJ'filaimá t rebegjen ajkalok a i\fin_ 
den Im tónak. hogy rajta tok is könyörült, titekel is meg"á.llott 
al: Ö szent Fia Mtal. Sorban, egymásután - elől a gyenne
kek ! az O Il:l;.(y szh'ének "MlIsztotlai. akikJ lez lehajolt, aki
kel mej:(csókoll. akiket megúldolt. Elől a gyermekek! - a 
betlehemi Aprószentek _ akik II karácsonyfa tarka-barka 
díszeillek, :.rall)"Os diój{1I1l1k, e1.Üstös lúncának s annak is, 
amit tavalyelőtt hozolt vol t a gondos Jézuska , jobban tud
n!lk örü lni, mint a ki níly a maga drltgalú tos arany koromí já
nnk . Elöl 11 gyermekek l - :lkik ed a sMbatiport " földet 
megveri1.- szájl/1.-nak vess:ejével és ajkfji/.:Ilak fel/;évcl meg
ölik II hi/el/ent". 

- . __ lövel, 61t jü'-cl Idő Ilek tel jességel - A te karácsoll~'
rád a I(úrpútok erdeje: :l te csengellyiid a:z: Adriai tenge. 
~zi rénája .. . 

Szent Éy. 
(1925.) 

,.Az Or I/ak Lelke '\Jan énrajtam, 
mivelhogy megke'lt engemet, és 
azért küldött engemet, hogy hír
dessem az OTllak kedves eszten
dejet ." Lukács ev_ l V_ 18- t9. 

Kip-kop, kip.kop . _ . Cseng az :trn ny kabp:ic~ ol Pon ti
fel: ~Iaximus kezcben , antinl megn,-itj,. <IZ örök városban a 

- Szent Péter kapujat. ~lindell hnszollöl cvben egyszer nylIik 
meg ez a "kapfl, hogy :ítengedje szenteli küszöbén a zar:'in. 

t 

I 
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d()kuk milli6it . :\Ii IJ.'C!1 fönsé.:cs hit és cI.:ondolás yczeti 
ökel a 1'~lág négy Ulja felől oda, abol e~n'cdii l remélnek 
sebeikre balu;amol. biineikre ~ánalol! Egész úloll imád_ 
kOZl\:lk . tesilik<'t sany:lrgatják, milltjukal fölidét-ik, léved":
:«!ikel. boll:ís:likat keservesen megbánják, jobbuUlst igérnek 
s mialatt lúhuk még a C:unpawu !lOrá t tapossa. lelkiik múl
ott esdekel, olI "ivódik, olt rajong az oltiu lépcsöinél, amely_ 
re fö lt ek inleni is :l lig lIl ernek. Es ez igy tar t milr századok 
óta a római egyh:iz bevett szok:isa szerint. A gyellgéknek _ 
erö, az erőseknek - vigaszl<llás, a szentekll!!k - lelki gyö
nyörűség_ TU még a kctelkedés is leoldja a lIIa~a hétköznapi 
sa.:rúil s nemes ön1l\e~alázkod:íssal ismeri el. hogy a2. a hely, 
amelyen :ill. szenl he!.'!' .. _ 

Aki ide készü!. jó előre számol vet őnmagá,'al s k iilöll
n ilva az elet apró-csetJfö gondjaitól , nllpról-napra ('gy-egy 
lépcsőfokkal m:,gllsabbra emelkedik :l mennyei Atya etöll 
való gyermeki hódolll.táb:iII; mél,ységcs hitlávat ismeri cl, 
IlOgy az ' () karjai nem r<h-idiilte'kl 1l\e~, az Ö Icike ma js 
megkeres i azokal, ak~k be tudják fogadni, föl tudjúk foltOi 
annak iidl'özilö sugnrúl s a saj:H. éleHikbell ál is ala~itják 

azt a gyúgYlllúsnak cs bocs:inatnak. a mcglis:(llIl{lsnak és 
lll': új életnek hathatós eszközévé. Az ilyeneket me:.:kelli szen
lelt ol11jja l ; az ilyeneket cIkiildi hozzllllk, hogy " hírrlessék 
IIcl .... 'nJ; fl; Of/wk kedves esztendejét_" 

){ip-kop, kip-kop _ .. Majdnem kétezer é\' óta kopogtal 
il mi Uru nk .Jézus Krisztus a szh'ünk kapuj{U1, hogy nyis
Silk meg al'; I az Ö számára ; nyjssuk meg az igar.i is ten· 
félele mnek és a felebará t i szereteinek, nyissIlk meg a ludo
m{my iga-lainak , a mŰ~'észet csodáinak és a marti romság 
hosle tle inek _ Ámde eZ a kapi. ueheun uyilik III!!)::. Zárja 
bcrozsd:ísocloU. Sarkait benőtte a bozót. S ha bepillanla
nánk az ajtó repef!\-,oeill. nem valnmi épiiletes látvúny lárulna 
ult a mi sr.emeink elé. Látnók örunagunkat: iig\", amint 
vagyunk . L:il nók te ljes mezÍtelenségbe n_ LÍllnók megfosztva 
mindazoktól a kiilsó diszek tól és sallangoktól, amelyekkel 
fölék esil ez a hivs:igos "i lág, hogy gondosan eltakargassuk 
,'ele hihiiinkat és fogyatkozásai nkat. a lelki szegC-n.ységnek 
rongyail , a béll)oklosságnak liineteit, amikke! tellh-e -,on 
a boldogtahin emh!'Ti tiírsadalom . 
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Kir-ko p k ip-kop .. . TCSh 'ércim l A mi ~les terünk tmÍl' 
e.lfl\rn dott a ~ tiilllc[cn kOI}l)~ta l {lsban. Kopog"t:lssoll má r egy_ 
szer m ind c.n jó kerculény, akin " rojla /1011 (I: Orna~' Icike," 
ko pog lassou a s.'l j!it kebelén ! A mostani szcn~ ~vel 1I ~!lcpel
jük mf'1;' mi is. Znr/i ndokai nknl. akik hoss~1I u~ r6 1 Jonnek. 
jönnek Sl"rcues lii l. hogy lU: ihlet szárll ~' :'t n Isteni megl\.vu~
,'Ast, nog\'ali kedély t k örők emberi szépségeI h?rdolUl?ak 
szerte -' bocsássuk be a mi sziviinknek k.I I)IIJ:l ll. AkIket 
eddig is szcrclliink. steressflk ezulfin rné,.: . jobban, azzal. a 
szer<1cllcl. amely mi ndeneket elfedez, lIundenckcl eltur. 
Ak.ik>et [,edig FD'\i lülliink, - kebelünkbcll hordva a poko l 
zMr fi lnok!lIIak CIllCsztö l:'Ul~jú l - azoknnk bocs{lssunk Illeg 
a Rrist lus hocs:'iunlá,'nl. S öleljü k m:lj;tUnkhoz az egész 
" i[ágOI békcsscges, boldog áhi tll lt ll ll .. 

Lésten Ilkkor . .. Ilkkor h: szen az '925. llllndny:íJunk
nak S7.f'1l1 b ' : ignzllU , .<1:: Ornok J.:c(lvn cS:: ' endcje., ," 

Farsang. 
,,,Jóllehet édes e tJilág, és jó (I 

mi 8.::crnemkkel 'Ié.::!! i a !lapot; -
- - 1Iliudn.::últal 'Valami lésze" , 
milld hiáúavalóság!' 

Pred. XI . 1-8. 

A bölcs h iút)!l h lÍ nyjn be fl szemét: néri mégis Iftl. A 
bölcs hiábn dugja be a fiilé t: :uér t mégis hul l, Lelki Sle
n'ICh'd IMja mtlgA elött elvonl1lni sorjábtln il müH esemé
n Y1:!il. Mind Azt, tUlli fájdalmas; mindalt, :uni fölemelő , Lel
ké llea me~csel1 dti l al Úrnak SZ:tVtl s egy IIj \'ilágo~ te remt 
Alta la. A teremtés 3tér t \'nn, h~y ö annak magyar.Ílója. 
lsten aknrn l ~ nak kijelentöje legyen . Nem is n,yugszik meg 
addig, am rJ.: nl indennck \'égére nem járt, nmig önmagát i:-, 
röl Ilem fedezte, meg nelll rnagynrhl ta. Ezenközben n ,,':.i l
lakoz6 érzések !'gést skáhíja rel,g át a lelken. M:isok helyett 
is gondOl kozik ; mások helyeit is töpreng a maga m ódja 
szerint. Az clet apr6 örömei reléje is hhogal6lag intenek, 
m ill tha mcmdaruik : jer. élj, örülj. Yigadj : pa jzán j6ked \Te 
der ít t ~j:ed i ~ 1\ dal , :l bor. a I:'llle ~ a szerelem ... 
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JOl", koslold meg, mily ,,/idea e viláy" ; jel' , amig lIem 
késő, A röpke percek Ilgyis elsuhannak. \Így is tova tünnek , 
m ig hil.gonu barázdái szántj:ík h omlokod, InkálJb örlil j! _ 
L:ím, a világ \·isnd. A vil4g nlCgtmlu 1\ SZOlllOrkodást. II " 
ezer oka is \'olna arr:l , hogy sLrjon-kesereJ.!:jen ' i\'ár puszt:l
ságán, pengeli ri. ha rfát, , 'eri a cimbl\ lmot, cifrá:zza a csár
dás t, j:írjl\ a bolondj;~1 és torka szaklldtúból ordít , hogy meg 
ne hallja :rt u tols6 itélet döbbentő jajszan'il. n kOI>orsórn 
11Imó gürüngyök tompa diibörgését ... A pazar rt'! nyben lisz6, 
o..~iIlog6 b{l lIer mekben az éjszaka nappnllá \':illotik. mert 
"jó (I lIli &zemeinkkel néznunJ,.' a napol .. ,,,. Csakhogy fös
tr,tt n:lp az, :lIuel.rnek l{m gja \'aklt , de nem melegit. Káp' 
l'áztatóan súk.rázó sziporka csupán, aDlel ~' nek nlég h anmja 
sinCSí'Il: h ire sincs, nyoma sincs. Mire az igati nap sugá l~ 
kévéillck színpompája beragyognft a keleti égboltozalot, -
\oH ... nincs.,. álom . " elhint ... Sem mi , Va J.:Y nmill l 
a bölcs mondja: .. hiábavalóság". 

A bölcs h nllja m indezt. A böl cs IMjn mindezt. I!:s meg
e mlékezik! 1\ . ,.~clétséf1ncl .. !J(l /Jjoiróf" , amelyek kilopti\k a 
lavaszt az ifjll uemzedók s7.i\'éOOI. Nem neheztel mfir. 1111 
kőrü lö l te \' idftnun csengő kacagás sz6r szerlc-szt'!jjel ha 
r:w g\<inígok:lt : hisr.C'Il az ö szivében is o tt i1Ia lozik még az 
el nem pllzarolt ifjlÍsl'ig lavaszi lehellete, Hiszell nz II flilé· 
ben is o tt z{'n g még egy el nem sír i nótn u tols6 Akkord,in, 
tdve bOI(!ogit6, édes r eménységgel , S h a m indj{l1't " hiába· 
IInlós<Íg" lenne is nz. a mi l nz 6ra n Ylijt, li maga is bele' 
vegyül a fó l és al:'! h ll ll :'IIl11~Ú soknsilg for glltl\gába .. , Sd 
nes beszéd buborék:'1ll I:ub jókedv j{llszik. Ez fl Jlohár 
rend re jár : ~ljen a bl\fÍllságl S amint n libcRó lángok klst'!r 
lelies fénye m ellett. idegtIl párok egymáshoz símll h 'lI lej tik 
az idegen t{lIleol, - lelkében föl\' ih l\ rzik a mlÍlt , !I mely Illeg 
tudla becsillni a magfi ét s még a pogá ny farsangi IJllchA
Il!l li:'ik kózölt sem imádott - ideReu isteneket. 

- Ó h, ón boldogtalan I>öles! . " Vanilnlum vanitasI ... 

• 

• 



ltlagyar Zászló. 
(Magyar Tech nik IIsok H ungaria Eli"yesQletc zaSll lószentelO nnncpélyen 

a Ká lvin- téu templombl,n.) 

, , •... a ti ifjaitok llitdsokat ldt
nak e8 fl li vtíueitek álmokta 1lI
modozltal.-." 

. Joel /l . es. 
Ked,'cs Ifjl ik ! Öt évvel elelöU 11Icgjelelll (' Iöltelek , Öl

vegyi gYlísuuhában. nagy slomoMÍs:lglmn. mindeJl l' ktől el
hagyatva II magyar Haza képe, Keserű kÜlUlyekel hullatott 
Hungária és Ti együtt sírtalok ővele, ){ö rfih'cllétek ól ;'I 

gyöngéd SleretC' t mindenjeIévej, Tudtalok hallga ini, mert 
ti sllelléteka fájdlllolll s1.entségét. Tudtnlok \' igasztaló SIÓ
" lll , nyájaskodó gondd :d köriilölle lebegni: InCl'1 ére1.tétck, 
hogy neki sliiksége van reátok. TIHII:ltok lelkrsedui és egybe
forfni cgy nagy, ~tCnt akarat valóra níllásában . Megalakí
lotl:ítok II 1-IU1l&;á riAt , II m n/O'ar techni.kusok egyesiile tét. 
,\mi nkkor s1.ép (;s felcmelö gondolA t \'o lt elmCtek "nl'l;::á
hall , diadalmas ó!rlé.<t ifjú i slÍvetekben, mint l sten c<to<l:',j:I, 
itt \'a n előttetek , mint gyönyörű symboium ebben a M:lgY:'f 
Zl'l~1.16ban, amelyre most együlteS(!n kérjük Istennek {Ild:'! _ 
sát! :\z fl IMás, :unit 1{lI tatok, nelll \'011 csnlóka :'tlm'md. 
ilmeh' ködbe \·és:/: . IlAnem e1e\'en hit . megslenlelt <\'i llósáj:l, 
AlIjalok e 7.áS7.1~ ködil mindig anal a megnyugtató IIIdaI
tal. hogy Ti a:/: egyetem, a család ils a Ha lil idillI - minI 
eddig - elutl\n is teljcsileni fogjr.tok köte lesség1ekel. 

t:s most - hadd emléke7.1.em meg il tőbbi kÖ1.ölt egy 
!O'i'myörií :í lmo mról . a mi talán ill i, helvénvaló ' .. Nagy 
iinnep volt KolOls\·lí rt egy .pár évvel eulőtl. Al unil/iri u" 
püspök élete párjávlll - )ci ter.jedt CSAládi körében - gyé
mlíntlnkodalmál ünnepelte. Hogy·hogv ncm, el. I Cll i ~ meg
Í're1.tem nnélkiil, hog\' :l ponlos i(li)t ('\üre lud klm l ollln . 
Álmomban tehát ('II i5 olt "a]('k :IZ ürvendelö gyiileke7ct
heTI, Mintha most is l:í lmlm. olyan elevenen tükröződik 
\'issza lelkemben IInnak 31. ünn~pnek minden jelenete, Ile 
leginkribb a követkelő. - RÖ\'id pM <l loban lid\'ö7.üH\! n1 
m..'lg'var lesh 'creink n("\·ében az i!rük.H.i'-l I):"\ r t s IiInn',jto llam 
nekik egy óri:'lsi \'ir:',!,(bok réIM . :\[\'cslik , nczr-g1"; lik . gyönyör-
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ki"odnek OCIIIIC. Közben oontogatják. ilt is, oU is, hogy me,.: , 
fi gyelj(!k :ln n:lk rejtett sr.épségeit. BontOj:llltják ill is, olt is ' 
H:i t Í':.:y~~-c ,. c~ : ,k - uramfia I - kél k is magyar láslló leL
bell k i belőle ". Mintha kezük-1líbuk vol nA, öSSleroll;antól. 
nuk li IejUk, elU're lej tik :ll. ünneplő sereg {lIn ula t ár~ a kör· 
m:q:;yarl, fl es:\rdástJ .. , 

A1.tán elml,l! minden. Kincses Kololsvárban nines mM 
magyar lászl6. I.A!I-[feljebb. ha van tán, ott lehet az éjben 
csendesen virranl6 knak megtört derekán s a bujd0s6k sd
,'ében. - lit u onlmll áll :. lDa ~:lr zásdól Álljon mindig 
ilyen li57.I:\n, ilyen mocsoklalan rehér dJszOOn, 19y áMa", 
én meg a honfi lélek áhilatos e.wkjai '·a l ; így áldom me;.: 
el-[y kétorsclgos Nemlet testvéri könn,'eivel. KisCTje atl 
\·és7.ben és dlwrban S a hék é.~ m nnka miivei kÖIÖIt a ~fA
gyarok Islenének :llyai 1II0sol~' a! . . , 

• 
Jubilate Ileu. 

,) zrael háza, cildjátok oz Urot; 
ArOIl házo, dldj átok az Urat!" 

Zsolt, CXXXV, 19. 

Ezelőtt száz eszlendö\'d egy szép lIIajusi lia Ilon a:/: an
go l és amerika i un it:\rius vilfl;': ké ll\'iselüi . l udó~ papo~ ~ 
\'i1(lgi fé r fiak , LOlldonb:H1 és Bostonball üsszeg)'ullek kows 
tanÍlcskOl,l'I s r:J. Le lkükben :IZ isleni Gondviselés s ugallatr.t 
kövel\'e, minI! 11 ké l hel~·en majthwlII ugyan:l.bb3n al órá
ha n alapitott"k meg :. l.1 a két uagyérdcUlu Társulatol , 
amelynek a 1IIa,g\'ar Ulli:irius Egyh:íl II bérceke n innen és 
:1 bérce ken !tll o ir sokat kÖS1.önhet. ~lind a kettö : az Ame-
rikai Un itúri lIs T:ll"s ulal és a Brit- és I\ iilföldi Uuitárius 
'!'fll'sulal a zér t alakult . Ilog)' a fc!\' il (lgosu ll mll,ísos gondo
laln:Jk és oz egyetértö fe lebnnHi szeretetnek II terjesztése 
;'111111 közelebb h07.:/::'ik e fö ldÖll Istennek orsz:\gát. Hogy 
e zt II célt az é löu.ó crejth'c l és a nyomtato tt belü hatni ma
Vili mily [lagy mértékben szolgá ll!lk. arról lanuságot, tebet 
kil' (,JÓ s:/:ónokll ikllflk se rege é s to]J(orga ló enlberciknek, 
köJtöknek és f1l1 :lrnfé rfiakn:lk egésl sor01~'1ta , akik a nem
zet életében is jelentékeny szerppel töl töttek bé .. , Priesl-

• 61 



le~', Ch:lOning, Parker. I~merson , Longfello.w, Taft, Mar- \ 
linea !! , Orummoud. Eliot és Carpen ter nevel bármely nem
~etnck djcsöségére válnának. S ezek melle tt a kimag(lsló 
óri:isok mellett a kitartó munkásoknak cgés~ légiója, akik 
közölt asszonyai k is igazi e \'angéliumi buzgósággal, Múrin 
hitével és Mártha szorgalmflval sietnek fl kö~ös szent ligy 
IAmoga lá.s{ua. 

A.mikor a bostoni testvérek ünnepelnek nllljus j()-17. 
napjflin , az 0- és újvilúgball , körülvéve t[(voli hilrokonaik· 
nnk n szélrózsa minden irúnyúbób egybegyiilt lelkes c~apa
IÍltól, IC8ylink olt mi is mindannyian, legfllább .- lélek ben. 
Onnepel.jük velök egylill a~ unitúrius CS7,ll1e dladnJ{l t l S :11: 

örömnek és lelkesedésnek m:ímor:hoaJ . Isten ir{lnti mélysé
ges húlaérzetlel s 3 \'égzelt munka eredményeit elismerő é! 
méltányoló készséggel vegyük ajkninkra :ll iinnepi zsoltárt : 
. ,Izroel hú.za, úldjálok (LZ Ural; :iron lIá::o, ci/(Ijátol,: az Urot!" 

1.ondoni tes tvéreink 1860 óla :'JIlalldó, ele"cn kapcso
latban fI lIanak velünk, az erdélyi Uni t:hius Egyházzal. 
(Akkor 3Z Itgynevezelt magyarorsz!'lgi lféSzen nem voll 
egyetlen gyük>kezetünk scm.) Az ö :'Ildor.aluk lette lehe tih'é, 
hogy hflrom él-enk int egy-egy magyar tanuló Angli:\ban 
nyerjen magasabb theológiíli képzettségct s együtt:!1 bepi!: 
i:mtllst 3Z 3ngol családi és társadalmi életbe. - 80sl0111 
testvéreink pedig a legvúlsúgosabl> idöben , a vi1:'l.gháború 
után fölkafollók erdélyi gyiilekezeteink és iskoláink ügyét, 
s az 3nyagi segilség me1ié odacs~to1ták 3z1 :t nagyértékü 
erkölcsi tá mogatás t, amil Mland6 testvéri é rdeklödésiik és 
:'I " ilágsajió tújékozl3t{ls.'l jeleni mindnyl'l junk sz:ímára. 

Veb'Yflk bonl'l még .'IZ Unit:'lrillS Missúó Házul hazánk 
fl)vúroslÍban, amelyet 1923·b3n meg\'eltek és rendelkezé
s iinkre bocsátottak. Ha csak fe lerésze megy is te ljesedésbe 
annak, :amil ennek az intézménynek progmmja gy:anánt 
kijelöltü.nk, hMM mondhatunk érelte II mindenható isten
nek. Adjunk is Mlát jó elörel Még pedig ilyenform:\n : Jz
rael M za és Áron húza (világiak és pílpok) tegyük meg mi is 
mindnyájan a mi kölelességiinketl Ez Lesz az igazi jubí- ' 
[e4ll}1 - MHtó a mi nHlItunkhoz és méltó a mi tes tvé
reínkhe:r. ... 

• 

Horizont. 
(Az Atlanti Oceánon.) 

.,Kicsoda mer /e meg markáva ' 
. a vizeket' .. ." ... ~:S(J. XL. 12. 

Fönl a \'ezér-á rb6c sudariin, szellös kosarában, nyugod. 
tan, méltóságosan iH a hajóslegéllY. Szeme olyan éles, mint 
II saskeselyiié: Oda tapad a messzeség ködében úszó látó
ha tflf1J':l. Előre tekint, m3jd jobbra·balra kéml el : nem jön-e 
ellenség vagy jóbarút - egy-egy elszabadult jéghegy, vagy 
tesivérh ajó képében ? S amig hul11im hullómra lolul, színes 
torga t3gban egybek:I\'a rodv3, mini a mesebeli Atlantis :.\l
tetsző vid.goskerlje, a~ ő lelkében csa k cgy gondolat vibrúl, 
szh'ében eS:lk cgy érzés Hiktet, akara t"! esy oltha tatlan 
váSY tartja leköh 'e: a part ... .'I part ... Az édes haza 
földje, ahol meleg ottholI ,':lrja 3 kifl llolt farad3lma k utan . 
Gyöngéd hitv~s i ölelő karok ~s a csimpajkodó gyermeks~
reg, amely klv{lIlcsian ma tat a nagy \'izek \'ClIldorlinak Ilti
tarsolyában: mit hozol l, mit hozott? 

Dc - nem I Nek i. még nem sza bad haza gondoln ia. 
Van, ;Iki n Ö szerellcirc gondot viscl jen. Az, "aki meg· 
mérte markúval a vizeket" ... Az, aki a UIlgy \'i7.ek zúg:'!
s!tból kicsalja az örök hanuóniát, ahol minden egyes al(· 
kord a dominfinsnak engedelmeskedik, ahol a tomboló or· 
kán elbllsult haragja. s a mélyben k ísértetiesen meg- me;.;
konduló fa lusi hnrangszó, mini egyazon hnngszer húrjai, 
egymást kiegészftik . .. Egy percre, ligy tetszi k, minlll'\ 
mindez olt moloszkálna ahajóslegény kebrJében, Rmi nt 
szt;lIős kosa r:íban nyugodtan, méltóságosan iH és vi;;yáz a 
\'ezér!J.rb6c s udarán! 

Onnnn árad a napsugar, amely nz ébrw.1S hajnalt kö· 
szönti áhitatos szere tettel. Onnan 3 dal , ,l mety II glódb 
naplemen te sugárzó a rnyék:\ban imúb3 olvad !il. Onnan 
a bölcseség szava, \'ándorruadarnk ösztönös röppenésc, a 
szédületes mélység fölött diadalmasan l e begő, szerelemi ttn
Mn Iilmélkodó hit: " Kicsodo mérle meg marká"ol o viZe,
ket?" . .. Hit, nmelynek igazolása önmugábrUl "1111. A ill i 

hitünk , amely meggyözi a világot ... 
Fölöltc ... alatta . .. benne - egy egész \' ilú~ .. . 

o) 



l"ihA, oh nézd, minI tükrözik vissza egyik II m:íst l Mini 
rokon :;ze l11p:'trnak egym(isball elnlcrü!ö, m élységes pillan. 
tása \'iS:;l.atiikrözi és öJllnag(tba zárja - az Örökkévalót !. , 
NéMI, oh nézd! ! Ez .'l Krisztus hori zoni ja , L{tthal{lr, amely 
II lIlö:;zeség ködébcn Llsz6 v(lIldorfelhőket _ útban egy 
mó:; \'i lllg lelé - higya.n rin~atózó vi torl:í sokká va rázsol ja 
M, I~ z II KriSltus hOl'izontja. U.tóhalár, nhol az é~ csillagai 
LIIO' t fllldökölnek , mint az ,,;lIly:1i szerele t", amelyben sem · 
Illi sőlt" I St'·S' nin csell, 

_ Nyll ~od lu n , m l:llo s:'t~osan halad előre .'l vi7,ek ki· 
n\lynöje; "Aqllilania", Viszi dr{lga terhét: ezernyi boldog 
é\etel. Az új\' iMgból az Óvil{lgba - visua, Haz",\ ; vissza , .. 
Oh, mikor is lesz mttr ez az egész vil:lg a mi hazánk ?1 
l\1ikor? Oh , mikor " , " H a m ajd oU fönt a vczér:írbóe su 
darán nyugodtan, méliósásosan ül cs vigyál. az Orok Sze· 
re/et, aki folyton méri, m éregeti , i dőtlen idők Óla. 1l1.'lrk;lVal 
:1 vizeket! , , , 

Por és namu. 
chomuv vogmuc, .. " 

Halotti beszéd, 

I(é l vi!{lgjúró mnb'Jar bak tai komoril u, s'ötélcn Lon
don északnyugati vú rosrészébell , nm elYllek H lunpslead a 
neve. LCI)leik zaját elnyeli az óriási kőtellgerből fel-fel'
cr.apkodó mély morajlús, amcl~' olyan, mint egy h alotti 
illdu1 6na k bánlltos akkordja, Búnal a z a rcukon , Rúoat a 
<'zh' iikbcll , Lehorgasztott fejjel', egym:ls ki)zöll halkan 
IJcs7.clgel\'e, minI az emmausi, úlon .'11. a kél lanit\'any, 
egyenesen oda larlnnak, :11101 azelölt vröm és szivj6ság 
i\dvö1.ölte öket a szenteli kiiszöbön s ahol m05t ..:y{isz és 
s7.0morilsCJg urnlkodik, meri a ,,~Ianor todgc" széplelkií 
Il lkój:l az örök üd\'össég h onúba költözölt. 

Megérkeznek, Megállanak az ismerős kapli e lölI. 1~1-
go ndolkozll;lk , ,. Az egy ik azt mondja, miközbc~ fel
s6ho. jt : Ha rminebárom évvel ezelől t ilt ~olt az én el~o bol
dog }{ar{acsonyom az ide:.:enben, A m{aSlk a zl mondja: Öt
\'cn évvel Clelőtt itt talállnm legtöbb, legmélyebb ~okon 
.nell\'el a magyar sors ir{ant , S az idők sor{an két leanyom 

.. 

is ~llnusú~O I lehet ameUell, hogy itt m indig szerelő ott honra 
talaltak. E.<; ha mindazok, akik ebben II haj!~kbn n szívesen 
látott vend~gek " ollak , ebben a szent pcrcben itt gyülekez
n~nek , 1~ ló volna a számuk, Mindezek helyeit most ne. 
kUrI,k kel! Erdély ,8 iIIagyarorszít~ nevében is Iléma ajak
k al, de langoló SZiVVel tolm,icsolnu nk o. soha 
szünő h :\ l ' " k" " ' meg nem . a 's oszone!el a , ' ir:ígerdö\'e1 borflott ,,' . 
lal előtt. llS rava· 

Kö~zönU~nk T éged, diesömt Szellemi Köszöntünk 
hull~, kO!lIlyemkkel. Ezeken (I csillogó gyöngyszemeken ke
resztullatunk Tégedet, mint viruló s:r.épséfl'ü Ic-' 'I . t b b'l . , t> an) , a mm 

A
a, ;'d ',~nr v,lze,',' mellett, h etven évvel czel őtl, drúga jó 
, ya ,",rsasag: lll!l ~Iegláloga lsz minket. Akkor is, mosl 
IS 100ntJalllkn.'. a. fuzfakra kellett akaS7.lanunk, hogy honi 
nyelven ne zongJer,lCk.. Akkor' is, most is Te Illegórlelted és 
m~gérled , h ogy 1ll1"f[IJI nekiink s e lárvult szent ügyünket, 
mrnt eg~, pró~étano, Illagadh:'t lelted, Hogyha örömiink 
volt, vci unk orvelldeztél! Hogyha bánatunk volt velünk 
szomorko.dtú1. S oh, htulyS'1.Or vettél részt lelkes ii 'llnepci~
~en l Amikor ~udapeslen IcmpiomoI s7.enleJt iink, együtt 
l~u6d kOZ lál v,eluu,k, A ~o.gyar nemzet 'ezeréves IIll'tll ja oda
' ?Ilzotl II MI."emum VI lágraszóló, szép ünnepére, Kolozs
va,rt a nltlzsak csarnoka lij kön tösében Téged l:l tOIt Jeg
sZlve;cbbe~~, S Déva vára komOr fenségében is e!l'yiitt lI l
d?zlaL \'i! lunk. annak a marék por és hamunak, amely n 
v~J(ig négy :fl~a felé sz.é tszórah'án, e lvitte s mindeniivé el, 
hllllclle az OS I szen t IHtel: "aJ>; Is ten aj:\ndékát", 

Por és H amul, ,. Nem és nem i f:ltető eszlIlévé fino
nlUl" a Tc lényed i::;, hogy lovllbbra"is összekölö kapocs 
legyen távoli fÖld rés7.ek lakóinak csaUldi tiizhelyei. egy
hfizai és iskolái közöl t. Hitet, vigaszta lás t, Ile/lles b<1torsá- . 
got és erkölcsi épségel l e hellő könyveid tovílbhra is v<1ndo
rolni, f0.1~nak ft magános szigetek re, hOJ,'Y senki se éreZle 
magat arváll , clhagyah'a , " Poslai :\Iissziód nem ér 
véget soha; Istennek a ngyalai szolgMnak Tenéked azok 
Jes7.ltek .'l T e post:'tsaid , ., Bi zó reménységgel ~'éssiik 
sfrkövedre: 

" Lucy M, T:lgarl voll, m íg é Jt , 
Aki im itt céljához ért , . ," 

" 



KfiS7,l)ntÖ. 
(Perencz JOz5e1 pO! pök 9O-ik évfordu lójAn : Kolo;a!vArl .) 

"Köszön/sétek 
c!lóko16ual!" 

egymást szeli t 

2, Cor. XIII. lS. 

KilencvClI cVllek félig virágos, félig tövises sorompó· 
jánál szólok Tehou:ád, Istennek fölkent szolgaja, .szere~"e 
t~zlelt főp;ú;1.lorUJlk l Erről a helyről , legszebb dJ3dalald· 
nak szlnhelyér61 szólok Tehozdd, köszöntve Téged le l· 
kedből lelkedzeIt fiaid, az unitárius papság nevében. úgy 
érzem, hogy ez a lelkes ünnep nem csupán a ~e ju~i1eu. 
mod, h::melll együUal :I keresztény lelkl pás~ to~ ~l.~lvalás 
aj>olheMisu. Dc mi lIem a le{ildozó napot kos7.onlJuk, ha· 
nem azt :17. örökkön éber. egyetemes szellemet, amely ne· 
Illes pályítdon egész lényedet áUmtolla és {tllalj!lrla , amint 
hiszem, hogy {Ilhalja és :'tltulj:'trja (hitel" az iinllepély~s pil
lanatban is. Veliink együtt világi hIveidnek heh·en·nyolc. 
vanezernyi serege it i és \(t! II KirAlyhágón, harangzúgás 
és %SollárénekJés közepette, súvében Mdtatos szeretet tel, 
szemeiben csillogó könllycse)lpckkel ad hft!ú t a mi,~~cnható 
Istennek, bogy Tégedet ily magas élcl ko~~al, mq;aJajIdékO
:wH, h ogy majdnem unokáidnak tlnok.I,lt IS megl.lthalod 
vnln ; mialatt kiterjedt csnládod volt - tll szem :- az egéH8~ 
unitárius egyh áz, amelynek anyagi gyarapodásat és, erkot
esi súlyfit , a nagy vil6g elött is l ekintél~ét és megbizható' 
Slígá t e lölllozdflulli sollu meg nel~ sz(in t~l . ",'-

" I' rimus illtcr /Jares" . _ clsoséget Jelenle tt ~ I e sza· 
modra az imádsltgos munkában , amelynek klasszik us kép· 
viselóje, kereszthordozó vitéze In.ik?zöUiink Tc vagy. 
l1gyallcsak illik Terl'ád at. a jJostoli Jehge: ,.~ az éli szol
gélatomal ékesltcm", S1.ent egyséG~n a~yaszen t egyházu n,~
kal s tlnn:1k T<risztusúvnl, hosszu évtlZedeken keresztul, 
féltö gonddal ltpoltud a protestáns unió eszméjét, I~ogy 
idvtuéye legyen e Il á%lIal.:, amelynek fa~ai sohase~1 V I ~~l.: 
hangozték II feh:kezeti tor7.salkodás alda tlun csatak l.,1 

tásait. k b o Ot 
Ou voltál II Nemzet lUllácsftball, osztva anna aJ?1 

és aggoda lmait , feltárvtl vénő seheit S keresve és kérve mm· 

denkol' a Tc IstClJednek "yúgyitó irgahna5S{~'-t t nmc1 
nélkül semmi jó nincsen ez:n II fötdön. ' " y 

. Neved hejf,.rta az ~gés.z világot , areképed o tt függ bos. 
101~.1 és london ~ székbazalllk e lőcsarnokában é.\ sok-sok 
gyul ekezc t vcstlhuhnnáb:,n ; s akik egyebet lIem is tudnak 
ról,unk; azt tudjt'tk, hogy Tc vagy n nli Cöjlásztorunk é.1 Jó. 
kaltól m egtanult!lk II mi kOllfessi6nknak 3lapturvényét. 
.,Eyy ~~ Js/en!" E nne~ . llz igazsagnak e1óhtlr<:osát, Dávid 
Perencunket, n3h'Y neVét, ellIlékéi , jór.L"7.1 Te ils tad ki a 
fe ledés lI7.:'iZlldos llloháb61 s rendeztél neki olyan ünne
pei, nmcly vilúGraszóló szent iinneviink marnd ami·' e-'11k 
unitiirius és magyal' él ebben a haz:iban, ' .. 

V{i,nd~rlásaidbó l hnlatérve, a pi'tspöki rezidenciáb:lIl. 
amely mk:.bb szere tő olIholI, mini nagyuri palota, Jll illdig 
o tt \":ÍrL :ípolt cs lelkesített Istcnnek kúlOllős kegyelmeből 
ma is Vcled -:gyü tt ünneplö v&löangyalod, mindny;tjunk. 
lIak édes AnYJa , dr:lg:t Feleséged s gyermekeidnek és szép 
unoká idn:.k serege, akik közölt - Luther szavaival szólva: 
. ,mcnnyorsz:"igbúl jövök tihozzátok" - mindig megértésre 
t~liolt :íI. föltaiMtad bennök a föl di mennyorsúlgot. Úgy 
IlLszeIll , hogy Tc, kcd\'cs föpúsztorunk és :lIyai bario1 unk, 
il t is és igy is kiv{l ltk éppell ékesítelted a Tc S1.otg:'11alodnt 
a lelki szépségnek és jósiignrlk hervadallall vidgniv31. -
Eszményiink : :l keresztény család, III épii/ö és éplfő anya· 
.~zcntcgyh{lz. a jó reménység nlaU dolgozó " M:lg\'c tö" s a 
boldog és IllUIlkiI l> emberiséG' . . . E1.ckf"! az eszménye
kel To őrizted meg csorbit a tlanul és Te képviseted ma is 

° , k II ml sZ.unun ' ra. 
Kilencven ,h'nek fé lil:' ddgos. fé lig tövises sor(illlpó

jánál - mit adjunk Tl'néked, :lullvel a7. Úristen júkedvé· 
heil úgyis meg IlC :HdoU \'olna ? _ . , Köswntiink Tégedet 
testvéri szent csókkal. Köszöntünk" régi szeretettel, :lInely· 
nek sz{trnya i, milli a rildió hull{mm i, :itcsapnnk ismeretlen 
ors7.ií.ghntllrokoll s mindnnnyiunkat cgyesítenek igal. meg, 
úrtésben, megbecSiilésbcn, szent örí"lIén,\~bclI , '.Idftskh-:\ · 
Halban, líjjániiletésben , , , 

Ez :l mi lIlai isleni swlgáJalunk . t\lIIen, 
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'J'cmc.(tb4m. 
. (Sllshalllli kőzle ll1CIO mcgáldó orációjll.) 

" Mi tIldjuk hogyha f öldi sri/flr · 
házullk haj/tka elbomol, tpWr. 
lIiIIk lCSZCl1 18tlnmél - örökké. 
l'a16" ," 

g Cor, V . I . 

I\eresztény 'fesln!reillll - Boro ngó én.ések szúllYlk 
meg keblünket, funinl úllépiink :1 temető I,apujún, Oda
kiinn a vilúg zajúban, fl nagy hajs7.:1 miaU, n1ig van :1IIn)'; 
időnk, hogy clmél~'edj.iuk , Ilogy iium:1gllllkba sd ll junk . 
jHizdelliink kell a mintlell u:lpi kcuyácrt s kiizdclliillk azért 
a csekély örömért, alUi ebben fl fmeli lé then néha-Il:lpjúu 
jogos oszl:'llyrésziink, Küzdenünk :l beesiile térl , nmelyet 
könnyelmiiell {u-uba nem bocsútlmlullk . ellékozolt:llni nem 
engedhclÜllk, meri ellől Higg elllben'oltunk : :lZ ls len képe 
a mi homlokunkon . 

Itt n temetőkerIben csö nd és béke fo;.:ad mindnyájun
kat. I! lökcl , milli fl holtakat. II I c.lcsilulnak :l földi S1.cnve , 
délyek s a lnondhatat1:ln szenvedések úrja nelU zajg, nem 
zúg 10\':'lbb ; :m n:l k hul1:'mwi. mini v:lla nJi \' é rlőgtl l on , Ill eg
törnek :. t ellle tő küszöbén. IIt:\ lelki b:'umL is mcgszentcll 
öröm Ille vil llo1.ik, amelynek Ts tellL dicső ítő zsOlo1.s ll1:'\ja ma 
gáva l ragndja lelkeinkeI. LerllzZllk magunkról mindazt, 
ami gyenge, gyarló és esendő. Lcrúzzll k ezt :t földi sMor
h ázal, hogy magunkra öltsük :lzl fl Illennyei hnjlékot , lIlel y 
nem kézzel csinált . h!lnclll ürükké"fll ó, min lmaga:lz Is tcn , 

" Mi tudjuk" ~ szól az apostol ri meggyőződés mély
séges hangj!l.II . A reltámadás és örökélet hile Jl :Ha nem 
puszta sejlés, n em is ha gyom:'m'yos hittél e!. hanclll é.l ő bizo
nyosság, amely napll:'1 "i!ligosahba n mutatj:l mind
ny:íjunk s1.l'lmára nz e lcl örök forrá sához vezető ulai .. . 
" Mi tud juk" _ oh, hár chhen :lZ ünnepélyes percben is. 
amidőn lassú tempóban eli ndul t a menel. hogy ebben nz új 
tellletöben megrlsott első s ir lakó,iá t kegyeleteS érzések 
közölt ide kikisérje - ez II gondolat diadal.m:lskodllék :1 
mulandóság keservein, amit szerelteiuk el vesztése okoz 
h(lllatos szfviinknck l Akkor nem votna egymástól sok cset-

hen oly:]]1 t{,vol. "I!;y cIszigetelve :l rahl és a t eme tőkerl 
Akkor nem vol n:"! olY:lIl 'I7.omQrú és lelmugo16 n maga 
veszlesége hldat :',hall n .. IInlolh,k I'ml;:' k.c" , " Akkor a 
Kriszt us kércszl j.'·1 itt a lf' melübCIT üriikkün rl'lIylő glória 
ragyogn:'! küriil , Ilikl, v i g:l"z l~diJ.st és boltJ 'lgiló éd c.~ re
mény ... éget hin l"f' maga k,-)riil mindenfelé, Ehhc n bizakod
junk. ehhez fog:IIII..,71I nk :1k k .... r is. amikor Otlakiinn elnye
léssel fenyegetnek a IlIrnyosuló hllll(,mok, amikor elC\'C
llen nknrnak el1 f' lIlc tni mi lIke!. 

th g:\djuk ki lII rl ~lIl1k:l1 a ,./ijl<li ~ti ft)rllá:" d iiledező 

romjai alól s ké,'jiik :1 miuucn ek Urát - Tercmi vjét, adja 
Illeg nekünk :1 ;0;1 ri'/, örömei, hQj.!Y :Il élet fijldi mesgyéjén 
végónhlk csönd, '.'! úhitnla, vagy kiizdcl mes :1gúni{lja kö· 
'/,ö tt is elmondhassuk , sz:i.jjal-szh·\'cl "nlljllk : 

" Krisztus :"lZ én éle tem , . ' 
Nyereség :"l - halá!!·' 

Igy :i ldj:1 melo: :l Kcgyel.:-mnek Istene ezt a munkás
fal ll! é~ ezt n Iij lemetőkertel! Amen. 

.. Eme/jctd- ::U8Z/Ót IlIl6pckhcz!" 
I:z.'I(I. LXll. 10. 

Lellg n z[,"zló. hirdeti nz örömet. IIinldi, hoj.!Y n Nép 
hos'Iz:"ls Imjdr .. :is lOS keresés ut fl n meg!allll ln - önmngfil. 
Nem fut tübhé csn lóka ílhr:'indkepek tiMu, :1 melvek 10":\
tíinnek és lIyOIl1I:II :1I1UI elenyésznek , mini :I pusztai détib:lb. 
Odaköt i ól II rÖj./hüz :\ nm;:yn r földn ek ősi ereje, amely 
bő\'ell ju lalmílu:1 a bnr:izdJlba hullajtott magm l és "erej
tékel:Liim. :1 piciuyke rlis7.:i lbml él a eédrlls hite: Kelet 
Népének nemes hi\·atúS:1. A ra:'lA'on csiingő IWflnn!cseppek
bell pedi~ ('gy ,'g.;~z színes \' iI :'I;': :1 maga mennyei pompá
j:""a l int eget fclq,' , lIí \'ja-hh·ol.(lllja. minth:1 liindénncsék 
kincsei nkilru :'1 e l ő tte feIEII·ni: - .Jer, jer kcl.Jclcmre, érezd 
:ulIl:lk any:li melcgél, lelj be il1:1lú\'nl , te lj be 1>'II)Mló ned
\Ie ivel s fél ej lst! ('I a 1II0Sloha sorsol, :1nldy c~eréven úl 
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oulllJ.) n :'lou-dul Jutott.. Felejtsd cl II mul ta t, mert a Ill.'! i 
úzéWJ nll pUll k jóslata szerint tied a - jává . .. .. Emci je

Id: ,""dól II n~pekhez l" 

Lellg a zÍluM, S:.cécheoyi d sdaja . R:í \':l n írva r:l8yogó 
belükkd: numka - hi t - biutlom! .. . I ~z a h ármas egy
WB . Ez a J~8.H('bb Zlíszló, mit \'Illahn lá!lnm. :'I los t is . 
" mikor ilu llepi örilmérzések közölt fe llekinlek rúja, igéze
let vAgy fogja CI egén valómat. Úgy érzem, mintha lemp
I(unhan oltá r e löli !tIlanék. m :V;:llllba fogadva , szh -emb,' 
l..Ii.ru a mcgll.)'iln tkotOlt egeknek s Ui r nyas iizcnetét ... Erl 
J..a14u gya nán t ra jt' a munka gyumölcse, :lZ á ldott min
denna pi kCn,-e r : ben nc a magvelö imája és :lZ ara tó d:lla . 
" föld l)Ortt S a csillagok lelke. Aitól ol~' Z:lm ll tos, a lló! 
ulyan édes. .. I)rlig llgyöngyök gya n:\ nt ra jt' it h it virág lI : 
Idve5loég keres1 ljc, me!y megváUhll t m inket lI li IIdelI Illi Illl lr.-· 

uyomorúsflgunkból, mi nden biincinkböl. Altólolyitn s lÍnc.." 
/l ltól olyan áldott . . . ~s szerelm i zálog, ls ten csókjll g)'a 
mmt, mint egy Hr:myfOllál , bizalolll sugiu-Il vagyon bele
zö'-e. Aitól oly r llgyogó, aitól olya n drága .. ' Egybc.Corrl 

lelkemmel minden k is betüje, utinden rojtocsk:'tja . úgy 
tektntek reA komoly, ft1út fl tOS, elu:[m l szeretetteJ, mint a 
I~rdepe ló hitbuzgó rómfli :IZ oltá ri szentségre . . . .szentség 
ez fl l.!ts:.cló, ~1.écl l\!ll y i :.cúS1.lajfl , a magyar Nemzetnek igazi 
«ficramcnluma, amelyben meglestcsiil II lW1.afisag és az 
emberszeretet egyediil (id"öz!tö vnll t'l sn ' . . " Emelje tek 
, AnJót a népekhez !" 
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• 
.. lA>ug II zászló, magy:\l' zászló, régi fényben ujra leng. 
Zeng a z erdő, m~yar erdő : felHlmad/is dala zeng. 
Aki 1{lt ja , aki Ilfl llja . emberelje meg nmgát ; 
Nándor fokrul ön lesté \'el, 
lI a r01alOló, pi ros , 'érrel 
" édje-\'h 'ja - ostromol ja, 
Vigye " égsö diada.l ra 
Ezt a ú.szl6t, a Széch enyi risu a ját1" 

• 

• 

Ö él! Én. 
(Párbeszéd .) 

.rl mi att/áinknak l~tellc l~(i
la~:tott téged., hogy megtcumlNdd 
az ó ak'a rat j át és me!]látlldd lImIl: 
I gazat é$ ,:ól hlll/mwl (Iz Q ~zdj(i 
ból." 

Ap. C$cl. XX I1. 1 ... 

Ű; KÖ\'e~s engemet, jó testvérem! Ih én megmutatom 
neked az élet mélysé~ci t. ~ I e r l amit ilt renn l:\lsz. az mi nd 
csllk buborék. C~z:\r hil la lma és J)órhlS kincse, mind olYII n. 
m ini :lZ arany Hist. CSflk csaloga t, csak h iteget ; dc sohnsem 
adh:lI igazi örömeI. Te pedig bo/l/o(/ akarsz lenni, úgy 
h iszem I 

E/! : Kö\'elnélck, Uram l dc \':llami ismeretlen biib:'lj 
visszalart. Egy érlheletlen szó, egy k:'iba hang, amely mi nd
egyre :'lh 'onaglik ajkamon. Hogy mil jeleni, azl nem tudom. 
Tal án egy rejté lyes ABC b(>li iiból eJ;yberakolt tnb: egy 
féltve őrzö t t, d rága , szent titok . 

O: Vesd ki sz!vedbő l ezl a kórt. h:l én uh'umm jönni 
" {lgyO! s mint hii tanil \'ú lly, engem szeress, Ile lIsajút 
b ii nei del. 

En: Szeretlek, Ur:lm t Egyedül cs:lk Téged szerelnélek, 
hogyh a kevesebb \'olna bennem a földi por és töhb a lélek. 
De lasd, ak:'trhogy kÜ:I;ködöm magIImban .~ Feléd rra jong\'a 
váltig törtetek, u le lkesüles égi m{llnorliból a fö ldre vissza 
hlí:l; a holt anyag. S ez ellen, ah, éli mibe tehetek . 

O: Szántak, te gyönge bábl - HM az én hib{tln . hogy 
szegényes szalmakunyhóm kiiszi)bén egyk or ki rá lyok hó
dolatát elfogadtam ? - EreIIcm ök mind szegé.nyek le ttek, 
kiűrHve kincses kamráikat. Az ő szívüknek uti tnrsolY{lboll 
Igy. csak igy fért Ill cg - boldo:.: iI \'1l menteD - :l Z égbcnézö 
krislltlytisda Hi t. .. S bál le ne ludutU én érettem, ki egy 
új \,jJág s :l;eu l ha tárán .állok. hibáidról ünk ént lemondani ? 

En: Uram, bocsáss m egl Tulbccsiilsz Te engem, ba :lzl 
hiszed, hogy erre kész vagyok. Úgy tessék-lássék - ~ló\' a.l 

- m egteszem . Es aki csak lát , még meg is d icsér . . . De 
a Te szined elő ll , Mesterem, orc:lpirul{,s nélkül nleg nem {III· 
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batok. Pedig szeretlek, hidd CI és csodállak; mert lám Te-
véled fö ldre szállt n menny. . 

O: MiJldezltudod: akM csak jómtlgam, akinél egy anya_ 
méhben súi letik a sziízi Szó s II néma Szeretet . .. "- ebe
ledbcn az éppen tígy fog vajudni az e ljűvendö sz:izadok 
sodn : s mire megérik, egy új nemzedék valóra váltja tellei
ben is, csak úgy, amint éli azt megalmodam. Ne légy ki
csinyhitű , gyáva, csüggeteg, én szerelmetes jó barátom; még 
a ké tséggel nemben is - Remélj! , .. 

Ell; Kűric, eleison I . .. Christe, eleison ! .. , Uram, 
Mesterem! T c mindig édcs. mindig draga: Tied \'agyok , 
egészcn a Tied, .. Oh, (.Idj IIlcg engemet! - Ne nézd, 
hogyha Pé te rrel o lykor me,::tagtldlak, :nagy Tam:íssal ször
nyen kétkedcm ; a szívem uzérl csak a Jánosé, aki 0 11 p ihent 
:I Te kebleden , . , 

• 
AWl!lalol.: kara: .. Dif'.süs~ a DlII'::lIsságos mellll l'ekben 

:u 1!l l elln~~k!" - AIdolI Ka rácsonyest .. , Boldog Kará
csonyest .. , 

ÚJ Élet. 

" Nem halok meg, lumem élek 
es hirde /cm az Oruak dolgait ." 

Zsolt. CXVIIl. 17. 

Szilveszter este utolsó ór:íjúban megsz(int dobogni egy 
édes anya i Sziv, amely űvéiért szen t lángol:ísban emész
teHe föl önmasflt. Fötdi gond és banat többé nem aggasztja, 
Fűldi öröm, siker többé nem érdekli. A balál l itok7.atos 
kapuján á tment egy ma sasabbrend ü f:le tbe. 

Reá nézve cl a z ilj é let scm lebet m:ís. mint amit ha
landó testének pors!llor:íban fol ytalot t. Könnyes még ll. 

szemiink ll. bilcsilvétel magasztos perceitö l ; de azért meg
nyuS"ássa l lá tjuk , hogy az ö úldolt lelke olt is viláSOl. 
Szívünk sa jog még, ha kűriiJtek intiink és veszteségeinket 
sz!ullláljuk ; de azé rt é rezzük, hogy az ű nemes szíve o tt is 
~zeret s ró lunk, akik öl mindhll. lal ig szeretjük , soha örökké 
el nem felejtkezik . Elcsuklik a szó ajkunkon, amikor 

12 

im"i llkba roglal juk ' üt, aki éreHünk az Ur zs:i molyúnr.J 
imfldkozik: d,e ~m!r t tudjuk, hogy ö ott is nagy bátors{lggal 
" hIrdeti :1Z Urnak dolgait". Az ö kedvenc zsoltárírójának 
s7.avai szerint : " nem hall meg, hanem él ... " 

ls ten öl csak mogú/lOz s=6/í1o /t« cj.;y maj.;lI.sabb s wlgá
b tra. Ennek a szolgálatnak minden terhe az övé, minI ön
kcntcseu vállal I szenl kötelesség; dc az övé esyúllal an
IlHk minden jutal ma és dicsösége is, amely mini ékes ko
t'ona díszí ti HZ Ö homlokftt Istennek ,·álaS7.toIl3i közölt az 
O orszú.g:lban, 

Lelki szemei uk elölt így jelenik meg újból 3Z ó kepe, 
a melyen ti. mulandóság lehellete érintet lenül hagyott Illin, 
den ös \'onÚst. ~elll tudjuk , melyik , 'olt rajta szebh : az arc, 
\'agy I)(:dig: a benne vissza liikröződö lélek, Neul tudjuk, 
melyik volt a vonzóbb: a földi sátoriuíz, vagy pedig II. $lel
Iern, amely henne ideiglenes lakást veli magúnak, Neln 
tud juk , melyik volt az ékesebb: a szó, vugy az ihlet, amely 
a jlrófélaasszony ajakán egy új kijelen téssel ajándékozta 
meg a világot. 

Fanat ikus híve volt a békének. Ezért hurcolt a hú borű 
ellen. Szerette aZ él Krisztusát: ezért nemes önmegtagadás
sa l h ordozta al élet keresztjé t. $7.f1nla a hünöst : eZ('r l akar ta 
a bukott leányt a jó ütra vissz.'Icsáblt ani. Sajnálta II. szegé
nyeke t: ezért kOllogtatott be a kunyhók ajlaj(w, hogy meS
ossza ve lök a mindennupi kenyeret s a mellllyei mannát. 
Imádla .'IZ Isient: ezér t le tt hitvalló és :íldozó papnöje az 
IInitflrius \'[lllúsnak, amelyben Chtlnning hl/hOlot/tm egy' 
Itú:(/ az ű számára Icstel öltött. 

Alak ja : nö .. ' A lelke: férfi, . . Eunyi kellem, eny' 
nyi b(lj és cllnyi gyöngedség csat:íz oda fen ! a mi igaZUli
kér t , .. Veszteségünkhen ez az igazi lelki nyeresés . Es, ha 
lehet - ez a m egszelltelt öröm a mi bunatunkhall. 

_ Pereelné Kozma Flóra nagyasszonyunk emléke mi 
kŐ1.ö"ünk örökkön él ". Örökkön éljen I 

" ., 



Ham'V8z6. 

"Térjetek 
IIz lI:etek 
ráIlllal is, ,ó,;;g, 

/I. 12. 

Eleg "olt mÍlr a d~ridóbóIr Síp, dob, zene, lánc hal 
heten :"1 szédületes ka\'ar;;:asban hullámzott ide-oda. ~lintha 
egyéb dolga sc lenne II magyarnak. min t hogy lllost az egyszer 
- tallin utoljára - amiígy istenigazaban kitombolja ma~ 
gat. ts miért ne? .. Hiszen neki - ha múr lill1Ilja Iltán 
becsülelé, is eh'esztette - igazán nincs mit féltenie. Ö le
számolt az élettel. Lc.>é~elt ősi házáuak hamujában I:íncolva 
rekedt hangon kiált: " I'hhd rá, cigany! - Ej, haj sohase 
h:llunk meg!" 

Pedig, ha szeme volna, látn ia kellene, mint nyilik meg 
lába a la tt a föld, hoR'.V tá t011g6 szakadékába temesse a jövö~ 
nek hen'a lag reményhel együtt a nemz.eti múltnak ,minden 
dicsőségét Pedig; ha füle volna, hallaná, mint zúg, mint 
dübörög a 1i.1:igtörténelem diadalsz.ekerc. mely irgalmaUa
nul keresztiil gázol vérző tetemünkön, nem lörődye pana
szos jajkiáltásainkkal . '. "Elvégeztetett: consummatum 

l .. es ". 
Hamvazó szereda komor hallgulatal'al a lelkemben idé.

zem a prófétát, aki mint az l sten embere, szánalomra ger
jedt "eszendö nemzedéke iránt 5 megtérésre sz6lította öket 
a szent hajdankorban. Térjetek meg én hozzám. térjetek 
Istenhez, aki tibennetek lakozik. térjetek Hozzá teljes s~í~ 
velek szerint. Ö még ingalaR', té.veteR', elesett voltunkb:m is 
szeret bennunket s azt akarja, hogy az Ö szentséges szlne 
elöli a porig m egalázzuk maR"UJlkat, mert ez az egyetlen 
lit ja és módja a Hozzája \'aló fölemelkedéslWk. Ö szerel 
bennünket, bűnbe merií lt földi gyermekeit s azt akarja, 
hogy keserű könyhulla tás közötl megbánjuk elkövetett sötét 
bűneinket. böjtöléssel is, sirással is, keserR'éssel is, mert 
máskénl nem nyújthatja nekünk az áldottság érutével 
együtt atyai bocsánatát, másként nem táplálhat minket Je
nlz.sá1cmnek ja'-aival. nem örvendeztethet meg a Krisztus 

" 
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örömével, nCOl ,;Ígaszlalhat meg lIlenllsei szenl Lelkének 
draga ajándékával. 

Elég 1'011 már a dáridóbólJ Nézzaek c:sak, m~g a lWll(aS 
égbül is ham\'asszűrke hópelyhek hulldogálnnk. Egyre hul
lanak , hulIdogainak és csipkeszerű finolu ffllyollal borit ják 
he a rétet , :IZ erdőt . Es a királyi fenp'cs zengő sátorában 
ott seltenkedik !lZ ősz i vilagból még lIIel-:lllaradt zör;.:Ö ha
raszt s fejét Jehajh':l búsan, várja, várj;! , szi' .... zakadva ,,;lrj;! 
a homlokára írt hamvazó kereszte t, a bűnbánat fenséges 
sSmbolumál .. ' Az isteni kÖl1yöriilet titkát. amelyből szé~ 
munkra is áldás - üdv fakad ... 

Térjetek meg, amiR' nem késö .. . Amig nem késő. tér_ 
jetek Illeg, .. T(\rjetek Islcnhez! 

Passió. 

,,A 'Illi betegsépülIket Ö vi.8elte ... 
e8 az Ő 8ebenlel gyÓgyUltUl"~ 
meg." 

tzaa. Lm . ~-.5. 

Emberi cletü.ll.k llek fönséges mysteriuma a - SU!II\"C

dés. Annak titokzatos fonala nnnyira át meR' átszö"i eR'ész 
lelki ,>:ilágunkat, hogy azt onnan k.isza~gatlu a lehetetlen
séggel határos. Es ha nagy ügsyel.bajjaJ kibogo;hatn6k is, . 
úgy tetszik nekem, hogy atállal a kép csak '\JeSzitne ere
deti SZépségéből és mün5szi bevégzettsl!R'e is csorbát szen
vedne. Meglátszanék, hogy kontár kezek nyúllak hozzája. 
- Még á kő is szenl'ed , .. A kő , ~mely hajdan nagy 
királyok és hadl'ezérek vitézi tc tt ei t örökítctte meg, most 
pedig fakó belííivel és el mosódott k(1)CÍvel úgy áll olt előt
tunk, mint cgy szégycl1oszlop az Óvilág éktelen romjni kü_ 
:.o;ött . .. . Es szem'ed a virág is, amely csillogó diadém he· 
Iyett _ egy boldog menyasszony feje körül ragyOlrl1l -
".sic {(lIa IJofunl", egy hazáIlan koldus ~üppedő s írján her
\'ad el . .. Es szell" cd a láng is, amely. mint a .'tllkán kelx-
lébe-n örökkön izzó tiiz emészti ö nmagát; de a \'ilág eli: 
csak sflfli hamut szór s füstölgő kénkö.'el bocsát. 

E7.ekhez képest mi a te szenvedésed, édes anyai Szivi 
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.. \ k i ChÖloZiilöu engetlclmes magzatodat lá tod függeni lehor
gas ztott fejjel. át :lzögezelt lábbal, átszögezett kézzel a véres 
kerCSl ten ! Van-e balzs.'1ffi Gileád ban a le számodra ? Meg
n~:ugtat _'(! léged, hogy Jahvénak igazi swlg:'lja gyanánt " a 
ml beteysé9iinl,:et ő viselte",! _ E lég neked az ö kegyelme, 
bogy Jll:is al:lkban vissuadja néked azt , ;lki( i,henne eh'csz· 
lellél ? - Lám, a. történ elem rohamJépésckben SZ{lgu ld 
előre: s ak i tegna!) még a ./;lIn'e szotg{lja volt , ma már az 
Emb!?rnck fia, A te gyerme ked ü is, ak iröl mi,Hán mondja 
:'IZ Ir"L~, hogy .,az fi sebeivel g!lógyul/un!.: mert' . 

. fh Ó é.~ újtestamentum ígj' ölelkezik ef()ik a mással. 
'gy egéSzí tik ki egym:'tst , min i az örökkéva ló Jelennek al
kotó [·cszei. :\ ffilíllnak szenvedése ma már :lZ eljö"endö 
d icsőség. az isteni " ál tsag kiapadhalallan forrása. A Vesta
szílzck oltárán ma azért lobog tisztabb és Szcn tebb lánggal 
az áldozat Hize. me rt "a mi bclegségliLtket ő hordozta.,. 
és az ö sebeivel gy6gyullunk meg'.' . _ Pil{l!us palot ájának 
28 l épcsöj6ből Sc:l.la Santa épü l az ö rök drosban, Ezen a 
S'lk nt l épcsőn csak fokról _fokra, térdel! csúszva, emelkedik 
:.z ih letell zarándok, aki az ő Krisztu s;'inak megreszített 
a la k ját {llIandóan maga elöli fútja . . . fen t, magasan, a 
zajgó' világ hullíunlorlat:li riilütt. Fent, magasan, azurkék 
boltozat védelmc alal!. olt leheg fl beleg le lkck gy6gyítója, 
emberek meg,-il ltója . . . A Passió: emberi életünknek főn
séges m,ysteriuma .. , A szenvedés" . 

- S7.egény mllgyllr Népeml Vilúgraszóló szenvedéscid 
szen l ICpcsöin mikor érsz mll)' Odll , hogy " az ő sebei T eged 
I S _ meggy6gyitsnnak"'!! . , . 

Quinque Ecclf"siae. 
" Tudom a te doll)ailÜtt. Lthl~, 

ajtót 1Iyitottan~ eMile(/. os nincs, 
aki be hidna zarni azt." 

Jel . lll. 8, 

lI íre~_ne\'es Pécs városanak lankás ha lmain öt egyház 
épült hajdanán, Inne n de{,kos nevc a cikk élén . Néme tül: 
Fiinfkirchcll. Mondjuk: öt templom városa, Réf,::i dicsősé
gének sugárözönében úgy ül olt a Mecsek a ljúIl, mint egy. 

" 

,. 
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mesebeli .királynő anltlyos kal'székén. Tekintetét hiiszk':lI 
jártatja kür íil, az előtle elterülö síkságon, ahol egykor \'úl. 
toz6 szerencse,'el mérték össze fegyvereiket 3:1; ell en~eges 
hadak s ahol m ost habzó vetést rinant a kóbor es ti s ~ét. 
Neki hódo l :IZ egész kÖrnyé.k, amel.;et b ssankint a saját 
képére all1kit ál, :\ Ii nden fordulón:'!1 eít'!·· egy régi kedves 
emlék allít meg, núntha csak nti magunk is résl.esei leltünk 
volna a lefolyt zh'atllros idők titkos örömeinek és nehéz 
prÓbi.inak. 

D6mj:iu, minaretjéll - minthll még most is viaskod_ 
nék egymással a félho ld meg a kerCSlt! Ped ig az a száza
dos küzdelem múr régen a múlté. S csak a~ arcélekben s 
a vígan pergő, eleven beszéd árj;'llxlll keresheted fl város 
n:gi urait. 

Lépteillk nlal! kong a föld: mcrt itt tllllljdonk(ipn.en 
ké! ,.,'áros van. Az egyik a föld felett, ft másik meg a föld 
a latt: II .katakombák rejlett világa. Fönséges, báslyaszeru 
tornyah-al a hatalmas székesegyház. arnels ünnepi díSlt ölt 
magára ft ta,'aszi POIllI)ú,'al ékes környezetben. é3 a föld_ 
alatti t emetk cző helyek szomszéds{lgáb~n csodálatos épség
ben megmaradt kúpolna, ahol az iildözések idején védeJ· 
met ta lállak az e l ső keresztények . Fent is, Jent is - mint· 
egy félálomba n járva-kelve - hallom az anít'!'ali üzenelei: 
" Lám, ajtót Jllli/oUam e16tted s nincs, aki be IIIdná zámi 
azt, .. " Ajtótn.yitottam, h OK" \·égigj;\ rva e \'á ros templo
mait, mindenütt hirdesd :1 lelkedhen örök idők tő l fogvl! 
zengő tes!vérszerelet hymnuszal. 

Ha már itt vngy, térj be amol! a dombteWn a Mind
szentek templomábll is. hulott n török idökbell a te szenl 
Erdélyed vándoral)Ostob i több mint sdzévell ;'i t hirdették, 
hogy egy nz lsten, egy a Vil;'tg. cgI' az I~ mberiség. S készek 
"ollak ezt az iidl'őútő hite t mart il-om.s{rggal is megpecsé
lelni. Ne húnd, h Ol-{y most il PMosok prédikúlna k benne. 
Az idő kerekét imm{lron \'isszafordítni nem Jehel. De tc 
a~ért mégis Erdélyi keresed ott. 8s Illeg is talúlod. :\Ieg
találod őke t , az unitúril.lllUS Szentgyörgy IOWlgj:lit, akik II 
babona és előítélet sár,kft nyaÍ\'ul fölvették a harcot s ezt a 
"úros! II tes t,'érszeret"t Philadell)hia-v:írosá\'Ú \';tr:tzsol1ák ... 

S még f('nnebh, a T{'lIye gnzdn::: csorg6jánál - kit 
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Jáluak u:cUlcilll? _ Skadcza .'lIáté és V{.la s7.úti György 
:IZ . '. Kél jám]}()I' C''''hiili férfili akik itt mossák mc'" k"k nJ. .. 
'ezm 'el "úrtatlaJlságban". miel őtt megkczdcllck a XVl. sz:'-
7~(! swk:ísa s:wrinl a két napig ta rló, uevezetés pécsi dispu
laClól n ICIllIJ]omocsk{,ban , a csupa szem-fül "iu'osi polgúr
sl1g elött. 

' . . En már IlCn! vitaikOZOllI . En csak szeretek. Szere
~em .. még mo: - cllenségcmel is. lit VOln nz az Ajtó, amely 
lI<h'oss(-grc nyílik ;·S a~ örök-életn! hi1.loll ch'ezet. 

Arekép. 

.,Te helye/ted mondj a az lill 8Zi
vem; keressétek a.:z: én orromat .
A Te orcádat, Uram, keresem." 

Zsolt. XXV11. S. 

.. \1. htel11 soha senki sc t.Wa. ;\léJ(is minden kor a IUllJ(ll 
~ZÍlmárn me~rajzolni lörekedctt ll7. Orökkévnl6 vonása it . Vett 
';gy szi klatömböt s a7.1 a saj: .. t kél)ére és hasonlatosságára 
romtálta. Tetszett neki I){'nuc az eró, a kitartás, a hillorság 
és állandóság, amely a müvészi l'és6 és kalnpÍlCs ihlete alól 
kibontakozott. Az li szemében ezck uz a1:lkok éltek, mOZOIit
tak és. leheHek, eJ(y helyről a 1Ilásikrll mentcll, s kegyesen 
elfogadták a nekik felajánlott áhJo7.atol. Hat:'irkö'-ei ma már 
egy mozdulatlan mirltnak. Fenntartó oszlopai az ingadozó 
jelennek. I::s :ÍrIlsképei a hizonytalallS{lg kődébe burkolódzó 

. jövendönek. mely az idők méhébcn rejtezik. Iti I':mnnk 111:1 

is közöttünk; mert a multa t eltemetni nem lehel. Kikél si r
jából, és mlnt évezredes h :l g~'omá lly , tiszteletet 1>31'J.nesol, 
hűséget .követel , odaadást és áldozatot mindnyájunktól. Bs 
ez jól is ,'an igy. Mert llenll:edékrő1 nemzedékre ezek :I vo
nások, színek és alakok lassailk ini üdvös vúltozáson mell
nck flt. ~tilld kel"esebb benniik a nyers embel'i indu!:l !. melv 
kész \"olt a tün.'ény betilinck ell enszegülőt kflit~'eilen hünte
téssel sÍljtruti. é.<i mind több és több II gyönl!:édség, (I \zere
telteljes mcgbocsát:\s isteni erelIve. mely kész rt mclttér6 
biillöst ki<'llgcsztelöd"e IIlflf.lfih01. fognd ni , kebel~re z{'rni . 
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liii LOS tagadás fellcldO hangzavarából íl{V lest meg
nyuutató, ~e5 harmania, anlelyuck árjúll ringatózva bol
tl0f?:II~ keresI a lélek azl :u: Arcot. amelynek! Uikörében meg
lát}<'!. onmasát , . , VihiJ::'ossfig és sölélség emésztö harcán IKY 
bonl~ko7.ik ki sz:hados éjsz:'lkának nyomasztó homfllyáb61 
a h~Jl1nl~~,sada.s, amelJoro mi várakozunk. akik flZ Istennek 
ar~<lt elellol fOIi"a nem kőben és fában. nem aran}'ban l~ 
eZlislben kerc~tuk , hanem a s:'Iját emberi szh'ünkben s ott 
:'I 7.sullflrlNJI'.:ll együtt nu'g is talúltuk. ' 

Ez az isteni arckép olt Icbelit lr.thatatlan. észrevétleu 
a tavaszi termés7.et ezer szcpsélitcs csodá jában: a "irál!: lel
kében és a lélek virágában. Ott lebel! ft könnyek z.iporáo 
lündókló fön séges srivÍl,rványbfln és olt a titok7.alos mosoly
ban a kedves halolt :lJak:'in .. , 011 lebeg a7. édes Anyam 
kopott inwköny\'cn, és a fia imn:lk erő t ól dunadó, nemes 
jMékain, amikbe egy Nemzet sorsa van leté,·e .. . Ott lebeg 
az éHető hllrmatcseppben, az arany kalász hullámzó len
geren és ft nap s ugarán ... Törvény betüjén és testetöltött 
Igén, mennyei mannán és mlndennapi kell..'!·éren. ' . Fönl és 
a l:'lnl, csillagbrm és porszem ben. köul ~ lá"olball _ min. 
deniill . ' . Örök Jóság. tiszta Szc'rctet, iJ!az Vilúl!:osság, aki_o 
ben semmi sötétség nincsen. 

Akárhonnan tekintünk is Reúd. mindenünnen vissza
\iss7.a nézel. Lelkiink a tó, amelyben \"isszaHikro7.11dik csil
lagos égbollod minden rag\·o~fisa ... Kezdetben is i~y \'01\: 
igy !('Sl mindörökk.,! 

"Jó PÁsztor." 

..,1:n vagyok ama jó pOJ!ztOT; a 
jó lId.sztar az 6 életét adja a ju
hokért." 

U,roJ! ev. X. JI. 

Ez a vi1:iA' egy óriási nagy akol. Ennek az akolnak ösz
szes juhaim egy pbztor visel Rondot: az lsten, a mi ÖfÍ;tll 
pásztorlmk. Gyönyörüséges és kies helyen legeltet minket, 
az ő m ezejének juhait. Csak intenie kell s mi ösztönös érzés
sel mcgcrtjíik, amit pnrancsol. J!:s engedelmeskedünk: neki. 
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Nin~ több olyan púsztor , mini 3 mi pásztorunk. i\ leJt a 
nSáJtó,1 clhogárz6, lél'cleR b:'iránykú t is fö1kcr~. 1 H)f.t~, ne 
roha njon kés~akar\'a ft sajllt v~7. lébe. S ha már elfáradt 
a hosszas bUjdosásban s gyön f::C lábai már-már ÖSS7.cros
kadnának, "álltira V~Ú s nag}' örömmel viszi ~1fI za . ,', 
Haza , hogy a többiek is, akik hizlonS:lgh:l1I volla k - ~cm 
! tolvaj, sem a farkas Il ~m fe nyegette üket - egyiill (iI'iiI. 
Jenek Velc, az egés7. Nyalnak atyai jlásztorá\'al ". Óh, bol 
dog Akol, boldog Vihíg! Melyik csillagon vettél magadnak 
ta n y:"!!? ~'lcrt mi c~ak úlm:linkh:1I1 IflI tnnk tégedet: " I~gy 
akol cs cgy Pásztor .. ," 

Ez ft , 'illig egy órias i nagy akol. Sok-sok aj tó, ablak. 
nyilás-rés \"aR rajl'l. S mi mindeniken kitekintve ,-úr juk 
ama jó pásztort , akit az a tyai Gondviselő felruház II saját 
kepm:ls:'ivnl, akinek áladja 3. mu~3. pásztorboljál, hORY lerel
gMSC UT. Ö nyáját, a juhokat, mint a kecskéket egyllzon sze
retellel, me!;ér tó lélekkel. És a pásztor Ille!:: is jöll :U; Idö 
teljességében. Ncm (l l.ul akon, nem ho lork (lh'a és mcglé
VCSZI'I'C igyekczell hejuln i az rl kolha, hog" me~islllerje aT. 
lS juhait. hanem a róajt6n : mindenikiinknek a szil'e Iflj{tn .. _ 
Megláttuk és megismertük öl. Azóta rol}'ton előll iink j!lr 
i" példaadással. Halljuk az Ó sza\'át, amint 11C,·llIlkün S1.Ó
lit és mi kőveljlik öl. Csak inienie kell s mi diadahnM 
érzéssel megerljük, am it parancsol. É s epg'ooelmeskedünk 
nékie , . . Nincs több olyan p:'isztor, mint a m i !J{lszlorunk. 
_ Kinilban KonrlLciu~nak h;"l(lk. Indi(lb,tn Buddh,'lIlak , 
Arábiilban Mohamednek, Sinai puszlájában - MÓ1.esnek. 
A Zenda'-cszta Hikörébell - Zoroaszlernek. A bellchemi 
csillagos éjszakában 1>edi" _ Jézusnak . o. " t s lj a.: Q éTe
tét adta a jnJJokért", hogy bővelkedjünk !lZ Ö halállibml. 

Ez fl ,-nág egy óriási M RY ukoL Benne kicsiny kanun 
a mi hazánk. t:.s méR kisebb lésm a Illi Ansaszentegylu'i.
zunk. Helven_nyolcvanezer juhra nem is kell olyan nagy 
gond,'iselés, kh'Mt h a minden juh ismeri a maga p{. ~z lorú l 
és a pásztor is esméri az ö juhait. Itt a p:lsllor nllk jól \'3n 
dol~a , mert a juhok maguk is I' i"yáznak clO·il> " másra. 
H a veszélyt ércznek , hogyha loh·aj. vagy farkas, I'ugy ep
pen farkasbörbe öltözött bárúny közeledik, csak öss1.edup:
Fl k a fejűket , de nem rohanna k hanya tt-h omlok a l"e51.C-

• 

dclcmt}(', h;uJUII Cll s ·· . 
l á~nad6nak, a klsértö l~:~s ~r~ntot kéllcz'·e, ellcnlálJanak a 
" I~gy akol l'S egy pászt .;1 Ictkek nallY kerftöjének! ... 

II or .. 
.. yen :Ikohltl.k Il:'l ~zlora ' . 

kU llk, F erenc.: Józ.sl!f kin~ ol , liII sz"rel\·e tisztelt pií5P'-'" 
~ I!lpokban két ors l~' 1I $ll'.e ~o~~lozs,'ár ,'li ros4ball, ahol ;J 

JÓ pásztOI·t, ak i 91 é\'es' d rá ~Ian eRy!>e, étleh-.c öt am a 
mébúl adja lo,'ábbra ' _ Ra o eiét adta és lsten k'e~yci. 
juhaiért. • IS al utolsó lehelleti/.: - at ó 

i\lustármag_* 

ha"'-;;e Mi!!fÍfJII magnal kilebb· dfJ 
lő/e." glia, terebélyes /a lelZ' /;Ie-

Máté ev. XIl1. Si, 

, L"nmk Jézus Krisztus nak z '-~zebbnél-s zebb példáza lai kö .0. . Isten orsz:lp:!irol mondott 
I ~ Horul I>övebb m~"""ar' ,Wil ,lel a legked\·escbb. Nem 
, .. " , ' ,. d . ,,~. za ra. eszél a '" . " III ~ szava, minden ~ o o z ma".a_maga he-
prófé ta szerint . Példá-, bet.uJC - ele'·em lö lélek A 
,. h . " .a ra nyi/om me(·k . 
clly rc o~om, ami Tlojlllc Ilo/I ./ " Y aj 'omal: nap-

Hasonló . In uy,,"{!:(let úta o, 

"

fi mennyorsz·jg Islell k . 
10Z. Olt is va ll a, ,·0,' p,·n: ' lU! országA, a mustármag _ 

o , ,.. - ,..1 Ill~"ocs k[) ' K . 
Hogyha kit.1. r n{1 II teny-erél ~.. .1 rlszlus tenyerében. 
ki ludja: mi lenn, , ' 0- ',',zelek uáms ára hocsátaná 

• • o ~ . .. a at et l-ad ' ' 
a .~lC lIlyke mUSllirmaglluk ? De I ck' • , .lmlla~~an annak 
Cc\J!l vn n "ele. C,o" ' o, , 1 I goU( Ja \'3n raja. Dc neki en yer (;ben , " ..•• méR" a k6bor szeJJlS l ől · &l1 yong ........ cn takargatj-I · 
tc llcljes mosollyal l ek~s I '.t: .. AZIllán ujm meg lijm liZe~: 
na k illa los lehellelelelln Kh~eáJa ~ meg-mCf,l legyinli sz1ij:i_ 
cmberi szh·ct s abba vcii bel á l.lls 7:tJ.a a Icg~zentcbb ta laj i: a! 
magj!it jó reml!ny fej l!.ben. e.1 plcmyke ll1~so t , a hit nmstár· 

. Elvetette hi llel. Öntózgelle híven 
SmJogalla lágyan _ lehajOlva hozzá _ az ég hanna l.h·a l. 

napsugár CSÓkjával. .. , 
fordu lój'". 

L .. d~l' e5 Ii IIniMrillS e.,·hhkő."" , e 3 ftpUlldna k liO·ik év· 

Jóoan MIU6" A .. lh. 

" • 



és nagyr;\ növeli e kcseríi könnyek közl , szenl " éré l hul
la l \"ft • . . 

Es megnőtt n kicsiny muslarmag. TereblHyes Ilagy fa 
lelt belőle. Ne"e: Kereszlény Anyaszentegyház .. . "'agy fa 
le lt !>c.löle . . . Rás:állmwk az é!] ma/larai .'I fés zket raknak 
ftgaira. . 

A mi imildsligos lelkeink ezek AZ égi madarak. OUho
nos Jl\·u""ahnal. enyhC"t ad lIekAink az ős i fészek , melyhen 
HZ ah~OI;u ló vihar után ilj ra fel-felcsendiil II dnl, d icsöit \"c 
:1 mindenség Urál. az örök Alkotót ... 

Amit ötvcn é\ .... ·e l czclött e"y plÍr llUZf::Ó IéIck itt , .Il 
H;íko~ fu lóhomokjában eh'e lett jó remén.y fejében, az 15 
muslannag voll. Minden magnál kisebb. Elvetet!ék ~ittcl. 
On tözgették !J h 'cn az ég hanna t;h 'a.l . Simogatlak la?yan 
_ lehajolva hozÚl. - napsugár csókJÁval , E s nagyra nO"cl
ték kcserü könnyek közt , \"éres verej tékkel . .. 

Z::s me:.,'llőtt a kicsiny must.írmag. Terebélyes nagy f~ 
lelt belő le. Nel'e: Budapesti Unitárius Eg)'h;Í7.közgég , .. Am! 
benne mulandó hulló lomb és sarguló le"él: az emberi nm 
_ munka ... ,\mi beiHIc örök: az a - I';risztusé. 

"Öt seb." 

~II al: Or )él:usJw.k béljJegcit 
hdrdozom az é n testemben.' 

Gal. VI. 11. 

Iletszáz é,'\"e1 ezelvII. al. élet és halai találkozásanak 
mnséges pil llJml\:-'b .. '1n megszakarl l egy szere tő szÍ\', Hmely
nek czüst hÍlrjn efO'ült zengett a viláJ.lok hannoniájál'al. A 
ra" a llll köriil eJ.lyszerü szőrcsuhában cse.ndesen imádkoznak 
a báll.110S tanfll'ányok, ak~k az ő l\Iesterük elhunylával 
o lyanok leltek, mint a pásztor nélkül I'aló nyáj. Beszéde!! 
némaságuk möp:iill olt van mégis a ,'ele együtt töltött órák 
illatos emléke, amely \'I"!gig kiséri üket az egész Clelhl,l :'11; 
Hiszen az: ö Ferenc testvérük nekik m.iudann~'iuknak 1J.(:I7.i 
al)'jok is ,"olt q;yúttal .. , Assisi szentje nem hall meg. CSllk 
:ílszenderiilt egy mnf.:II Sllbbrendii , tiszt:\bb és szentehb életl 'e, 

82 

, 

~hul az Ö Jclkcnt;k !.:aztl"g"~,i~a Cll l)ll!.:" tündök'" " , ' l Is al! k k , . Ű J "' , III az i ll' _ Orollll~a . "al?ban ~Jmondhnh', \"lIla az n[)osloJlal : 
, . Il ~_ .r Jé.II."IC/J,; bé1!1eye~t hordo:om a: én testemben:' 
. 1' ' ~z ,olt ri kOI?lIló barnt leghőbb "ág)'a, legszenl\!ob 
; Icscked.ése: E~ n.lII~re ol ~'~n elJedl'e VÚf.:IakoWtl, nI.l el is 
I.rlc. Jnll lnho Chnsh ... J\rlszllls kÖI'Ctéso:: ' IZ ""IL, K " 
t k" ' I ' "A ' - ,-"Jt:Il . TISZ-
1I .~ . Ol(' ~'SC II ul lalb'1I1. Idoza tos Clel _ :ild01.a tos hn lúl 

Neki a .szal·nz kenyér és a hideg "iz múr kész lakOma amel\'~ 
~~k kC~.{'1lfek\"i; :~I d:í saiérl nem győz elég.l(é hiJ lát ' adni -a 
I erCllltollek. nuhaja h'lrIllellllS il'!' e"y.uerü ]'obb'lII ék" '1' 

iH m' l k",' k " - ' , ... SII , lll . ll.. ' Inl ~' I onlos ; mert nz .:; igazi ékessége a Rrisz-
I .t~.~ ;~?llI s tJa , mel \'. ~:ilh~~lIanul borílja be :1Z Úr " S7.egény
k\!Jct ' .. AlIlerr~ JlIl". nnlgok nyHnak kiirfi!öllc. a IIH'g"á1tó 
.~zcr,etelnck és a :.:~Ógy í I Ó irgalmnss(lj:tnak ,-irágai: n virágok 
k~lJ ,hébc!l '!lennYCI .. ha lzsam, és a szil'ck mélyén dindlllmas 
h~l t;S éj:tl ~kc. Az o egL'Sz élele : tíirés _ lemondás _ hiín
b:.~ n ~t - 1Il1lids:íg - ,lirraszh'is - munka is jótétemény 
kuz~l~ egy folylono~ zar:indoktil a Golgolhn felc. Kiizdele". 
a IUl'lskornn:'térl . :lInelyel Ő is n s/lj:" 1 ,'ére árán óhajtott 
\"olna megszerewi és k.iérdemelni. Nem olcsó baber ':011 117. 

~ pftJyabére. M.t "km·la . hogy lelki a l:i.zatlnl mondhassa el 
(J IS a pog{ID,yok apostoláva]: " en ff: lJr Jélusnak bé/llegeit 
IlOrdo:om fl: pn testemben," .. 

E~ \"Olt:t ko.'dnló bar:'iJ leghöbl, I":\g~' lI. legszentebh di 
cseke/I(!$('. E" :lIlII rc olyan epedre \"itgynkowtt , azt el is érle. 
Imitatio Christi, • . KriSltlls öt sebe a :'I lon te Verni" S1.ellt 
magányában löHöll "erejtékes és :'thíiaios éjszaka nl:\~. ,~.lIt 
az Aldou l "én' irágának m:iso<h' jráA'Zás..'1. ott ,'irHotl nz ö 
tiiréken)~ t es t ~n is. mini élő valóság. mint örök s.)'mholulll. 
A sOkSZ'1fI1yU szerM édes l,i lo lll{lsa - ki tudja: meddig IRr. 
tOlt? - ki _.'lIdjll: mil köz,.1t titokzatos IlY('!" en n sZC/{l"D)' 
Ib r,~lI al ? '~I tlldná me;tmondani? Ö mn.:::a se ludl 'l. hogy 
11I!:lJdonk ": t ~Jlen mi is törlénl I"elc. Csak érezle, hogv az 
é rlll léHe I n s~, mcleg I'ér serkcn két kezeli . . kél láb:hl és II 
jobb oJda l,H)an. Eppen ".gy. IlIini HZ úr Jtlzusnnk a kereszl 
kinjai közölt, Ebhen is hasonJatos óhRj lott lenni :JI. Ö Mes
J l'r;~ hez. 

Rét ke7.e sok jól 1"11: nem ludln :i l. ii bnlkeze. mit cse. 
lek <zik :IZ ii jobbkc1.e. K/:t I:íbn sok:!1 boll"on:l"ott s1.erle :. 
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• 
h:17.:i lm n: bli'1l igújc \'011 mindig :,;-;o\.:l1ak szöI·éllleke. Kebe
léböl pe<lig későn-kor:ón ujjOll;:\'n tört fel a zsoltár, a háln
dal . '. Pacsirta-lelke most is ott dalol, olt zeng I'alahol :1 

Krisztus trónja mellcll , mint a he;:d beszéd k lsérö zenéje ... 
F/orraf ... 

,,~Icmento mori." 

".1I i IIdcl1Imp megh«lok .. " 
1 Cor. Xl'. Sl. 

Az emberelet li tjrmak feléll, gondos lesh'éri kezek rekete 
fá tyollal kötötték: be n1: én szemeimet. Bizonytalan léptek
kel k,özeledtem n söUI komara felé, ahol gondolalaimmal 
magamrn hagytnk. Ebben a pi llanatban tígy éredem, hog~' 
egész küzdelmes mÍlIl.:im, összes rojtélycivel, feltárul és 
meg\"ilágosodik elöltem, Amiért sziiletlem - Amiért szen
n:dlem - Amiért imádkoztnm és lelkescdtelll - mind-milld 
olynIl lIl:lgál61 érle tődő , egyszerű doloj:( lelt előttem . mint 
111. ÁMcé, :lmelynek egyes beim Tn:l/.:ukhan foglalják. c ~'iil:lg
nak összes IiIk;\ t, n li nd<'n bölcseségét. 

Azért születtiink, hogy szenvedjíink ... A1.ért szem'e
filink. hOj:(Y imádko7.wnk ..• Azért imádk01:unk. hogy lel
kesedjiil1k .. , e:s azért lelkesedünk, hogy lljjfisziilethessilnk. 

Az apostol is átment ezeknek az élellapasztala loknak 
\'iha ros skfllfljiin s ezért mondja jcligénk szavaiban; " Alin. 
dennap meyhalo},;",., Nem nr. valtYok, aki tegnap \'ollam . 
Mindennap meghalok az önző érdekek szeszél\"cs jUték!inak, 
amelyek görcsös ujjaikkal hatalmukba akarnak ej teni, Min_ 
dennap meghalOk a b\'innek és ezer csábjllinak. amelyek 
andalító hangon próbálják t~ rl>e cS,'llni árva lelkemet. Meg
halok a ,ilágnnk, nmely sokat igér, de kel'eset fid; kevesel. 
ami szh'emet ij:(lI.zán boldogít:má . 

Ez a földi lét csak árnyék, 111('11" az égi. világOSSág nyo
mán meghuz6dik , I!:rtCket neki csak azok a menll~'ei suga
rak adnak, amelyek benne megülközve - mintegy acél
tükörben - felmutatják az emheri élei és jellem hen 'adal
!:ln. örök vomísnit. 

so 

. AoJoJig ll t.m 1(ltod Illeg, .-\hámfi a, e:r.l az isteni 10nw,t, 
:llIug szemed-szúd d tátod a milló pereek él! ,'lr:'lk ig"zeté
l1tk it hcfogadás:'ira; amig csak kirch) hftllmlsz, kift'1é tekin, 
tos.z. , . Légy már e;:yszcr te is apostol. a saját magad apos
to~:, ! tégy mar egy"zer le is mester. a s:lj;it 1111Iglld mesterei 
Legy már !!gyszcr te is kirflh" . il ~3j:it lelkCWlck királya! 

Fogadj $1:ót IlI'kl'Jll ,. , Az emherélet ű tj:inak felén. 
velem együtt jöjj - jöjj, mll íg nem késö, jőjj I'elem a sötét 
kamar!l !>a. E~~' /irva szówIl se tiltnkozz/il ha "ondos lest
I'éri ke1.o.:k fekete fátyoll31 kötözik be a tc ' szem~idet s "on
doJa taiddnl mllgadra hagynak. , . Gondolj az életre! ... Gon
dolj a hahil rn! ... Ez a kettő együl! két atyufi_gycrmek. Aki 
nem ({' I az egyiktöl . ne rettegjen a másiktól sc , '. :o. lemento 
mori . . , R:in tsd le hat il leplet: amit ott:m a félhom(u~' b.1n 
mve megpillantasz, az ott, a hamvadó mécs Iibegö lángja 
melle tt, te nl.!.:y magad - Hamlet .'Iír:'isójiinak \;K}'orl!ó 
kopon~'aja , .. 

:o. lcl1lcl1to , ., :\lemento mori, .. 

, 
Emmanue), 

,.,A szűz (lIIyávci 16s% lis Jiát 
Emm611uclllek neve:ik, vagyi" ma· 
gyarul: l;etünk az I llIc ll!" 

Maté I'\). I. U. 

Ez a UlOtlÓ megvan az Ó.testamentumb:m is, i::lsa i :í.~ 
próféta könyvében {VII. 14.). "\z el'HlIgélista éppen azért 
idézi, hogya mlilt megsz.::ntctt hagyom{myail'll l támogasSfl 
cs hite lesfl se azt a \·ilágeseményt, amely llj korunkot nyil 
meg az elllb("ris~ történetében. Pedig hM mindÖSSze arról 
,'all szó, hogy egy kis Gyermek fog születni. Örömnek és 
fájda lOIIInak gyerm eke, akiIlek sorsa közős a mi sorsunk· 
kal. Alig jÖII a \'i1ágra, m:íris veszély fen yegeti !Irtatlan 
.::Jetét. A zs.1 rnokuak nem tetszik. hogy n nél) körében elter. 
jedt h irek szeri nt vetélytárs..1 1ámad a kis Gyermdilien. 
.\lIlolyan t rónkövetelő, aki a maga f{yöngeségé\"el és gyá
luoltalanságál'a l meghóditm a sziveket. veszedelmesebb 
I'eá nézve, mi nt a lfizadók ft'gy , '<, res csoporfja , HIl raj ta 



:i1l:II1:1 , ha !ötc fí il!ll:( IIC, c ttiPUfU", Ulcl!I~cmmbHcné H.illt 
eGY "ér~~ I , ~ lIlcl .r vélclJcniil ('IIj:Hm lén!dl , dc Hem ' leheli, 
mcrl n kis (,y(' ,'mek nek hnlalma s pall'ónu~u \'an, Halnhna. 
sabb, min t a füldi kir:', lyok; az Is iCll maga . aki SZilHle~11 
Vele \'n ~l s még a u Cl'ébell is - milltegy j :ílsZ\'a _ jelzi , 
hOl:(y 11111 nka.' \'elc. Ar.I ak:ltja, hog" mindrll I(\'crmck nek 
cr. I('g~'en n Ilel'C: Emmálll/Cl _ Velünk (IZ Js/en! ' 

l ~ bl.lClI a nhhcn s II h 07.Zü ja f(ir.öll szent drnkor.:',sllllJl 
enyh ii i a sliilöanya f:',jdaJma, Aki maga i~, nbban II ,,{,Is:'
gos órl,bau, (:Iel-!'Illú l közölt Icbl'get! , mos t, hogy Ilt'mé. 
nek magu.szlos ŐSI tör ... ényc s7.crin l Elctel hozolt a " ilúgra, 
nem gondol löbbé II kiúllolt "eszedellllck l'c, Csak örven
d~zn i és hll.lálkodni tud, OrilL II s frÍlSllak , uUIl:ly:lz ö h íi slke 
anyai szh'ében olyal!, mint al llllgyulok lIIu zs ik(tja, S a l11i 
kor lIZ első mosolyl csaljn Gyel'mekéTwk gyiigyögő ajk(tnl, 
az már késr. im:',dSilg, amelynek s zent I,,'\'iiletébell egybe· 
o lvad ar. éH ~ a föld , A i\lennyd Alp is lehajul , hogy öMl ... 
, 'cgyc "CYlIszii!ijll PirJ/" , akiben (1 ldja és slereti , üth'öl.[ti és 
mej.;dllja nz egész emberiséget. Lftm.-Illln , (']. a GyefllH:k 
igau'lIl - /immánuel, UCIUJC és körülöltc, jittékai bnll és 
~la"aib"n, Eetteiben c,~ tör<'kl'ésciI>en, könuyeiben és 1Il0so1Y

gásfilJUlI, .'!t1.cn t har:'j.;jában 6 leslvéri szerete tébcn, kísért',:
seibclI é~ J.:."C7.edclméhclI" vércs \'el'ejtékébcn és kereszt hor
d01.{lsilhnn, hntftlMl:tn és fcH:'Ulllldlls:HJHII -IsIcI! OUlI 111'/0111., 

EnJ.:cdelmcs GYCTlIlek a bölcsőocn és en/.~Ielmes (;~'e r
Illek II keresr.t kinjni kö1.ijtt ,., 11:'11;. legyen érlc az iOrul, 
Alkolónak , il mi !sÖ7.ÖS mennyci l<dcs Alyánkn:lk ! Ennd 
s7,ebh missúó mí'~ .. cnkil'e ,.,.' ":\rl eleu II füldii u: éH O C7.t 
II !llép missloiól Cl:l lull II 20011 él- ulalt, ltlllióln él, Illeg is 
\'a1ós[tOIlIl, O fedczle föl a Gyermekei a mi SZ{IIlHUlklr;t, ,\ 
gyermeke t. :,kihen Js/en ua" veIliIlJ.:", ",\lIlit eggyel lU: O 
kksinyt'i kÖzlil \:sl'lt'kszii nk, :I~t Üw:lt· csl'lekedliik," O adt :1 
szh'cinkhe II ~zel'cli!l par:lIlcsút , sz:'ulkba 1.1. IstenllClk igéjét, 
hogy cz.tkbcu múr itt a föld ölI ö"ökéletii nk legyen s II Vele 
"aló s~ent ki)züs~éKben is :, t· meg :'t l\'rf'zziik , hog", IsIcll l}{fll 

veliink , ' . 
Al. idö m(,héhül most ":m iudulóbnll egr ,'lj ember

tipus, aki a szÍl7,adok S7.(,w t:'.1 letteibe' önti " ma"H mug(a'l 
:I'l blt:n képét ('li lm~onll11ossl\gRl m"jd:m me~'·l1l"sí ljll , :'oli· 

• 

• 

Pálfordulás. 

"Ez 
Saul, 
met 1" 

ro ll:ó:lIj h<Ulgoolt f elém: 
Sroul! Mibl üldihö/ enge. 

ti p, eliel. XXVI. I~ . 

Ki Ile i ~merné czt a Iwgyncrii jeknctet, :lIl1el\' rordliló
Ilon tot képez ncmcsllk eIU' ember élelcbcn. hllllelll a kefcs:t
léll~'ség lör~cnct~bell isI ÚtbalI DamasellS felé, II mjollJ:ó 
fan7.CI1S tIlIaIkoZIk V:II:,ki\'cl. nki l testi slcmeivel ~oha,"eJll 
l:itott s akine k :l pus:t t:l ne\'e is J(y[iJölelre r:tj:tlld tn ül. EddiJ,: 
azérL nem látta, mert n:lln'ohh ,'ol i lelkéhen :r I'a(.(yomftny 
ereje, milli :IZ élő 'kijelen tés lIIe(.(\,(11I6 hatalma, :'oIasi - II 

biblia S7.erl llt - II Ilapfén,ynél fényesebb égi ,il:ígOSSÍlg sUJ.(:ír
rlzönc "es7.i körül öt és útitársait S :1 Iiincmérlv hatft~a :I lult 
m indannyhlll lerogynnk II földre. Megallizkodnak. AT. t\Jti 
h'itom:íSIlHk nem szegiiihet ellene cJ,:yikii k scm, Nem, kiv/ilt 
Sau l, a'kinck cgész nddigi élcte llgy tiinik fel . mini egy I1n8," 
té\'edés. :1I11el~'et aT. Ö }cIki Mesterének Iilmut:ltása mellett 
jód hl! tennie. Kő"c löje, tamíbizonysiigte\'öjc és szolgftja 
lesz :II 'llrlk a jé7.llsi emngéliumnak, amelyet eddig IIvakra
fűre ii ldözött. A,mhlk int mag{,hoz térvc, megllyilllak s1.cmci 
s önk.ént d ll:,lju ar. nposloli küldctés t, hogv a lI éj}C1 a sötél· 
ségből a ,' iI/i"o.'l~:ígr:, . a S{II(," biro<k! llI1lihl'!l Istcnhez "ezé
rclje. 

Ke/j fül is állí /(llwa! - s;,:ól houa :l Mester. I!~ aho"li 
.én m:\!' ncm IIlchclck, I:h'ot sziJ(etek IlIkóihO'l js -idd cl M 

s7,erch:1 égi tudomúnyll!. Hn bcfol;"dj;lk, jú; hu nem , 11I4Y 
is jó, ne legalább lIlegtelted " le kölelClSsCl;edl'l nr. isleni 
i).:él'(' t I'cmcnysége 11 1:1 11. arnel.rct énfclölcm MózC$ és :1 tőhhi 
jlrMét:\k elöre nK'J{jö ,'endlSllek, 

I I{~' It' lI Sautbúl - 1" :',1, ., A mjlmgó fnl'i1.(:1I~b61 fil Új, 

" 



szövetségnek II lübbieknél semmivel se kisehb oszlop-a pos_ 
to la ... Sau lu~ ::- Paulus ... Csak eg.\' bctií _ igy n1néZ''C 
- az ~g~sz .~ulonbség a kellő között. Pedig "gy egész viM/-: 
\"á.laszl.Ja el .. oket egymlÍstól. Most érzi csak igazán, hogy 
nnért lS ~zu l ~tett ő erre a világra. Most érzi - tudja. hogy 
ez a lelki vaJudás tulajdonképpen az ö újjászületése. Eddi~ 
mintha szii.k fal:lk közé lelt volna bezárva: most azonban 
s7.uhad tér gyanánt áll előtte l sten sZ(1) világa, hol az .) 
menlő munkájának és igehi rdetésének legédesebb jutalma -
a bíinboCSlínal és fl szentek öröksége, mnelyel bökeziíen és 
boldogan osztogat mindenfelé zsid6k, pogányok és ·kere17.· 
lények között egyaránt. 

IJ.lar.sitg és j6zanság' igéit hirdeti most is remek ,'édö· 
beszédében Agrippa lcirály fényes udvara elIStt. Büszke a 
bilincsekre, amelyeket ,·isel, mint fogoly, mert ö igy is. úp;y 
is 10Y'Yllt ,iszi az ő hallp;al6it a Krisztusnak-. Ebben á ll az 
ö igazi szabadsága . . . A kérdörevonás szava. amelj' annak
idején szívébe Illlirkolt vala, régen elhallgatott s helyét el
toglalta II megértés, a hh'ft tás és IÍ:lszellemüllséf!:i boldogfló, 
édes érzete. 

Pálfordllló.~ ! . . . Fordult egyet ti vilá~ ővele. Nagyot 
fordult. De arra, amerre ö akarta. A Mester lelkének ten
gelye körül. Ebben álJ az ő igazi boldogsága, 

.'. Magyar Testvéreimr - Va jjon il mi Hazánk s élő 
Nemzedékünk me"él"elt-e mAr arrll II gyökeres Pálfordu
lásra, amel,y visszaadja a Magyart - az idegen bálványok 
szolgálatúból - önmagának, hogy legyen ö is a hulálból 
naM leltómooá.mak első :sengéje"! ... 

Te Deum 1andamul!I. 
(Ima) 

Téged, lsten, dicsérünk: Te Deum laudamus. Dicsérünk 
Tégedet ajkunk rel>e"ésével, mert a Te szent ,igédet a mi 
! 7.ánkba adtad. 

Dicsér ünk ;régedet szívünk dobogásával, mert kőzölted 
, 'elünk és kebelünkbe Ir tad örök törvényedet, amelynek ell
gedelmeskednek !l7. egyml'ls után következő nem7.e(](·kek. 

ss 

Dicsérünk Tégedet lelkiink hő fohászámI, amelyet e 
nagy napon II kő7.üS oltárr6l s~enl cgcid felé bocsátUllk, bízva 
II Te ~·ég tel en a tyai kegyelmedben és g.yÓgyí tÓ irgalmassá_ 
;;odban ; mert az t\tya nem fclejtke7.lICtik el a7. (j gyermt:
keiről , a kirúl,yuk kidlya nem fordulhat el az övezekli; 
Ilépének fiaitól és leÚnyaitól. 

Annyi neh éz pról:la, oly sok és sl,h·os k t: res 1. thordo~,·,s 
lIIIuI , iOlle, Kegyelemnek Istene, -

" mealoayv<1 I/úr, de törve nem" 
i tt állunk II Te szentséges Színed elölt, hogy együttese'l 
mondjunk T'l'1léked forró h:,lát és köszönetet a~érl, hogy 
mind ez ideig megsegj~ttél. Nem enp;edted, hof!:Y elfelejt
kezzilnk 1:~rólad , vllgy hogy meglagadjunk Tégedet, amikor 
áJmallan t!Jszak{tkon. map;ányos mécsvilág mellett virrasztvH , 
reményteleniH tiinöd tiink és mlljdncm kétségbeesve agg6d
tun~ a hnza sorsa felelt, Nem engedted, hogy napközben, 

• amikor I chorgas~ lotl fejjel s csüggele; lélekkel jártunk-kel_ 
tünk uz éJet ü tll in, mint H,lami s íri árnyak, szabad prédái 
legyünk a kfsértéseknek, cllaszitva magunktól a Te j6s:í
gos kezedet, amdy fö lemeli, hogyha elestiink ; letörülte hulló 
könnyeinket, amikor nagykcservesen sirtunk : bekötözte 
,'érző sebeinket, amidőn vég'-eszélsben foroghmk. 

A sötétségl"IÖ1 és a haJál á rnyékának völgyéböl a Tc 
atyai gondyise t...'sed hozo.1I ki hennünlret, magunknt és mn- , 
gyllr Nem,lctiink ct, házi tíízhclyeinket és templomi olIárain
kat, a lkotmán)'unkat és tÖTI·cllj'einket - e~erb, vigasztaló 
tanuságai mellett - a7. :lldolt vihigossúgra ; amikor ism~~ t 

magynl' lesz a i\faj:n'nl' s hitünk és tudásunk, szh'ünk s~ent 
szerelme s lelkünk l(mgolúsa nem idegen istenek bálványo-
7.ása lészen, h:mrm diadalmas, élő hih'a l1ás a Te őrilk isten
séged es annnk halhatatlan igazs:"gai mellett. 

E véJ.lell jó Atyánk, &les Jsten ii nk. add reállk. imád
kozó gyermekeidre, magyar Nem7.elÜnknek minden fiára 
él leányára II Te szent áldásodat, hogy megfoganjon s gaz
dng gyii mölcsüt honon sz ívünk baTÍlzdá.iban a7. elh intet! 
mag, az új élet fája , az ö rök életnek, vetése. 

Áldd 'Ileg Aty;mk-Isteniink, hazánk KOl"lnlt llyzójá t, a 
Te jobbkezed nek minden á ldásál-al, hogy mint J6~sué, Ix:~ 
vezethesse népét az igúct fül dérel 
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.. \Idd lilI:'I{ Alyá nk_Jste ll lillk. bölcs vezéreit és I:Hl{i CS. 
adó il ti s w lJ:"á lat lelkének dicsőséges ma hlszlj:íval , hogy Ilgy 
\'egyek a jclcm 'a lú alkalma tosSligot, mi n t II Icgd rdg{lbh ke
gyelmi njl'L1Idékol II Tc stent kezedböl. 

Áldd Illeg Ats:i nk-Jstenüllk, ;). z li j IIlngya r OJ"s zaggyií
lés ka J lázát, hogy a nunk tagjai - mint egy hatalmlIs 
t:í bor - egyerl s egyii tt munkálkodjanak a közjólét s II 

H: .... :a dis zé llck elóm 01.dftá sii n ! 
Áldd meJ:" a fö ld népét, :íldd meg a m u nkás t, a k i esz .. ·• 

"eI, "agy kezével keresi meg mindennapi ke nyerét. Il meny
nyei ke nyé r u lán wlI.ó S7.ent ' ·iigya ko.záss..'lJ. S efl:yes íts mind 
nyájunkat h itünk {lpolúsAban, hazánk szeretetében ! Szent 
Fiadnak . a z Úr J (\1.ILS Krisztus na k ncn!bcn kérünk .. . Ha ll· 
gass Illeg ... Ámen. 

Oráció. 

" Uram, jó millekiillk -itt lak
mHlk!" 

Máté eu. XVff. 4-

" Uram, jó mi nekünk ill laknun.k l" - monda Pétel" a l 
Ü Mesteréllek II s zent h egyen , ahol bibliai híradás szerint 
már életébe n megdicsöűlt , a tanítványok S1.cme lúttá ra elnil
tozolt. Arca úgy ralo 'ogolt , mint a nap j mhflja pedig fehél". 
lett, mill! a fé llyesséJl . Valo'is In tem s zerin! : n~J.!:lIluta tt : 1 
magát a z ö hiza lmasaina k a m llJ.!:a i l.[a zi természetébt:n, :Il 

is tenfiús {lg lDaJla slatÍln . Mill t fll j{m~l k gyermeke. II nép se 
beinek gyógyítója, nem kivá n elszakadni a m u lllól . a mety 
II történelem ilmlll'szfl1ai\"al k öti ö t is a nem zeti h :lJ.!:yOm!I
nyokhoz. A szent hegyen a mull kél nagy alakjával társa
log:' Mózessel, a tÖtl'ényadó"a l és llJyésScI, a prófétaság 
{'Szményi kép,iseJöjé,·cl. Mind a kellö az ö útját egyen
gette. Tcn-eikhen és jü\'enduléseikben k imagasló hel\"e t fog. 
lal el a Messiisi Dleg\'állás gondolata . HOIO'nc manl";o: ta loilk 
tch:"!t :Izoka l. a.k.ik a nemzetép ítés nagy munkájából k ivel· 
tt!k :1 m:lJ:uk r (-szét l - P éter a poslo l nai \" közvctlenség"c1 
mondogatja : " Uram, jú m ineJ,'-ünk itt lakmml..·; Ita akarod . 
C$in6111 11 1..· itt luí ro m Irc/ilil,ot , Ni" .. ed C(lYct , .\fo:e$m' I..· er/ yel , 
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Ill yésIlek e~JII e t :' l-!:idd la kozzék 'cgy m:.s s7.0lllszéds(lg:lhan . 
közvctlen küze1hen egs ik a másikkal, a P rMétasúg lelh-. II 
T ün 'ény erejc és az C"{lngélium i: nékes~g! . .. Boldog a z a 
n ép , lUllelynek Tanticsáb.'ln ez a. hámul t eremtő- i ge clfo g
lalta és me,; is ta r tja a maga mcgillető hel~'ét . Ou hizollyfl ra 
megért ik és m egbecsiilik egym ás t az emberek. S Tsl.cn O~Z:'I 
g{umk JllclHl ~' e i polgMsfigában ez Il('m is lehet I~,skéjl t). 

K~h'cs B h 'e im és HOllfi l:lrsaim ! - A S7.in \·úIt01.ik ... 
Ezen fil. ii nnepélyCl> na po n. a ma~yar Orszáf.!gyíilés meg. 
nyilá súna k szenl nal)jim . :1 bib\i:l i keretek kitágulnak . Lelki 
sulIlll.li nk előlt , II Illc-~dicsüiil{-s szcnt heg.\"l~ n . megjeleluk It 

m agyar Géniusz. szem ünk lá U{lca eld U07, ik : arca ÚRY ra_ 
gyog. mini :1 n:I(I: ruhájfl pedig rehérlik . mint II fCl\yesscl{. 
Nekem Ic-gll l:"l bb igy mutntja meg ma":"11 a m:lga t ÓSJ.l\·őkerCl> . 
i~:l z i tel"lnészetéheD. a lelki ne l1l e~s~1! mal!aslrl t:"m. . 

Amig idejutott. óh mily sok lldilz k iizdelme t kelle tt 
llle~v i\"ll i a jó hnr:.tl:ll _ ellenség;.(c1 ("gyarllnt . S e küzben 
_ k-i lud n:"1 meg monda ni : minő "iha r d ült nem egyszer il 

saj:"l ' k elX' lébcll is! Til. nng.\" szflznd II tan trj:. C'1. eknek al 
c mher felelli kiizde1mcli.nek, amf!lycket megénckclt a kü1tü. 
megőrökitctt fl néphagyOlminy, szik1i1ha \'ésett fl tön-ény, 
ebengen II da l. lúngbetiíkbe rn jzolt a s71lllo ki kés/.sct: s 
magas r. tos (lr iÍlklm szedett n zsoltÍlr és :l7. imúds.{lg. 

J:: s a kii zd f! lmcknek még ma sincsen vége. A legutlJbbi 
f :"ljdnhnas s táció utfm , minth n mindent újból - eliilről 
kellenc kczdeníink ! 

V~~ rjuk ~ 1 Ó7.est . hol-ty tön 'únyt ndjon s an llll k lisr. tele
leben és lIl{' g tarl (l ~úh:1JI ne,-elj~ fü l :lZ i fj tl 1I{'1l1 1-ed éke l. Vár
juk Illyést, hogy tiizzc1 l>ereszteljen IIlcg lIlindm'l~ j ullkat ~ 
t':g felé 'ragadjon I I honfiúi le lkesedés d iadnlszek t>ri·n . Vli rjul.: 
.h!w s l. 11 01-:)" a 7. c,'angl:liumi bék Cl>ség áldásai\·tl l g:ad:lgilsll 
a füld Ixtnízd ilil s II tCl>h 'ér-szh-ek csö ndes rej tek ét .. . ,.UN/nl . 

j 6 m i llék l1l1k itt la l..-m mkf" ... 
Várjuk Dc(Ík Ferencel. hOj..'Y tÜI·\· .. ~ny l adjon s :ulIl:l k 

I isztelde és mcglartása felelt órküdjék idö t!ell idökig ... 
"úrjuk Kou ufJl La jost, hogy ízzo s z.'l b.'ldslÍgszere telé,~1 
megtil nitson minket II haz:lfisilg lii ndö któ rnílr t íriumárn ... 
I~ s ' · ... r juk S=fd lelly i ht,,:ínl. hogy újból fü h··.,ilsc a maga 
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.,alJóhfd jat·', amelyen iatmenlse egyik eJ. er~vnck s:tent örök_ 
~"g'rl a másik czenh'ro.,. 

NCtnl.ctcm Gélliusz:l 1 - Nem vagy ;'lI'\':ín, ncm vag\' 
dhagyOl!tlll a szcnt hcgyen. TIL ":'\nnak a Te bizalmasaid, 
ill \'allllllk a Tc lllllnk!lt:'\rsaid. !l Tc t:Hlill';lnynil l, :lkik 
it!ö röl_időrc taJlusúgot lettek T l' ról:ld j akiknek Te voltál 
mindenha á lma és reménye, gyözedelme s egyellen jutalma. 

Nem V'lll{y án'án, nem léssz clhafO'oUan .. , Körös
kürü l a szent hegy oldalán, és közel-távolban a völgy liMn, 
kunyhók 1ll('lledékén, pll toh'tk küszöbén , hatalmas nag'y lábOl' 
"úrja illléscdet, " :írja fl szó:w lol , Elet-Hlltúhlllk szent ha-
l'lrzalal , . . • 

~Ii élni :tkarunk! Elni szabadon. tini becsülettel. Egy
befOI'na {l honnak mindcn lakójával hrv munkában, hi
tünk ápolásában, haz{mk szeretetében] ... " Jó mi nekünk 
itt laknunk l" 

Histek egy Istcnbcn,., : \llI{'11, 

Hóvirág. 

"Az Or házának plálltái a mi 
Istenünknek pitvariban !,!inigoz
nak." 

Zsolt. XOII. 1~. 

Olt ahol én ncxekedlelll. :11: c rdö a lján {>s :I Na~\' 
berekbe:l a ta\'asz első h irdetője le voJlAI. kis llirilg, Szent 
bllzg:a1onunal közeledtünk ilyenkor f-eléd tá rsaimmal együtt, 
mint azaníndok, a.ki szivében hordja a7.t, amit keres. Szl
\'iinkben hordoUunk mi is tégedet; hiszen le voltál a gyer
meki lélek imáds~gos ebredésében jelképe az árlatlalls!lg
nak és a tisz taságnak. AUlint legelöször llleJi:pi}lanl!>ltllk a 
bokor tövén üde zöld sú.ron csüngő, fehér SZlrmaldat, az 
öröm árjQ reszketett :a mi ereinkben. Iknned látt uk a IQI a:.z 
igéret~ t ; uClln j!d 1(llI nk SHjtH magunkat. S önkéntelen arm 
gondoltu Ilk, hogy te llZ úr házának pl{ullája ~llgy, ~l~"; 
azok között, amelyek a mi Istenünknek pihllnb:m Vlra
g07.ll:.k .. , cs betelt a I(-Ikiink (.hitnll>l l, ~S k:lln]Junkat 
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levéve im:idk\lJ,lu llk : h:'t!úl ndlllllk. :I ji. btellnek , hogy 
""ged ur'kiillk adolt é.~ minket lI.:!k(',I, lia öseiuk ú~y szok
tall13k , tn\{m Ic is térdcpclHink "olna, mint valam i oltii i' 
eJött II termés7.l't templ om(l h:III, "hol fíi - fa _ vil'Ílg :11. 

Űrökkév(1](, csodadolgait példllzza a Illi szún~lInkrll , fgy is 
lehlljoltunk, :11:halosan eil'ogat":l_csókolgatva a le Slííú pru
Uld:d :1 \'is1.oull!lt :'ls éd('s örölll':hen .. 

~I:'.snllp ismét o tt jártunk al iSlllefÖS vidékell s lele 
tüdüI'el szh' tnk mllgullkba a s:t!1bads:'ig üde le,'cgöjét. J61 
e,~clt l:ítnunk és tapasztalnunk, hogy atc h6\'i rái.!;-lelkcd 
n em \'últoznt l. ;\Iúsllap il> () Iy<l ll I.!;.(YS7. I·rii, oly:m Ii.~z ln . oly:m 
kedves \'ollM, mint aze lő tt. Csilingelö csengettl'üid sza":. 
e1ki~ért ha1.áj~. elk isérl a kicsin)' kunyhóba, hol álmaink
ban szclideJl elringa t,,:! , halk 'muZ$ikltval sllgtad ffliünkbe : 
,, 1~~I'ctek li is az úr házának plántáL lllint énl." Ell 
nem h:'intam lllCg, hogy "ú"ir:\gnnk s7.iiIeHem : meri én az 
ö l'ük Tavaszt h irdelem " ." 

ts ami kor az úlomb,')1 - l'aI6. {os II jlilékhúl - munka 
Idt, és jöttek az úlomJ!.hll napok. és jött a kétsép:, jött :l 
SICIlI'cdés, és megindult a keserii könnyek á rja, és sírtunk, 
mini a záporcsö, egy eltékozolt élet romjai felett, új.ra te 
je1ens7. meg hárm:lS szirmaiddat. hófehér lelkeddel, kIkelet 
vi r:'gu : Gu{onllls II;UIl/i.~ .,. Igen. di:,.kosall így hh'l unk 
tégedet. S büszkék \'oltunk re:í, hot::"y mi ezl is tudjuk. Es 
tudunk sok mindent, .. Vajjon ott vagy-e mép: :. herba
riumban Ilibbi t{lrSlliddal. a sárgulÓ fo li:ínsok közöll, az 
édes Ansánk hÚli kincstár!lh:ln ? Oh'en év terhén~I, ő!\'en 
él' por:'I!',,1 gyöl.Öd -oJ a H!rSenyt? Mit mondok: lih --en él'! 
His1.en öh'en éval. örökk6':llósúgnak csak egy percentje. 
Es tc ü l'űk I'agy, mi nt a g'yermek , kj a oorsón is "szépet 
HImodi k", és örök vugy, millt a nimfónia, melynek utols':' 
fönséges akkordja !lngyalszárnyon viszi az iidl'ÖziiJt ~Ikt't 
igazi Il!lzájábll. az ö rlik Hármonia Illcllnyei birodaIJuáb". 
hol :.z Úr h;'\z;m.'lk p1{lIl l/i.j vi rágoznak ,. , A föld felelt, <I Z 
ég ala II : egy Úr, ef{)' tür\'én.,r . egy diadalmas akarat. 
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