
Májusfa. 

"Örömmel jöttök ki es bekes
seggel vezereltettek; a hegyek Cll 
halmok dicserctet e>lckelnek ti 
elöttetek e8 a mezök minden tdt 
ké1lzel tapsolnak." 

t'saiá,lf LV. 12. 

S:irsz(!nlagola {I IIOIII.h lllcllcll cihaladni. a vonat abla
kM>ó1 szemlélem a I:mk,is dml,inlúli t,íjal. A nap lemenő
h.,n. Su:;:arai mCj;:lr:lnyoz7.{lk II lomyosuró felhők peremél . 
,\ május e lej i nngy forrós;lg tlhín hideg s7.cllő csapkodja 
nrcomat s mirc :lZ igéret földjére érek. m:lr jad ban. (Whöng 
az orkún S a cikii7.ó villám nyom:ibnn 011 diibflnig Jupii<' r 
(\bd:II~Ulkcre ... Il:i! ilyen rü\'id élt::tií minden. de mindrll 
rzen n földün? A nap. mely ifjúkori szCp emJCkeimet (Iji
lotln fel, odfl WHI. LejúrI a Inkflcs karik:íjfHl. min i a többi. 
S :uni mCJUll:lrad helMc. legfölebb C.'i'lk az imilds,i~ édes 
úhitala. :mlely nlln~' i ~\'ek Illultún ismét ('gybcforrasztotln 
a rokon l('lkeke t. Egy naR" és szent cgyscghe for raszto tta 
cgyl>c. nlllelyrn nine~ hatntmtl a mtíl6 idő llllíl6 dltoz:l:slli
nak. Meri minkel (I I)ijl. .. es.~éfl tJc:érelt eleitől fogva é~ tirüm
mel jÖlfrill{..· ki IstelIllek szahnd szép e~e al:l. ahol ezer virílJ.: 
rn~)'ogó sz inpompíija fOgAd s flllOl nCmes ''f:rsellvre kel 
egyik a Ill.hsal :IZ crdő-me1.ij dalo.~ madara. hog,' pIIszi:! 
".\(It megkliszlinje nz CIrok Alkot6nak. 

Nem osztozó at.vnfink vagyunk Illi . ~Ikik az enyim-tied 
k(ordóse fölölt ,iMhn boesii tko zn{lIlk; hiszen a naWl terem
tettségllCn lnindCII - rt mi('11k. Miénk a lteg\'ek és ltnlmok. 
nmelvck dicscretet énekc\ncl:. ; és .miénk a mezőnek minden 
f(lja: amely viriigesöt hullnt re;ulk, hogy örömünk teljes 
legyen :lz a tyai Gondviscl6s :Udott gondolatiibrtIl. 

EI a hClty, amelynek belseje artl nyat tennel II mi. S1.:1-
munkrn. EI II halom. amel\' ö rÖk7.ö!dbe borulva hirdell ne
künk az élethez vnló joguUkat. es élnek II mC7.őnek min+ 
den fái és kézzel tapsolnak: mert a mai n apon még a sz{!
raz !IR is kivirít. hoJl)' bizonysáRot te ~n'en a csodák r"g 
ietiint "ilága mellcH ... 

MájusflÍl lállam Siirszenl;lgolrt mc\lett elhnbdva, amint 

ol 

, 

a \'Ollul abl:\ktiból szemIeItem II hurkás dnnúntú li Injnt. EI: 
:u; én mtisodi k hazám. mert hUs7.é\"es koromban itt súilel
tem líjm. S itt INt bc.1őlem is - májusfa az Úr nagy 
nevének dicsösegé rc. Virllgos (Igal Hizök a kalapom mellé. 
Vir:"lgos ke<h"emet hirdeti a kiiirflctt alahást rom korsó. Ncm_ 
7.etiszin 57.ala;: vint a keblemen. Egyik hónom aJalt :IZ ö rCJ:: 
HibIin : mt'lsik hónom alatt egy magyar nótáskönyv. Abb", 
o lvlls,;atom az őrökk(. ... ·aJó lsten örök bölcseséRét: ebbíol 
jósolgu tom árva Nemzetemnek boldogabb jihőjd . .. Hogy 
:1 mi C7.e réves ~Hlju~f.ínk - "vinigo7.zék megint ! ... " 

Brassai Bá~i. 
(1OOO-1E97.) 

.,Atyám, itt (lZ óra! Dic8öitsd 
meg a t.e Fiadat, hogy a te Fiad 
is megdicsöit8ell tégedet." 

Jónos ev. XVI1. 1. 

Harminc éHel ezelőtt, II kolozsvári k6rházban hajdo · 
kürt el-lY szent Ore~, akil magas kornná l és népszcrüséR'é
nél fOR'·a mindenki bácsinak sz6litoll. lsten kegycJméb,'l1 
M)káig élt, TIlajdnem száz esztendelg; de azért nem élte tlll 
ünuwg:l:t. Onllldntát, a dOlgok iránt ... --aló eleven Órde.klij
dését majdnem az utols6 percig megtartotta. A XIX. század 
történelme. a tudomány ereje, a milvészcl ,·nrt'lzsa és a 
teremtő GénillSz minden készsége olt:Ul ragy~ott boJt"'lll.~ 
los homlok ún . S7.ellleibcll (lit ésen az égi liiz. Illelynek IItols6 
föllángohísa is mélló volt nhhoz all örök forráshoz, mnely
hől merített egy hossZlí életen át. Nemcsak , önmagának 
merített, hanem oszto.IfDtott is. Még pedig pazar kezekkel 
oszt~lItOIt úton· til félen a két m8J01ar hazában, ameIYIl" k. 
viind orotanitójn ,·olt ... Praeceplor Hungariae ... 

Elleste a szAmok titkait s azokból áUllotta föl II meg~ 
dönthetetlen ,;rök IÖn '\:nyl. fllllelynek ne,'e: Iga:sárl. A leS'
bonyolullllbh tétel is lO~rekjáték \·011 ön.eki, Dlert fok ról
fokrn hnladva épitet te föl a tapasztalati élet nrl{Umcntu· 
mii n nyllgvó el mélelét. S abból sarjfldt :17. Ü Hámára ClMI 



II teren Ú a sokoldahí mllllkás~ ~i.l{ s z~ les mezöin a sik.er 
koronája, I 

Mint igni büdr, behalolt az élő t:s a holt heszed mély
ségeibe, 01111;111 hozognIIn föl K'clet t:s N.\'Ugtll nundcn drá.!.(tI 
Idncsél. S nyolc_tíz n yeh'cn beszéll'c , Itlé.l{is megmaradt tős
gyökeres magyarnak, akinek II mai Ill IlKyar n.velv sok!lt 
köszönhet, A magyar tanít{lsi Ilyclvct is el ső sorban lj hOllo 
sí tolla meg iskoláillkban. Zengő, magyar sz6jáclsát onmlil 
hozta hol a \'asérc lerem. Acéllá kovácsolta azl , hogy 
rozsd; ne Illaa-ja s idel!;en máz ne tompítsa annnk szűz i 
tüzlas:'tg{lt, lHmru:miku5 c5öngését. .. 

OliholI \'oH a Természet \·ilúgllhan, lIhol minden plcmyke 
fűszál , minden ]>ar!l nyi I>o ,::á rka érdekelte, mi nt :llkot6 része 
a nagy cgésztl t'k. mint osztályos társa li IlIljJrendszcrek nek 
és csillagvilágoknak. Mindezekben ,izsgált~ (-s, csodálta: 
óráról-ór!lra dicső íle!le az örökkévaló Istent s mlllt buzgo 
unitárim - éppol.,y hiiséges bin'S lélek, mint amilyen nagy 
tud6s - egy percig sem kétqlkedetl II "allás jüv{\jc feJő!. 
S megbocsátható önzéssel az uniHiriZlllust tekintette a jil \'Ö 

"rtlJás/iuak . 
Akkor "olt a legboldogabb ez a nagy Gyennek. flmi

kor zenét hallgato tt , ,,:tgy abban maga is részi vett, mint 
a kolozsvMi hires qllartctte milköd5 tagja, Ilyenkor rel.l
descn lehúnyla a szemét, hoJtV a kü billlg meg nc zavarja 
csöndes ál>rándjaiban ; s elmerengett II thémán, :tmely a~ 
ó számfIra félek és élet, az élö Istennek legmaga.s:tbb foku 
dicsóitése, angyalok hamloniája , 'olt . , 

Szép _ J6 - és Igaz: hármas szine alatt diCSüitelte, 
mint engedelmes fi(1 a mennyei édes Atyái. Nem csod,a hát. 
bogya mennyei Al yo is megdicsöltelle öt, mcgaJ6ndé
kozva hosszll és .sikerekben gazdag életlel, amelynek al ko
Ilya is éppoly szelid és kellemes \"ala , mint egyk.or annak 
hajnala a torock6slentgyönty i unitárius parocllláll , 

. Az unil/i rius világ ezekben :ll nlll>okb.:m Kolozsvárt 
ünnepet m kh'iló tanítómestere és prófé tája emlékére. Lé
lekben legyünk ott mi.llk is a kegyele~.es ü~~epe.n s ~ s~~
éves Brassai Bácsi példájából merItSIInk IIJ erői , kLlart,I.~t 
a további küzdelemre, a honmentö - I/lIml.,-Úra.' 

"Atyám, itt az órai " ," 
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Örök magyar. 

í,tn lefc~zem, elalua:om ~ föl· 
ke ek; mer t az Or oltalmaz enge
met." 

ZMlt. 111. 6. 

SztH .. adok méhébclI 011 s ,,-ütelcll ő is, "alnhol messze 
Keleten, ahol a tudósok oz emberiség bölcsőjét keresik, 
Szemében 0 11 ragyog még a fényes napsug:'Ir. mel\' üdvö
,,-ö lte őt :u élet hajn al/in. Lelkében olt mereng Illég-a pusz
l:'lk délibábja, ezer bújos mesét, dalt szö"e hozzú jútékos 
képzeletébcn. EI"ős, mint az oroszlún: szelid, mint a bárány, 
Sz.ava olyan olvadékony, mint a lIlu zsikn. Tanea olyan. 
Ulmt a. szertar tils, 19érete, kézfog:ísa Ii"lhbet ér :l pergamen
lek RlI~den betiijénél. Büsul! haragjában, panaszos ked
I'ében t llll<"sz J eremiils prófé ta simlmain. De :'tldozn ti im;'l
j{lban is , '(Hl valami a zsoll ll rok szárnyaló lel kéből . '. Azt 
mondják, hogy lóháton sziiletelt ; azlirt is ludjn olyan kevé
lyen lIIegiilni a Ilo"a t, miutha onnan nőtt voln!\ k i. Ló és 
101·a.s: egy test . " és talán : CRY lélek. . . Szi kr.H hány 
JI pa tkó II 101':1 IJaláj:ín és szi kra m6dj:ir3. p:l llan ki II gon
dolnt keble I'ihar ili>ól, ahol megiitközut>k és csalát vesz
tenek az átvonuló fellegek. De ha elmult az égzengés, vagy 
megs7.fi llt a veszély, csak annál n)':'ljnsabban siit ki ismlÍt 
II nap : "a megbékélt ISl en Illosolygilsa . , ," 

Lálom, a mint a nagy karal'lIll idején öl is elragadja 
II messziség Ulza ; e lindul (lj lmzli! keresni, hogy visszavivja 
és ezer é l'C II :'i l és mindörökre me,s.: tartsa Attila szen t örök
ségét, l\Iagy:lrok ha zájlll .. , Diadalmas ÁrJlf.id halad olt az 
élen s a~~n'O megy, Il1CMhódol neki minden tarlomany . , ' 
J"' mí ll k/raly keltős koreszljé \'cl a. Magyar őnlllllgúl hódltja 
Illeg s lesz a ka lal\(h;'lgyó harci lilborok helyén _ ú rasz; 
t:~ hl :tz Alföld kebele, amely ezer év ó ta onlja böv :'Ildásait.. : 
~álmáll a lenger égsrfnkék ttikörét hozza : örökifjll Hungá
fla-Il ll,yúnk. ?yön,yörködjék belinc, " Elldre nnl.llybullá
h.~1\ blztosltJa ÖS~ .a lkolmúnyulIk jogait , .. Béla az iiszkö
~odö romokból. "J hazál te remi. '. Málylis igazsága él a 
uéJl szivében mmd n mai uapig. " János törvénybe iktatja 
II \'n ll(lsszllbadst'lgOI.,. 8orsl.:llY védi :ut :t snjii l kiráJyli._ 



v~1 S1.c 1ll~)c 1 1 is . .. IMk6c::i és K()~8 1t1b . .. ..süté l é jhe ll 
(':''11.ye<; CSIIJ:lgu nk" Ill:lrad :I köllö {ílmaibrul m indi; r jikk c 
Munkú jok ,'égel té\'(~1 bútnl11 cl mo n(!ha túk v:d a : .. f.: Il l e f~k ~ 
<;7-C1l1 . dal uSlolII és fij.lkelc k . .. " me ri rCluh·il l· J"!' I1 , trr' ben
nök m ind ig a z " örük :\ Ia gya r" ébred ell. 

T il ilU gy ~ zil zad le.u ta n u,.,:it-::0l :lIllcllt-lI . h "'IlY :'I ;\1:1' 
gya rnak 10\'{IIJh ke ll é ln ie itt, " l.I' ll fl föld;ill. ahol a z ö . .; i 
pog:ínysago l Illcglag.Hh·:1 nCIII C" II)án \ ' /;1;1.('.1. han em fü:: : ,·1 
é~ .!zentlé/ekJ.:t'I is megke l·cs ~lcl ked.c lt . .. Sz ,'11~'ldok m éh,' .. 
ben m ost születi k !Ijra ez az ö rö k Mu(;yar. Nem IM lh.lt 
immár oly Mlk:. a ~ éjs zaka. Testiinkön -Icl k iinkö n miml. 
l\yílj:UI érezztik fl va jud:ís kln ja il : d c ebhől a kinbóJ '::S ja j
\'cswkelésl>ii l is mét ll j é lc t és cgé.sul!g öröme és re mé n" c 
lamad ; m er t a ~ Úr o lla lm'll:t.'l a ;\ laUya r IIclln e lel : .. J:u i •. -
fck slrlll , cln lus zom és fö lkelek .. . " 

Ak i lIluSI fc kiidl II' és c1aludo l l. a mi .-.orainkh,·, I. al il 
jlatria rcha·kort (~ rt öregc mhc r, min lilja "0 11 a z ö rük M(lgyar. 
/Jak o tl a nép kij réhen . _ a z ,\lfü ld iu ,ó hOIlI<Jk j{lh :III, ahol 
:I hl'lzM küllnY" 1 {'s veTcjl,;kkel ü n lo zik . hogy :I liIl Ii i (hha!'· 
han leTcmjcll ... Nem hi l,ba : r a j la IS \'011 , mc,,;dicsóiilt 
Istennek :,ldása J 

Ke lj f~, örök Ma/,D'IIr! f:hr l:d {'~ed ICUYI·n lI1. I'!,é,z 
Nem zeinek - idv(<sségel Amen. 

Abibo ...... 

" T I411 IlIce dirige." 

.. Vel crl; lj , (j n lIll . e ll!'c llld :l '1", . :'lId oll vil ilgossllgod 
da l" - lIl:lgya ru l cz a jelmo nda t:! ;\h'/olyarors zúg néh :li Iwr
cegprimás{mak, C~er"oc ll J Íl noslla k , ak inek c hne r{- I min :l ' 
pá b:lll bcford itoOúk. o rs1.(lgos g)':ís zbHII mCijSim lo lt u rúl{:1 

ha m vi" ] ped ig k egyeh~, tel hd ycl'.lék el :IZ e ~z l erGOllli h:l/.i
lika sfr vcrméb c. Vo lt e hhe n :l Kyits zbull va l:.m i (e lcmel,; 
Egés~ ~ [ag )" a r..,r,,~i, !! Ic",lIa a1. ul oh ó 
" hit lll és slecctel ilU6jál. 0 11 ""II:,k J' 
ke llviseliii , hOl-;y :1 n ,va lfl1 m; 1 ii k i ~ c!re l"'l-;jék :< h:iloU:l 11 
im:,j:II. 

, 

.\ JI"I :",. lII i ~ ~ l iJ;. ' '' II '' dű lt lc!lioru ll :0 ;-: é le i jc lcnlöséj;e. 
",,:Iy .. a KY vUII:huk lm n 1>é Id :í~ l a milldell h h'':; Ic lck ~;-::í . 
lIl iir" 01 1. i ~hmi cél k i l ü Zc.~ I , az ikiik kris 1.lusi ide , l\. ;\I~I 
I:iljl/k c.",k ig: ' l i :m.:' " a m wk . "k h ·,·1 llilponl:o lal :',lkuzt unk . 
Mosl é rl jii k csa k II ti lkos je ll. il bcs1.i.-dCI, il mclyhöl áldás 
\'aIlY {, Ink f()g:lTlI ~ ik il lll; sz:\munk r:l. Most crc1.~ii k lI sd v. 
IIck lllé lcge l. :l lIlt' ly IlIt,II "11 :1 fi ild i;1I 1:0 1(111 kÜl,üml:M';'I(:11 Im . 
I:ulluuk .. I. ha ll l:, illk ',Iy ku r k(' rhl.1czli'k i~ 1'1-{" m(,,1. F"ny 
csilI lItI k i u hulÍII sö létjéhül ; his 1.cU :1 ;-: (·j ~ ~:o k illlll k is ,'a n 
n llk ~i l la~ "i . • 1Uldyc k :' ,111:, 1 ri· "yé~<:hl ... n li'lndÖkülllek. mi. 
111:1 Ili' gyohh, m in i' l s ,1r íihb k',riili.i ll ii nk a w léts("j;. 

. . \ 1;.>· {I ~ 1. P~III I ': J k'll~\I)r " n~ \' :t i k ii ~ii l. l·hb61 :l mi· lhh :i;.: · 
tdJI'~ ha ll" rlwl , . ~ i ' (CHY' I1I{:,r ral-; \· "~" l: eJű. huJ..~' m"I{
ny l1 l-;l:I "--': ' .... ~ nh '~ \' í~fI 'zli"ja cl-; y k l'~ r;::ii for _z:"o :{ Jl Cp~t. J 
s 1.ll k"IUiit k ,m y l," m i-ewil:íI{H, ltlud .\' 111 1'1 11' 11 I'h " héliiit 
\'eté. d.~,j illli, it 111 ' 11'111,,1:",. ,.j ~,1 mis.~jr. 1 IIHII1I I" a I-;ver mck
b i ho r<os: IIlcr t .:; m:í r o li ,'.~ " kkur :lllll :ok ind ult ezcn ':ll ezer . 
{O\'r~ r'''II ' ; II . ahol a ~ i ga ~ i h:hch ég .. liiI! I, iIlCI>(:n kor U t, 

T Uti I I/cr rliri!it' .. " ljnull. \·cl i·n ·lj (' II~ <:me t il Tc :,1· 
dOIl , · i l 'I;:".,~,.gudd :I I :· - r::s :l lll il ki'rl. .:s :lmil d r l. a l, 

i,S (é ll ~ kt.;; r~ · 1t: 1lI " ~ c" i., ad la Il .. k i mh.: ,} :d i·!otll. meri i fjú i 
"Im :' ~"flll ,', reJlI"llyc,IK' !1 fd;: yul l:u U"k ::U: u l/:i r riycrty,ii : 
.~ :1 11 11 " IH·;'· l"I lw knek I ' ~a k j:", It:k l'ull. a hbúl a GOlll.h·isc!l:., 
jótc kolly Jo('J.Wd,' llIw ré ,· .. ·11 "gy " ;:c~z éll' lc l ht /ő l t ö ,ildnz:l lus 
~ n llll k ll le li . D,· II 1" ;.;(CnYI·,(·h ll{' lI ki\' it 1Io: iIO! t u ll .ir IlIc lJcll 
IS 011 d crellgé ll a 1. Ű s zl" cl".:., :I kll nyh{, m(:cwi l :i~a . a 1. egv
~ ~c rli s.é !:. a j:"llIh" rl>:'1{ .: , :o h ii' ':I-; . amely :1 küze lcl; m il ;" 
k ,íssilg m i lld.·1I If' r" 1I mi,,,I" n hlho r mi l _;-:,·hllCn {'k e~l té :l ~ 
irjl"l fi'IJ:II ,nl . 

T uu 'rw,' diri!" , ... E z a In .... "' " I:lii" ~ZÜ 1t·II' ,1 nem 
1"~~ II t>illl jehll' Hldill !"l " 011 a Illi " k n/JI' 11 ho le/..,;: .. II hercCI: ' 
I'ri lll i' ~ ' " l k llllk . IUIIWIlI \' fl l ú*i l-; "~ é le h '/w': IJri llcil>Í " " W . . . 
" Iy .. : .';yr'l I".:tlrfii 1;«1111/ : ". :lInd)' l1 <: k \ '1';-:('1;'"" me llett Inq:. 
1:'.Un .. ~~ 1I1,·;: locc'''' I,· a 1II :", .~"k ;J.: " 1. sll ~ ill is. 111\'1'; kűrébCH 
úl la lillJ(lS ~~·". ' ''' l .e, 1IU';:IK'cs i i l{·~ ih" '~ I(' :r 1I:tJ.:}' " ri lll :"osnl. 
1II{· llf, II Ir.rlJII I. ak , :llJl-; kurio l.a ll i_ ifF li Idk ."""( ":~$Cl \':'ol . 

1:, lko,;oll :I ~ IIp, ,~ l u l i 11 1; ..... ,7.1 ':.1":1. h"l-;y 1IH":': I · rii~il.~,· h il iik . 
heli t·~ III :Jj.lv:lrsli g " khall j, tf'.!.,: ,·n l)f! ~ 1 :J k ",1 1 ' · ... n.;lIk ,,!. .\ 



new-yorki kikülÖ órihi Szab.ad~:ig-szoura is czl a .I!i~ol 
' '/;órla feléje hi ztll tólllg és bátor!tól:.g; ,.Ar. ú,. a z én Világos_ 
~{Igom" - .,t?:s Űbenne semmi sölé tség IIÜlescn , .. " 

Gyríjtsunk mi is sfrján!!l II .i s zövl: llIekel! 

A kehely. 

, .A szabudulá~rt való Ittilaad(Í$
lIak poharát ve,zem elJ az Onlak 
nevel hívom lJegítségiil." 

Zsolt. CXVI. JS. 

Csal:ídi e reklyéim között va ll egy pal':"t nyi 1:rII)aSpohúr, 
n l1lelyböl syermekko l'omb:1.11 iinncpi ~lknlolllmlll ,én .is 
kapl.'IlII c.sy·egy IWl 'ly iln lt. $ziirában S"'II)('~ szal ag: huzó<hk 
.. égig. CsiUog· \·illog, amint rcá ömlik a fé nyes n:1.psugár S 
j:'l tékos kedvében vörösre festi II fehér ned iit. Végigs'lol
gáll m:lr három-négy gener:lció1 , dc m ég ~sorb[l .nincsell 
I'!l.jtn . Ho,·a·toV:lbb mind becsesehb lesz, a llllllt egyik nem
zedék II m ásiknak kb:ről-k ézrc ad ja a !J:'IIH:ldhnak poba
j'M ~ il hozzú fiiződö szent hugyom:"lII)·okat. örömnek 
kcJ.yhc volt eleddig s tnUm czcntúl sc leszen ~~.s el'Íi ).JOhál' , 
amikOr ::'híla tos lélekkel júrulunk hozzá :1.:1: elJvvendo uno· 
kák . Mult - J elen és Jövő ndnak így eg~· lU :'ISn.'1k szent 
l:llálko'/;ól, ahol lllegszabadulnak m iudclI föld i gondtó l s 
Annak nen: l hh'jrlk segitségiH, Ilki őrűkk.é'·flIÓ hél~:e~él 
rc[w yomja II sugárzó ~zempárra , n csókos aJk!lkra, fl lIszta 
kezekre, fl szerető szivre és il halhatat1~n lé l ~kre ... M:J · 
r:\dj IlIindi ;,: ilyen olt:'ri ereklyc a illi csaladunkban , te 
I))uflllyi pOhÍlr, gyermekkorom drága , ~zcn, t emlékei . 

liyell központi helyet fogint cl kll~rJcdt na~y csa.1:t.· 
(Innkban ~ I k el'C!Sz tl~ lly küzösségbcn aZ Uf\·:lcsOrll.l poh :'u, 
" kehely: :lJllclyhül az U riszC!llvac~or{11 \'essúik: It, mÍlr 
ttem csup:\n h:\ rOlll-négy gcnertlció, h:l~lem két ezredé.v 
lekint le I'l'r. nk n nuH1ak eszmei mn~:lslalaról , ahol és 1I11l~ -
1;.01' a r II hor ignzáll :Il. Úl' Jt!Zll ~ y ~is ztl1 S I ~rd;~~ ~~ziil k.l~ 
'-' lItolI s:r.cnl ,"cr "ala . Addig llCIU IS Igeu tudjuk o rok értéke 
~'ZCri tll megb" c~ ii lll i , :tlll íg cs;! k a h!l~yom:\nyos keretek 
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ki;zült iinnepe ljiik . Ill iul \·;.la mi c~OCI:'II , ami fe leli mi mn 
gun!; sza hadon T1"I ldelkeldink ... Csak amikor a sajfl l sd
viillk vérc omlik a szcllvcdc:s keser ii Iluhn:H)a (vagy a k{lr
hozat kc\yhéhc); csak rlutikor igaz(111 Fölkent ;·tldoz ... papok 
leltünk ri [öldi ékt oll:'lra; mclle1t : akkor. csakis akkor 
tudjuk ma gllllk,h':1 tenni a húllla<l:'!snak ,)Ohar:Í1 s a hon:\ 
ni 7.üdő s~. enl h :lg~· vlllú l1yok:l I ... Üriimnek kelyhí'l !17.0k 
SÚllll:"Irf', ak ik I'1:Hll!ig lslen nélk iil tcvc\yeglek c~ hfi ukód · 
bk ... Dicwségnek kelyhét nwk S'/;{Imúrn, Ilki k úllnlmen· 
v{'u a ha l:11 (,rnyékilllak \·ÖlgyÓ1. még idejC:'hell r\.'(l taIMlak 
),OFlt mo gIIk ra ... Evatl~eHl1mi e~yhá'll1nknllk is ez II k('· 
hely a elmcre : egykor il Husziták harcos s)'mholuffill . Mi· 
Iyen jól esik 1:'l ll1u nk cd :l Z orok , soh!'! el tl CI) \ múló jel
vényl :IZ egyszerii !,:lp i t[\ I:·lroll. oz egyházi kiizépiileten, 
és II sz ívek !'iIIö li - :I llIegilJelö helye n; mert onnan fnknd 

, nJmak höscgf's forrásIl , onll:lll. . . onnlln, az Úr Jézus 
1{,r iS1. tus áldo1.:'l tos, föpapi szívéböl... Addig áll egyh:'l-
7. unk, am íg n kehely - az úldoult kelyhe, " égkép ki !lem 
apad ntiközötliink. 

Ezcré"es liir ténclmi I:h '\alhól egy másik kehely int 
felénk , szegény I\!agyarokra, akik \"('gigj!í rt uk Dantc t)okl(l
nak és pUl'gatoriumúlIak ósszes csarnnk'lil .. . Odn nézze
lek, Vé.reim l hugyha szenictck Vil:'lg.. il lllegnlá'/; talbok 
os lorcsap(ls:\i lü l még el l1em hom :"llyosull.,. Oda néz7.elc-k l 
I{elct feié, illlul a hnjnnl.égell lllOstflll kél a nap. Ezer é\' 
~ I<j tt is éppen ilyen méltóságtcljescl1 on to tta re{lIlk pazar 
suga ra it, amik n .. E tel közben hé t húsi b:ljnok -- hé l vezér, 
ha lkarj :", n _ :1 szÍ\'e felől _ megnyitotta \'érerei ! s il 

dr,iga ned iH kiiziis poh:"i rh:l hoeS(ll olI:'lk és abb"l rendl"t" 
illnk és fogada lma1 teltek ... lia pog:'llIy módra is, eZ vol l 
:ll. ösi :íldozal, amellyel II :\b g)'nr - életre-haIMI' :\ - e l
kötelez te mllgút' :l szc l'züdé~cs jogok ti szleletérc, a hii
ségre, a hm'cm , II s zenvedésre, az ürőkös tllsflra a Nemzel 
igazMl'1. o Ila:m j:l\':Íérl. most ... cs mindörökk é. 

Ezt a pvha rnl, I'zl a ke lyhd II :\Iagyar soha Ílrúba nem 
boesiijlhatja . rU:Issa l fOl ne lll cserél he li. Alkotmflll,)'a és 
löf\'énye, hite cs hecsiiJete s tíz nagy s~ :hnd minden öröme 
és minden b,inata sz~gődik ehhez a pOharhoz, II nemzeti 
:íldo~t kelyhéhez. EzI :1. kelyheI. :1. S7.f.l bndnl:isérl val ó 
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h:\laad;' 'lollak jlo h:or:d . II M:';,jyarnak hwabhr" is :l szh 'e , 'é · 
,'('böl kell lapl:ílni:, .. . Addig ali Ul Orszúg, amig u kehely 
- :Il úldo7.at kelyhe. ,'égkép ki nem apad mikŐlőtHink . 

Oda né1.letek ! Kelel felé". a hol a hajnal-égen 1Il0S-
• • • tun k .. 1 n N.llp ,., MmdclI sugara: egy-{'I,!)' magyar 19-:JZSltg. 

;\lind('1l igal,s{,g: - magyal' ;::-yöz ,~l<'m! 

A szobor. 

,,MOIIM Iste,, : teremtsiiIIk cm
bert a mi 6brázat.mkra," 

1 Mó.te3 l . 2G, 

A XIX. s:.:úzad hajnalun a néps7~.badság eswléje tll 
indult hódító l,t jára. Kiszemelte a maga hil"allói t ott. ahol 
I'ppen re:-.juk bukkan I. Magyarorszúg lmti'lraill beliil. Mo
.,okon talIalt egy csecscmőt: Lajos "o lt a neve. Tetszell 
neki, hiszen a görög " laos'·-s7.al rokonhangzású "olt. Nép 
(ja ... nép\'ezér .. , nél)S7.'lhadító legyen h:'oI belöle! És :1 1, 
is leni Eszme jú helyen járl , mert lIulii a gyerlllek-ifjíl 
igért szent hedile lébell. azl a komol y férfiú (innepi foga
dalom gyan{1LI1 be is ,,(,Ito lla. bda úllolt azok kŐzé . akik 
nek a kezéhe Mllg~'llro rsz:\ g sorsa " olt le téve,., irI, hogy :I 

h<:\ük j'ekete bad:.:l\{,iban kiillügesse a nelllze ti iirőkl<"l 
szullnpdó vetését .. , S::61l0kolt, hogy ihle lelt ajakün csen · 
diil jön fel az úldoll magyar 1.:;:(> l>zózlI t:j. :ullclye l cgya rio nl 
megéri ~ nellles cS a jo hh'-, ;:,~' , .. (;Yujtolt, hogy al Ö lilng
Idkétől tii:.:et fogjon a s7~h'az a"a r s egy nagy és föJ e lllc!'') 
á ldozni szcnlségélJcn l isztuljon meg a Magya.' ősi bűne i 
től.,. Ele i től fo.gva a bibli,Li jeligc lebegett lelki s1.cmei 
elótt : Teremt sünk emherl - teremi siink Népet a mi ;'.i.Jr{, 
za tunkra. Ezt mondotl :l lllullkatl, rsuilla k is. akikkel cgyjitl 
ott j:irl -ke ll a f(1I'1I11101l , mint egy élii szolmr. akiben /JI('g
lcstésii lt minden magyar f{!jda lom. minden magyar dgy 
cs minden ma gyar dicsősé/.::. 

Amit írt : "égrendelet. Ami l .~ zllH: Ilin·ény. (.:s :'lI11it 
mivel! : tőrtén{' lem , 

ISY gondolkozom j'lI . a.uinl nu p-nu" ul:'n clveg\'ii!ők 
• • 
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abblln az ele\'en ;,;-yiinlhetl . amely l\"s~ lIth Lajos bndape. .. ti 
szobra körtil fo nódik 1 ~'2i . lIo,'ember 6 , ú ta , "lindenki lá tni 
akarja. A j~ vidékiek meg is kÖIUlyl'zik : met;könnyezik 
bennc a magya r sorsot , A fÖ"rlros népe IJedig büszke reá , 
hogy végre va lah:'n'a ide is bevolluLhatoH a nagy hU1,Uri , 
mini a z orszú,g cl;~'kori korm:'lIlp,ója. Gondolkozom , .. 
;,jondol kozom. ,. HM cS<lkugyan ez.-é az a turini remet e, 
:okinek VQ-ik I> zii letése napj:'tn :, lo rri lli piaeoll ödilt zeng
Icm !l t is zteleté re'? Hút csakugY:1II ez-é ;1)': a fejedelmi ha
lott. akinek luég IIZ :írnyéka is megrenwgtelle a trónokat s 
:lkit é ll a messze idegenbE-n usyelsirllllam. mintha {-des
Ilpillll lelt "olna '? Hút csakugyau ez-é az a szen! Öreg, aki
nek Via dei Milld hÚUl elüll később néma borongú!JSll1 
:H1otlam illi' !::, kcgy.:-Iellcl adbz\'H :. Imill idők emlékeze
l,'nek? 

1"em ! - A Kossulh -szobor nem a múltc. I~z a ~lObor 
:17, örök m.agyar Jel"" , amelyben :lZ e lSőnek és az utolsó
Ilak készc-n kell le llllie a Haza ja\'Úérl minden ;"ldozatra , .. 
Nemes.'lk Kossuth va n iH: ilt "un az egész Illilliszlertanác.~ . 
" ajjon mit \'égcTJlctnek igy :1 /Illg" nyil",mosság elő tt ? -
J-~ s miért ne? !. .. Nekik .ugya n nincsen semmi titkuk . amit 
hárkil\l'k el Ile :\ru llmluúnak , , . Nemrégiben még a fö ld 
méhéhell - porrlll és Illohil\'a l béborlt"a, feledéshf' lIIe
,'(Uvc - s7.endereglek valamellnyi(, li : dc adott jelrl' ki · 
kellek a s íri \'erembm; le\'etkúztCk maguk ról :ul . ami föld i 
s m ost itt :'t llanak elöttünk - a , ' il:i;.: I)iacún - készen i~
lllét :ll orsz;'lgépltés nagy iIlunkajilr:' . 

t\ Corpus JlIris sérte tlen ... A kard markolala szil:',rd ... 
A tekin te t. a mely a jövőbe néz. bizllkodó ... J-~s iol!'. a kő
'lozivck Illo.>gdobballlmk. Az :ijkHk megnyilillkowak. A kezek 
nemes geszt usban egybeforrna k, S kőzötliik - egy fejje l 
magasabba n - a magyars:'tg g lóriús \'ezére, lelk ébe ma rkol 
és 01111:111 szórja szerte a nagy Alföld fiin ségC!> h:lI'ilzdáib:, 
II nemze ti öröklét ébredö vetéset. .s nem hi:íba szórja ; Illert 
az ösi honnak mindell rügéből egy-egy hős len'm. né,'lelen 
hősei a Nemzet nagy szabads{lghare:·lIIak ,., " modern 
lIadak útjall o tt vonul föl , a komor há ttérben, a nép fia, 
kinek fülébe :1 néJl örök vezére u ngi a népszabads:lg édes 
hymnuszflt. , , 
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Az a lkoló művész m egleile kötelességél : " Teremtsünk 
em bert a mi ábrbatunkra l"... i\l iive ha lhat'a llan, nu nl az 
Eszme, 3melyet márv:í nyba "éseIt a mi okll lásun km és 
t:'yőn yört1ségün kre. 

, Édesanyám. 

" Imhol 0= 
leá nya!" 

01'na1.: szolgaló

Lukác8 eu. f, 38. 

:'I losla núu:UI p,ir Ilapra l'.jra ott hor~ va lék kies El"(U'
Iyiink bé,'eei küzölt. i\legIMog'a ll am azt a ITjagyar :\ sszonyl. 
aki nekem Is ten kegyelméböJ \~ I etet adott. Utolsó la l:"l.l ko
ásunk óla hoSY' m egvállozoH szegény I J iIr,isa la ssít és bi
zony la lan . Termele m egrokk:m l. Tekin te lc - tétovázó. 
Hangjának régi é rce tompa Je t\. Buhája színeh agyotl . Arc:í n 
mély bar:í7.dák \"onu lnak végig. Haja - hófehér, , . Nem 
(;soda; hiszen rnlÍ r h úsz éve. hordja az özvegyi fátyolt s 
nyo!c\'all cszlendö terhe nyomja v,íIlai l. _ Imhol :1;<; Ornak 
szolgálóleánya! 

Utolsó taU,lkoz:isu nk óla hogy' megváltozotL szegény! 
rosak a jó szive m aradt a r égi : ez a szer etö anyai sziv, am ely 
örömlöl repcsvc figyelte e lső botork :.1ó lépéseimet a z élet 
lHain , :'1[051 is Ilagy öröme tel ik benne, ha lát komoly i.'al1l
ball ch'cgyülni az emberek tarka-ba rka tömkelegébcn, Már 
messú röl megérzi. h ogy én vagyok az, !lk il ö olyan régóta 
\'á r t s akinek o lIholl - az aSl, ta lh'tb m elle tt - ma is éppen 
olyan jó és engedelm es ~yel"mek nek kell lenni e, mint. am i, 
lyen \'a laha volt. /\ " ilftgé r t mc,g nem verne ; I>edig - ki 
tudja - nem reánk fér ne-c még ilyen kamasz korhan is 
legalá bb egy k is p ironga tás, .:No, nézze meg az ember, m it 
lIem esin{ll ez a nagy gyerek ! . , .. " ts lám , a kél jós,ígos 
szeme egys7.crTe megleli k könnyel. Bizonyú ra, ('szébc jutot
tak a régi szép emlékek : nz erdélyi magyar " il{.g arany 
sugára s a szent hit , amelynek ~éi vel imúdk OZll i ta n(to tl 
egykoron. 

Igaz is !Uu. Neulcsak ö \'[llIozott s7.cgényk e! Megvállo
zoH az én szülőhazám is ... \7. egész Erdély ol;'-'íln idegen. 
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olyan gyaszos, o lyan e~ügge leg és k ll lOndó, mintha a lelkét 
is megölték volna a 1': lí j u rak. akik ráolvasással gyugyit
gatj!lk szen"edő népünk sok-sok nagy ha jút. 

VigasztalnIIl s7.egényt s1':cUd bi1':t.'1 lással , hogy lllajd 
nemsok ára jór:l fordu l minden. Csuk higyjünk cnisen, lán
lorltha ta tla lltll a magyar Jgazsúg uaSY di:ldal:",bau, melyer! 
1I1áris veliink együtt harcol :lZ i dő és ti. nem zetek itélöszekc: 
II történelem. . . Rlícqkslikomb:'In is ezt az iizenetet, e1':1 
a h itvall:!s! nyomtaU1 oda dolgos ké t kezére, könnytől ázott, 
halovúlIy arc:íra ... S amint ú tra keltcm. amint clrobogtam, 
képzeIctben ismét \' issza-vissza sd ll uk ,iZ ibi porh'tra, két 
Anyát keres" e, 1:.záhnaimIKUl is \':ílt ig csd?keh'e: " .lfel!}iket 
x,:erelem - melyi1.:e/ .,t:erelem':'! , . ," 

Új k öntös. 

let:/lfkiiz/eh!i, 
hOrlY ami ha

e/et," 
2 Cor, v. 4. 

Azl mondja a lI1 :'1 gy:1I" pé'ldabeszéd : "Nem a ruh'a teszi 
.tZ embert", S megis a le({több embernek t(ondja van or6 ; 
meri mús fclől rlz is e lism ert dolog. hogya ruha - tis!/es
.~ég , T:k~adal lt1i életet nem rolytath:t tttnk megfelelö fuh :í-
7..3t nékii I. aminek mi ndig sorsunkhoz és hi,'al:httnkh oz kell 
igazodnia, A J>:lpi rend a szertartásokn:'!J. annak minősége 
~zc.ri l1 l , kiilömb-kii lvmb s!{)lát ölt mag,írn . :'I1Í'g az egyszeru 
protes!{uts !e! k i p :". s~ t ort i~ m ind enld a palástj:'it'ól \'agy 
Ltt Uter,köpcnyériíl ismeri meg, Hi·gel1 a különböző céhbe, 
lieknek mes terség szeri nI meg "olt :t maguk jellegzetes 
fi llőn)"c . , , A ka tona is büszke a mnga ezredének unifor
mis ll ra. :\ magyar nemesi és föLrri diszruha pedig világ'
szerte el \'a n ismer ve: stij t:ísah'at és prémjé, 'el, esalt jah'al 
és fo rgójú"a l egy egés7. vagyon t képvisel. A csillogó mil· 
vészi népvisele tek is :lZt igazolják. hogy - ki,, :'tl t a z lsten 
h6zábíl ll - a nél' egyszcrü gyermekei ezzel az űltözködés 
sel is kimula lj!tk a szentJtely id illi l is7. te let ii kel. Ig:l1Jl V:ln 
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Io'h(.1 :Il :IJKl~ tulna k : " nem kÍ\·'tllUuk lc\·ctkűrlel.lli , hanem 
rdó ll özldni , ,," ~ 1 ':;g:1 gyermek is örül, amikor <>Iüször 
i .. koh'i ba Adj:"lk. hogy l,j köntösl vehet mllgára , 

Ell a halandó lesiet. amely kii1önl~n - isi en akara -
1:"lbó l _ me: f('/clIii! jön e \' ililgr;l , clcHgé bClnka rga lju k d i
va lHS rongyainkbn s t:1I(111 még pÚ"ÍlSkm.lunk is bennök , 
löbbre larl\',. maH'unkat an ll(.1. :Lki uerll öltözik ol ya n fej lett 
izléssel. mini mi magunk, Pedig- ez c.~ak ft les ti ru ha , :1lllely 
ki \'a li I(,,'c az idi; szeszt! lyének és , '{dlozÍlsainak, Ez 37. 
o-<=moornek :1 I'uh,íja, s nem :17. a lel ki köntös, amely ,, \'~ r.
nis nélkül való" s mclyröl az "Irtalhlll legenda azl mesd. , 
hogy együt! nőtt a gyerJllek-J t! 7:u ~s.'lI ; m i~ a, I:tOros~ lok arr:. 
is sursol "eletlek II nab')' tragedm ulolso Jelene leben, Azt 
rnomll:lill , hogy Illese; ped ig nincs az a mathematikai iga1,
si.!;. alllel ~'i k igllz:. hb lenue, minI. éppell ez, ,h l~j embernek 
Ilj ruhára. llj kfmt ibre va u .szlikst'r:é. hogy :lilII ben ne ha
I:lnd6. elnyelje (lzl a l - ~Iet. 

Krisz tus szive nerint \·aLO új u nberekre \',HI slüksé
" ünk manapsúg a családi. :1 !:ITS:lda lmi cs a nelllzet i kÖ1.élet 
~l inde ll terén , Vetkő1.7.iik le húl :IZ ól! Ollöniik fel ~ I Z (ljaH 
... Az egyház sc nelheti lIémllll, tehetetlenül . hogy m int fol" 
rOllg és líjhodi k meg körülötte a mod~rn Vi1:"I ~, a lUclyb~' 
csak nagy üggyel-ba jja l hul imígy-:unugy hyleIUc:zkcJm; 
Kriszhls egyházának II XX, szálad Golgoth:íJa fele vezető 
úlján (,,{os az most vagyon"} szüksége Vlm al elSŐ szfl';md 
kercsztjének mindcn llldozalflra és minden dicsőségért·, 
hogya Mesler köntös1lJ ne légyen ismét l a tr~k mu'r!aléku. 

Vi k(jnt(jsbm ezzel a gondola tta l bOCSlI,lunk utadr~ -
hetedik é\'edben - lelkünkböl lelkedzett kiS gyermekunk : 
"Unitáriu s Er/esitö·'". Eredj lIZ é.let iskolájába: tanulj 
sokat, figyel.j meg mindent, beslclj OkOS'I Il , seg[!sd a le OS1.
t:í1ylllfsaidat ; senkit meg ne l)ánl~, meg ne hotrallkOí~ t ass .. , 
Imádságod legyen - ll "Miatyánk" , " Hih'a ll{lm: a " Mu 
gyar Hiszekegy" , .' ~s legfőbb tÖn 'énYl .. d : - ::t .. Szetetet 
I ízpara ncsollll jtl ," 
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Ecce Sacerdos ftlagoU8 ... 
"NOll reCII-fO luborem." 

• 

"Nem rjullo/.; /J;HI<:' / ti mUl/kú/o/" - hi rdeti jelmondll 
' :lba ll Magyarorsdlg llj bíboros hercegl)rímúS1l, aki mosta
nában vOlIulI be slékv:íl'osáha, hosy etro>;I ~l lja az il rVllII 
.. Ulmai erscki Sléket. I)is ;t;es mélt,.s:.gllha nem a m:lga a ka _ 
ratIlbr.!. h:wclII Is tcn kiilöllö.~ kc;.;yl'l mcbű l julott , Ilye ll 
köriihnények kf'lűtl kéts;t;erescn ioté rú m~'Sas1.tos hh'alá
!iá l, amel\' a Hi\'ek milli úinak és minden igaz magyar lélek
" ek igéret és :íltl :"!s , ,. A külső fény "'S pompa nelll lé\'oszl i 
meg ; lllert keblé l~n hordja il legS1.ehll ,I.'koriteió t. a rö ld 
l'>;yszerü gyermekeinek !lr~,n y s1. i\'é l. 

Hogyha apja mes terségét foIY!:II \',I, mint kÜlűnsége~ 
t;~erc l't;.sm csler D('Í.kilmll Illar(l d, akkor is k it iicl'1 "olna kor
túrsai közöll , Ö - a lizelll'>;yedik gYl· ,'mek a cs.'llúdball. 
:\Iár csak ezérl is nemeslc \'clet erdenwll " olna: a munka 
nemes)e\'elét. amelynel Il'lgyobb jut'l lma l cs kitülllct"'st Ilem 
ismerünk, Oli \'o lt I'Z m,ír II k isd i;"lk balyujában, lllll ikO!l" 
ifjlii lelkesedéssel bekopoglalolt P;H1llonh'llma "{lfszerú k:l 
puj,;n, hogy élelét e.o; I s t en tőlll~'c rl 1:llentUlllllit az Anyas7.enl , 
egyház .:;S :I Illagyal' l'laza j:w:íril slen lclje, t s olt \'011 ez a 
nemeslevél a bcncés b:lr;"l ' , ,Iu stini :'! n Icsl\'l'r kl'IlV .. "íj:l ulntl , 
amelyet II10St fclsii bb h in"tsra al orsz:'lg elsö kiizjogi méltóluí 
;:íulllk zúszlós liszté\'cl. II Sacerdos Magnus biborlal;"i rj ,h'al é.~ 
hermelinj':; \'el csert· It ml. És o lt ,'an a nen1<'s lc.\'él abban 3z 
cgyS;t;t' rü szónoki Iwszéd hell. ameJlyf'1 Eszlcrgom!m ll az 
"rs~"" g szlne c l/I tt ünnepélyesen eJrogkljla sz<:n l hh':llaIM : 
idéz\'e és bei nd ih·a elell II m ldön a ,..su'r<:let ország-:í' '', 

Kérde;t;Zetek meg Töle, hu!{y \'ajjon melyik nehelehh 
llZ Ö tii ncményes pMy!lful;ísában: a k:'mzs:. , "agy n hernw
!.iJl , Mert amint én IrttOlll. minden l)l'illl :hi méllósúga mel
teU llIég nl!! is bii slke al 3pja IllcstUl"ségél'C, 011 se "!llIilll'_ 
szégyent. Neki egyform:í n könnyrl ti knlap:'ics, a 10 11 é,o; :I 

piisllorbot. Elek :IJkolj{lk szép hnrmönhib::1I1 clrendeu-e M 
II dmerél, S fölötte \'éd óangya lként o lt lebeg: az Jg:nság 
CS 'I liéke .. , " Jus/itia el Pcu:'. 

Az is teni !joilrl \' iselés töl'lénc1mi missziót s7 .. int nekj, 

lOi 
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Azt akart:l . hogy t etö!eJője légyen Szent Jstván birodalmll 
nak , a mellyel a \'éres "ilághúboni u tán ügy b:ínlak !l nagy 
nem letek, ))li n t a rossz ,.,'yerm ekek szokták :\ já! ékszerrel. 
Romokban he\'er iti nunden. !\limlent tijból kell épiteIli, 
nem r iadva vissza egy perere sem a m unk,itól... Nem 
riadva vissza a munklitól, mindent lljból kell épiteni. " NOll 
recuso laborem" _ szeretném sz:ízszorosan végig hnngoz
ta tni szerte a haz:iban, hogy meghallja mi ndenk i. Az is, 
aki ébren van . Az is, aki téli úlnüt a lussza. Hogy Ulegrúz
kódj:U1ak s irjaikban még a haloltak is! . .. 

Abból a szíik cellftból, ahol ,I fejedelmi Duna hllll:ímai 
fölött emelkedő sú k lavúrb:,n első nagy kir,íJ,yuuk szii le tclt. 
- onnan indulj e l történelmi missziód betö!1ésére, J uszti " 
nian barál, ma"yar nemzetiink föpúsztora ! AjkadoIlI az 
egyszerűség var::í"'zsával, kezedben a béke olajúg::í\"al, szíved
ben az e\'a ngélillm szeretetével, lelk edbell pedig a.r. igazs:"' i; 
Emgpallosúval ... " Ad maiorem Dei gloriam _. :' Am el!. 

tu én 8zól./am é8 én hívtan~ 
öt~'t, " elhozom ötet , é8 az ó lita. 
8zerellcsé8 lészen." 

Ssaiás: XLV11I. 15_ 

Az iskolás gyermek júlékos képzelete eleit ö l fO~~' <l llleg
ragadta és magáénak tarto tta ezt az ünnepel. Az IfJlIsft;:; lel
kesedett érle s évről-évre fogadalmal le lt e szen t napOlI ; 
hogy a sors Illinden kéll1ye-kedve között méltó ma r:ld .a 
m:'irciusi If jak hoz. Házi o li:'l]'a i mcHell a magyar !lep I~ 
szívesen :íldozolt e na p emlékéut:k: llle rt ez adol! neki 
fijJdel és szabadságot , amidőn a százados jobb(lgy.s:",!::. ,ig.ölj:,! 
lf-emelle rosk:ldó v!l ll:lirÓI .. " A Illagy:lr nemzeti liemus1. 
diadatü nnepe (-z, a mely most az egész ors~ág ÖI·ÖID Z:lj á.~ól 
kisérve a honi szívek világából be\"oll\ll a !lelllzeil lo r
l'énykönY\'be: ebbe az igazi Tripartitumba, amelynek llc\"é 
Szabadság, Egyen/öséy, Testvériség ! 

Gyermekálmok , ifjúi szép remények s a nép fiainak 
halás kegyelete :mgy:lli rajokban sz:Hlanak szerte a hazúl.lHlI 
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s öröm mOll dó Siun ultk ljúra h il'ddik , hogy a N~m.r.~l meg
találta önmag:i! . '. Szere lő s7.l\-ét a 11'Jlyeréhen hordva. 
ajánlja föl a közös e rkii!csi j:wak:.t , a föld kincseit s a 
szelIcm áldítsnil kinek-kinek, :lki az e.r.crlÍvcs hon hat:".rai 
közölt hiiséggel és lllegérl~'sse:J ()lmj tja élvezni annak drága 
örökségét. Aldot! legyen :Iz istcui t,olld\'isc1és, hogy s:ólotl 
és elhívta űt, és e/hoz/o őt 1I101O: ZÚIIJ,' 1848 március l a-éli 
mindnyújunk üdvére és boldugsú\;úra l 

Nyulcvan IÍ\ ' HlUU:"Ul ma I'nn !lZ első :Ilkalolll, hogy az 
egész orszúg hivata/osal! is megiiullcpli ezt !l Il:lpol. mint 
ncmzeti ü nnepet. És e llnek a lczajlott nyolc\'an évnek CI \ell
lUondftsL nem türö talluls:.ga a.r. , hogy a Nem zetnek - az égi 
kegyelem védő sdrnY:"Ii ala tt - a saját kezébe kell vennie 
sorsa intézését, ha azt óh :ljljn, hogy ,,!Ítja szerencsés 
I " egyen . . . 

Március l a-ike: z(Ís:!ó, :.melyet fö nt kell lobogtatnunk 
magasan a v{u' fokán. nem fé lh'e a7,t a viaskodó szc1.ektöt. 
l\I:"u'óus l ;)-ikc: testamentulII, amclynek nlinden rendelke
zését - az utols!l jo ltáig - meg kell tartanunk.. ~Iárcius 
15-ike: élet /Jogy hu/úl " .. cs Illi Illostan:"lban közelebb 
":"Igyunk a hnlúlhoz. lllÍllt az é le thez. 

Ennek teljes hldatúbnn iinnepel a Nemzet. Nem ma
gát iin"[]('pli. Hú]{.t ;)(1 az Is tennek a dalirlS idök d icsö vc
zl: reiért, a hös hOlll'~dekér t és a n év telen hösőkért , akiket a 
Mag~'arok Is tene sz6/itott, e/ldvoll és elhozott :. mag:! ide
jl~bell, hog~- ~ lllCf( I·:" It:ís miiwi l befdezzék. Ezt iinnepeljiik 
i{1c.hnza . I~s ezt iinllépli az újvi l:",gbam az a borongó szívü 
zarándok -csap:ll, !\Illely é r i kaHS7.bó! font kos wl'lH s lct:l
roll erdeink sarjadó :'ig:"lit d~zi hótlolatb! Kossuth Lajos 
n ewyorki szobrúra. Ott - a River Drivol! - n:lgy ehlőkök 
t,írsa sflgáb:!lI, lahílkoz61 adnak egymúsn.:lk az ú- és ú jhaza 
fi ai" " . Ö - március _ új lJlúrci us! HM esakugyan elfelcj-, 
te tté lek, hog~' egyazon édes Anya sziilt és I{,plfllt titeket? " . . 
Hiszen Ti édes tes tvérek vagytok: ,'gy Haz:"H1l1k gyer
m ekci . .. 

Sz(!ressét ek l'l:vtluís l! , . 

lJ" 
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KéC haj ó. 

"hne, uz I :lhm uéked ojulldikOlt 
odla milldazQkal, akik teviled ha
jók(Ízuuk," 

Ap. Csel, XXVII. 2~. 

Szel.'k ~z:irny;in az e~y i k hajli hat nap a latt ;ih'i tt az 
új\' il:ígba , .. \ lmisik ped ig Islen k .. ~}'elmébó~ hal nap ala H 
~terencSCs('n haza is hozott, :\ .. Feher C.s illa,(' je,~yéb('n 
indultunk el n hosszl. lar;'Uld<lk'iilra. hogy :IZ ezef(!l'cs ma 
gyar !\emzel kCjl\' iSélct;'hc n hód.)ljunk a IlcwY""ki K o~· 
s ulh-szoborn:,. 1 :I nagy halafi és \'ilitgjlol:;::·. r Il:Ilhal:l llall 
cmMkÍ'nck , El ;1 c.~illa" :,1\ !lindököll éj jel-nappal a7. 
,.Olympk" cS II .. l\Iajestic" á rbócán, hogy könyörüle tre 
birja \C"S I,,;' l'ci\ :ll ':),' ho Il OI'..:II:'1II ~ . wk ir:'1I11, akik II \'éJ,ClelcJI 
vizek kcn)'c-k('d "(,n' hizl:ík li)rékeny s;ljk :'ljnkaL I~s nt! 
,'olt - Il :.ppal f.'lhii : {'jjt:l Iiiws7.l0p ké pében - az i~tcni 
kegyelem is, hVgy a hullÚIl1Völ!:lyekben ide·oda hány l·\'ele lt 
hajó t I,il'. tns l'é\' l>artm \'('Zére lj." Az cll' llI E"k oo::;ysz.·,'íí szin 
j:'rtéka melletl. ily(!'nfo rnuin alkon.ya l1 .ol ki-ki nyugodlalI 
hajlot la II fe jét csöndes pi henöre, Es hn ringolI is a s zegé
nyes nyoszolya. fi'!il lomball l' ;':~' ér t'z tem, mint ha ;.:yermck 
lennék újra s (-drs An)'llm gondvise lő keze r'ingalnl. a bil l
eső i s altalil llllt i"'ul és luLlk foh :i szkodássl11 imIg)' blzlnl
galna: ,, /m e lit h/ell (' jám/él.on "(11,, miml\l:ol.'"f. akik te
llé/ed /wjo/.:ázllak, . . " 

lI)'cuI hizó kedé lyhclI, lelkes h ,mltulalball csendiilt fel a 
reggeli imúdság künn a fedé lzeten , ahol, apr6 csoportokba 
"erűd,'c Inindenki llIegtal:llta il lllaga j6harútj,u. S ak ik 
:Izelű tt soh:. !>e l:ilt"k egy m:'isl s t:\lán elenhH sl' igen fO.\:lIuk 
ismét t.'llll lkozni, :. kűzös sors C~ a kűtös cé~ magaslt'O,~ 
"'rzcl{·bell -szlnc!-Iélt'kkel e~\'bcforr l :lk, Az ;;\'':k lett .. ~g
"'tebb lljiuulék . llnlclyt:\ hnldO',;;m c~enHtck ki egym{.s kö· 
löll , hogy:. lo\'a \iiuű percekben megragadják ;' l -
iirökkénlhíl cs didegcllílhelctlcn iil Ill"gukc \" , I<';.:yék a Ic;.: 
"lentebh kincsét: II Imrá l s{.~o l ... :\1:.gunkkaL "ittük ,." 
magunkkal hOlluk ezt II a'n yes lalizm:'lnl. amelynek híivös 
ereje llIegslab:ldito ll minket :ll. ,Iprú ~<ll\doklól é.'> :. lIagy 
"es7.cdclm<'kl<il . , . 
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S a kikö tőben itt is, oH is "úrt a jóhnn'I I, :.kit uz lsten 
szi ntén ajám/é/.:QII adolt minekönk, Egy hatalmas testvér
nem zet h :i kija és szeretel(" az irílll t a Hős irúlI!' "ki leg
u.ehb gyözehneit lJ<!ke.'l cszkör-ökkcl amib 5 aki megmll
laJta Ílrva Nem~elének , hogy az ö sz:im,ira II csillagos 
lobogó nem halotti kpt'l hall (" Ul :U új ('11'1 60 1't'1!űmadfi, 
krisztusi pal'.slj:. , 

Erc-ajak'.val mosl is ezl p rÍ'dikúlta lwkii nk ,. Kossuth · 
szobor, S a lelkes iillnepségek z'lj;'.ból. az új magynr h"llfo~
lalÍls csa lakürljiböl ez 1\ me nnyei kijelenles ,mHI szerieszéi : 
örömnek és lelkesedésnek m3nlOritó 57.Ó7.:.ta, ame l ~' lI ek 

esodatc\'ó ereje Ic<:s illapílj:l a háborgó indulatokal s egy 
lIagy tes tvéri hinc :IIya ris,igos köleJ(\kiobcn cgyesiti ;t nagy 
viJ{.g idegen tájain elszórf m;ogya roka l. mint azoneJ,C)' élö 
,:s uralkodó Nemzet tagja it. 

úgy letszik nekem, mintha még mosl is 011 "01 nék II 
"w had Amerika földjéll' s iinnepi dlszl1lerll' \ben mindenütt 
0 11 lebegne elű tt iink az ö rük magya r eszményiség sy mbo. 
luma: Kouuth Lajo.~ " . . -\JIlig ü, allagy sz,í nllizölI, hnJ:ld 
az é lc n, szi\'ébe n ezet'ú" rOmolhatatlan tCllger-kincseh'cI, 
szcm ében u diadalmas Ji"";; meg,'{jJtó igérehh'cI, addig 
rLincs oku lIk esiiggcdezni ". .-\ szomorú jcl'! lI k:',h'lIria · 
úej(rn keserű könnyeket hullat"a mcnjiink birr előre. nc"miin 
\'czekcl.\'\!, m ini cgy úri,hi z:\r;.ndokcsa llat: !Sors unk nem 
!.ehet más. mint hogy kiizd\'e.kiizdjiink és biz\'wbinllnk, 
lIle rl ke t nagy csal3hajó hadakozik a mi igaznink mellett, 
Ott 1Jzi1l1l1ll őke t :1 nagy :1n:.:ol hadiki kötő kapujt,b:.., - az 
egyiknek II ne\'c: ,,1,1{j", a másiké p..-dig: " Le/l.:iisllleret.,:' 

Ezt :. ké l haji>! is _ összes fcg)'verzcte\'cI - Iij(;lIdé. 
kOIl adla n,'kcm i' mindenható bt('n, Aldass~k érette az Ö 
s:r.e llt I",no! , ,. ) !i mlől'ökk,:, Amen. 

• 
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-U .. asztala. 

• ,.,Aki1-.. az en oUáromlioz ;orul-
Ilak, kedvesek lesznek} é" az éli dio 
csöségem házát megepitcm." 

.t"ai,b LX . • , 

Mintha most is láln{lJl) az ön'('Il(kzv !jvcnnckck 11\'{i ?,.~· 
gü csapat ját, amint Aldozóm ,·idgot szednek minden úgníl s 
oda viszik az öreg templomba a legszebb ékesst" I{c\: irjú 
S7.íviiknek {u-tatlalls r'gltt is. Un ncpi d isr.bcn pomp'lzik WI, 

Isten h áza, melynek hOOllokzalftn 011 ragyog 37. írús : I II 
honorem soliIls Dei ... Bent fl templom piacim ~tlldaSOIl 
mcgterilvc !til ar. ÚI':lszlala. Rujtn bársony terOül., ame' 
lyekbe aran~,' kalhz és mosolygó szülögcrczd van hhnczvc. 
,\ Icrí!ök :'tlaU sl:\zndos ónknnn(lk, c7.iist tányérok, gyön
gyökkel kirakott dr:Iga kelyhek. Föld i kincsek; ('gi Md:lsok 
mind cgy garmadúban össugyiijl\'c a Ini örömíinkre és 
boldogs:ígunkra , 

Egy nagy csaI(,d iH :IZ cgész gyiilckcUl, [unini [IZ 
orgOna búgó hangjai mellcll a hivek :ljaká n S a konf irm:'do 
ifjak sd"ében fö1csendill az i smcrős dalln m : 

" Hiszek - l'alJok én egy 
Ki magúlól való és s7.cnl ; 
Ki nck neve Atyaistcn : 

Is ienI. 
" 

Hasonló több hOlZ:l Il i n~ell :' 

Az aposloli Hil l'alláSlluk első nagy lélele, :\luelynck 
snrkpollljim épült föl és :m szAzadok öln nz Unitíl rills Egy. 
h áz, A gycrmekcsapa! él)eke, milli val::uni nngynli chorus. 
"egym a közös szent {lh ilal buzgú úrada l;'lba, amrlly belüli i 
és csapkodja :lZ ús i haj lék lulipúnos mcnnyezeté t. 

Majd imára hiv a jós6gos, ősz lclki t>úszlor, :lk inek 
könyörgésc elöli m cgllyilik a c siUngos ég kroJll1jn s mi IM~ 
juk, IÍlgranyilt szemekkcl Jil ljuk a nagy titkot , :lIndy elcilül 
fOb',,:l oll szcndcrgctl a lelkünk ll'g~:l1 é l~·l!n. • I s~cn,:l z 
árvák A!yja, ini fd éuk, Inlegct - Im·og.,! nz O orSl.ug{ill(lk 
Stogála lába, arra a lJlunkamczörc.,. 3~101 az clhit.,teH mr,!,; 
sokszorosan lJIeghozza rt maga gyumolcsél, LálJuk . . hogy 
l sten a Ill:lgrl földi adományait lelki Md(,sokklll !{'Iézl ... 
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O h, mily huldog :lZ, aki az Ö oJ\{lr:, hoz j:",rlllhal s kl'ul'es 
Odölle, a k i :l szerete t mindenhato karjail'al {,tölel\"e Irlrtja 
a urlgy mindcnséget! 

E~. fl ho lcJogsúg voll il mi oszl;', lyrésúink is nbbrlll az 
ijlllll'pf; I ~' cs pitbun tball, :ullidű lI zsenge korunkb:lll először 
j:irullllnk az Úra szt:ll :í hoz. I':; c nyerc l .;." bort \'cllii nk annrlk 
31; i;ri~k GY.~ l'lneknek e mlékére, akit ta n itólllesl('l'iillk gyn. 
Ilan t' lIsztelullk és szeretii nk s a id n kercsztha l:'tI fen séges 
or:"t,Flh!l 1l {l lélle az egész embe riség 1111ill és jö,'ő kiizdel
llI,e l ~lck mi.~ltl c:n örölII~ t , m inden búnrl1:H. Is i ('n dic~űségének 
lJ;l zat az o klOIll 16 p iros "érc lelte ":'S lesz; Ill a; nnpi"Jan 
úlJ:lIld<id miközöttiink , Ez az ;',ld01 .. '\1 ke lyhe: ez :I bíi~bo
c1>:llInl forr:'Sfl , .. 

1{ ~) llfinl}:", 16 Ifjak! Orú ga Gyermckei nk ! Becsüljétek 
Il~.eg~ I,a~ :1.zy l"UszlaU nnk szelI t edényei!, a melyek földi jclek 
kuzull cgi ,lIdl'ú l igémc k a Ti S7.:"lIllotokra. Jg\' lesztek ked
~'e~ '.k ,:IZ. ~.r cJÖIf. aki az ö dicsöségének h:\ Z:'11 Benne lek 
cpltl fol Idoll ell idök n', 

" 
Szent Korona. 

" TQI·tsd meg a::l, amid 1,an, 
hogy seIr/d el Ile vegye a te koro. 
lIádat.· t 

Jel, lll. Ll, 

:\li na p:iban a lIIagy:l r Iürl'é nylu)1:'IS' lij koronrlőrt váJnsz. 
tolt az elh uny! kOronnúr helyébe. Unnepél l'cs ke re tek kő. 
Ziil~, Illt 'n l v{>gbe .. Cl'. ri v:'\lasz t{,s az Űrszúgll (I Z kllpolncsal" 
1.I~kah :lI ~ :'\z esk lltétch-e a l\orlli:iny1.Ó úr is m egjclent Mini J 

Is~ lIIt (:n 0. 1.~~~tlU bc hh 'n !al:lba rlZ (lj korOIl:lőrl fcnl a V:ir. 
>.Ill, , I klr,l) l prllOla Sl.Crla r lflsos tCI'IIlCbCII. 

l~t ,ltíjl~l!ak :1 régi idők . A kiilső pompa Illellc tt (IZ ösi 
I~az:d ras IlIh'n llas és Iclkescd,'s. amel\" )'0" szerin I ' " , ... ,,~.,,~ 
S~el t I' f ' 'b , . ".. ",.,J'" 
, . •. 1.. \OI'Ollrl cnye .. Cll fiil 'vsz ti Illcg a K:"lrpú!ok al és az 
',\(11 1,1 1. ,~ I\,! relll kozepéll . izléses nszlrltoll millt í.'gv 300 
" veS !le hcz. I':lsl:ídltlmll, o lt 1':'111 a Ncmzet d ~í"rI kincse :u 
t'zcr'évt'lo lur lénclrni lm"ys:"l'" ,'Iii s)' lnbolulH" ',,' _\1· bO" 'd" " .. . ,., ... ' . , .1 ,Ir o 
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sok dfs7.cS C5apala hozla ki erre a kivá ló alknlomra a palota 
párt<:elszoMjából, ahol jó- és balsors közöl! nagy gonddal 
őri7.ik. Az O-testamen tom népe vehellc körül ilyen őszinte, 
mély, \'aUfisos hódo!uUnl és kegyeletlel a maga frigy ládáj:U. 
amelyben a Törvény tábláit őriz ték. Amikor honla.l rl!lUl 
bujdosott a pU5ztfihall, cz volt az egyedüli szent hely, ahon
nan vigasz és reménysugár fakadt sz!imára a kiúlloH nehéz 
próbá k után. Csud:'iJatos eröforrfls: az Ilj honfoglalás káp
rázatos színe és valósága, aminek fl hntilS:l alaH J crich6 
fnlai önkényl leomlanak. 

Ahol a frigyláda : ott az lsten ! Ahol a Szent Korona : 
oU II 1\cmzctl J::s olt van az ősrégi pogány felfogás sze
rint : II Magyarok istenei 

Ez fl mysticum kell és jól esik még ft modem ember
nek is, aki ebben rt J-Iazílban a magyur Szenl Korona ta(J 
jdnak (membrum sacrae coronae) érzi magát. Ilyen föl
emelő tuda Un l és ra,jongó érzéssel vették köriil a. dr6ga 
ereklyét a miniszterek és zászlósurak dlszes csoportja mel
lelt a tön·ényhozás mindkét házátulk tagjai. Aki közülünk 
oH volt soha el nem felejti ezt a történelmi jelenetet. 

Ott ft magyar Nemzet frigyJ{l(J~ja , rajta sértel.lenüt 
maradt régi pecsétek. Ezek mellé teszI ti maga pecsé~Jé t a~ 
új koronaőr, annak jeIéiil, h ogy magas méJtósá.gát! hlv~tall 
eskü jét törhetetlen hüséggro fogja me~tartanl. Aiér7-1 n~ 
nposlol mondását: "Tartsd meg azl, anud van , hogy senkI 
cl ne vegye a te koronádaU" 

S vele együtt az oszlaUan mag)'nr Nem,zet, a ~z~nt 
Koronának tagiai, ugyanezt a fogadalmal tes~lk !e sZIvluk
ben ugyanazt a peesétet ülik reá a nemzeti frigyláda ra, 
imt'tdságos lélekkel várva Nagy Lajo~ és Mátyás méltó 
nlódjtlllak megjct.enését a Rákos mezeJén, . , 

" Tartsd meg azt, amid van l" _ Mindenekclötl t~rtsd 
meg a hitet a Nemzet jobb jövőjében, amelyne~ ~HZtoS 
7.:Uoga éppen a S7.ent I{orona maga: am~y. annyi v~ s7.on · 
tagság. bujdosás és kísértés között IS mindIg .megőrlzle a 
maga litokzatos erejét, tisztelelet parancsoló mmbuszát. " 
t.ffls koronák Ilorba hullhatlak, vaRY lomtflrba kerü lh~tlek. 
ha megslűnt azok viselöi \'el szemben a n~mzet loyah tása, 
a népek kegyelete. De Szent István koronájanak - ha egy-

II' 
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• 
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s.r..cr mai kényszerii ál mábó. föl ébred - ismél a régi fény
ben és dicsö.ségben kell ragyognia sz:ízadokról századokra. 
Ezt kí\'anja : az isteni igazságszolRlilta1ás, ezt kívánja: a 
nemzeH becsület. 

A I'róf .... a. 
,,J6 az Or azoknak, akik '\láTják 

őtet , a léleknek, amely kereri ol," 
JeT, Sir. III, 25. 

Jasnaya Polyanában, a Tol sztoj szülMöldjén, a napok
ban ünnepet ül az orMz világ. A nagy író és emberbarftt 
születésének sz.Íltadik évfordulóján szohrot {,Ilílanak neki, 
hogy liszles alakjltt bódolaUal vegyék körm az egy
mlisutlln köve tkező nemzedékek. Emlékére isko\{\1 alap I
tanak, amelyben nz eszményiség kultuszát fogják 1:\lIllani, 
az ő szellemében járva az Elet ul:1in, Mesler és lanitvány 
olt bizonyára meg fogják egymást érleni, hiszen a szellem 
világában is ,. jobb adni , mint elfogadni", 

Kegyeletes érzések közölt csatlakozunk mi is az ünneplő 
sereJ!;hez; mert aki t ott ma ünnepelnek, közel, igen közel 
állott a mi szivünk höz. Istenkereső lelke a XIX. szflzad szel
lemi h arcaiban kiküzdöttc a magn szl'tmlira azt a modern 
eva ngeliumol, amely az unilúrius hitvallással majdnem :.zó· 
ról·szÓra megegyezik. Mi több: ezt a modern evangeliuml't 
a saját egyéni élciében, a családi körben és a társadaltni 
közösségben gyakorlati úton is megvalósitnni törekedett, 

Es ebben a hősies küzdelemben Tolsztojnak mennyi 
kitarhisra , prófétai e l szánt~grn volt szlikségl'l Hiszen 
ell'inle azok sem értett ék meg, akik legközelebb állottak 
hozzája. Rejlély volt előllük , hogy a született ariSztokrata 
miért sIáll le külső formában és megjelenésben az egyszerü 
muzsik.boz. aki az 6 farmján dolgozott s akit ő, éppen ö 
óha.jtott meglanHani a be\Üvetés meslel·ségére s vele együtt 
réSzt vevén a verejlékes munkában. a munka nemeslevele 
ál tal fölemelte a oHmkalársat magához - emhersorba, 
hogy elálla! is eleget legyen a krisztusi parancsnak: "Sze
resd Celebarátodat, mint tenmagada II" 

És ezenközben a másik nagy parancsol:l.lról sem feled -
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keze l! meg: ,.Sz,·I"(·,d :,z 1$I(>nl r e lj{'~ s zí\" edhő!!" Ezl mu
ta lja é:; bizoll\"Ílj!t "z a hu zgó~'I!: l'~ úhil"lo~ kiil elcsségtcl · 
jesftés. :ullellyd ht.m or~z(, ;(:"d :1 fö ldön kiépít eni igyeke
zetl. Ki{-píl('ll i ,',nma;,:it h;lu , ,\bball ,IZ imúcls .. ,gu.~ le lki iletben. 
:lIll (1)" kész :l m aga \"é ll i ga l,~:ig:tÍ rú l Ir lllond:mi. ho~r\" ls lr n 
iga7.s{lga di:ldatlll:l ~kodj{·k Kiépileni kiirn .vczctébcJI. 
"1H(' I~' min tegy nw;;j" :IZ ,,1I;,la konlcmptúll eszményi "illig
nak , !thol és :, mc!~'be ll Icsh'érk ént s?Cfelil. és megbecs ülik 
e>tym:íst az r mbcrek. 

C~aI6d :",s:li - ha ,·oltal. - egy pel'l,:rc ~e túl !lu t"ilo tták 
cI :l 1. eg)'l'Jws útró l, !lllll::lyell clindllll hel1si.ís(·g(·s. Jl~(-]y mcg_ 
S~'6zöd6stVl és isteni hivato lls,igllt6J w:zé l"l: ltct"r. Ű is részi 
akarl ,'en n; az emheriség boldu~ íl "sftnak Ila gy rlHlllkújú .. 
],:In. KönY"eiből is ('1. :1 mt'gv:'dti, s1.e tl rm s\l~a rúl, fe l;ln:k: 
a holt beliikben - é!1:venítö 1':lek . 

IMl"csak meg ,: rte l1ők "'s magunké,, ;', tennük ! Húres"k 
megértené cS llIag:'lé",', lenn'" az !1 1. iSlIll' l"ct1cn birod:l.IOl~ , 
amely nJ;[ óri:'isi kérdőjel !-;yall;Hl t, 1II0g01""'1II tt.'rpeszkedlk 
EUl"ópa ketelén s amelynek ne\"c Szul"jelol"o$zorsz:lg ... 

Tolsztoj szcllemi hagyatéka - ncm az crŐszak. TOlsztoj 
~zcU ('Jl li hagy:"ltéka - a munka és a S1.ere tc1 c\·;lngéliu \I1:l. 
Ezért ;lidjuk Illi is és imilinkba foghlljuk flZ il 11:1lhalal1an 
emlékl'T. 

• 
A költi" 

" Mol!djatok 11tki !Í.j énekel, éue
keljetek Nagy örömmel." 

Zsolt. XXXI/l. S. 

)Iég élctóhel1 cmlékt{lblil"al jelölt ék meg egy magyar 
költönek !l súilöházút :"lZ Úrnak Hl2:{-ilt eszlendejéhen. Azt 
a helye i :l.hol ébredezni kezdcll a gyermeki lélek s ifj úi 
álmok és áhr,mdok küdén út szülle-szö"ögelle a jö,'cndő 
l ilok7~los képét. Valahol a Tisza pa rl.iün il li az cgyszel"íl 
h:"ljlék, amelyre bliszke önónellcl lekin ~ a. fal~1 népe: "I:i
gyal' filiu: magyar Igéretfölde, "ho,,{, mmdlg ."l ssza ~l,a llnak 
a honfogl.:llók , ha új hadi akarnak sz,'rcz ru ... i\lcg~scn
<liii a harang imára hívó szúulla : oly:m <.>lI h oIl0.5 , 1.~l.Illth~ 
cS!l k a mienk "olna! Fdt'lrlIlnak a templom kapu' II 1I1HlepI 

il6 , 

• 

• 

diszbell üzölllik be " SokaS'lg, hogy ll ,egküszüllj(' a~. Isten
nek" ,·:'tlasztOll né ll soha cl nelU mul6, édes Id\""'"s'lg.~l. 
J~e I 7. ,ig fl zsoltúr mennyei (l:! 1.!ama ; otyan ismerös. minlha 
csak a boldog gyermekkor ,ddol! \"isszh:lIIgj!l lenne! .. . 
Ollhol1 ""gyok én is t.: bben az egys~.e rii f:lllIsi körnre~e tbe \1 

s iinn("p i szrn;t i>rüm érzés liiIli b t.: egt>sz valómat, :\mikor 
,'elük egyUlt zcngem: .,mom/j%/..: /le/..:i Ilj élleke/, élwkel
jc/ek Ilag!! üriJlIlme/:' 

Allg.\>alsz:u·nyon inncll r('piiltek szé l s ide sz:',lIn nk 
viss?:a megpihelln i. fl súitői húz békés cresze !l1,1 fl csel\d~ 
dalok é~ hal k mcU)!li:",k . :lmeIY('I, eg" Ist en szi"e szeriut . , ' 
\'aló költö és 1o:lkilllhztor gyel'mekies tisz t!l lel l5.ébül fakad
tak. Egyik a csal,'ldi (-den zavartalan boldogs:tg:'tról zeng. " 
mús ik n fiak ,!s !C:lllyok zscn~(~ gyarapod:húl kísér i eH'!" 
úld{,s:í"al. Az egyi k az im:·](tolt h:l lll sor~:"l1 kesereg. a mi'sik 
a régi dic~ü~{'g rényéb('1I fiird cli lUeg a mag)'~l' jövendöl. 
,\Iilllll:l mindegyik egy m:lgy!l l" nóta \"o lna ! ... Nincs abban 
a holt he!iikuek rejt e tt hiiksesüge, :lnlit c.~a k nagy üggyel
bajj::rl lehet k ih:'llllul.nj, Al. cgés1. egy .. itl:ím élei filozófia , 
a lll c l~' a 11I: lg:1 bibliai kellett·vel. t Őlsgyökeres magyars,íg[l
val o lyhú llinik fm ehhen a liirz:l\":lrus. Ill egbomlott \'ihíg
h::Hl. 1IIi n lh" csak e.!!~' h:ll.ajúl"o lélek vol na. 

Csendes daluk - hallgató núlú!.: ! A ' la :;)' ",:lgpr éjs7.!l_ 
sab:tll csnk anllá~ 1l:l~youlJ sziikség \"1\ \1 J"r;'liok ... CS!lk 
zengjetek ! Csak zengjetek ! . .. . ,.l/om/ja/a!.: néki új énekel, 
(;nekeljetd.: 1W9!! ürömmel'" ~ I itldell dalb61, amely irmiba 
ol\'ad út. di c~öség fak,ld iI~ l st en n!lg.\· nc\'ére. ;\(jmlen dal
~)úI, allle!y elandalítja titk os b:"matltnkal. igaz !Joldogs{lg 
Igérele csendül - a sz:"l1.: t:lok mesgyéjén - bujdosó lIé
pii nkre. 

S~(lbolc.,Jm ~ I ihúly (,z a ltlagyar kültü, aki nem v:igyik 
1\ 1II"sok hahérj:ír:l. A hangus iinnepelte tést sc szereti. CS!lk 
a zt óhajtja . hogy ügy sze res~iik és hecsiiljiik öl, lll int ahogy 
ü .szereti :1 magyal" haz,!! s a föld népét. aml' tly'"' súvben· 
lélekben egy J!cld:"I~. IlII l!Ik:1S éle ten út egybeforrott . . . 

S:crcl)siik " kultöt~ .. . Vdc együtt zengjük :1 IIIul.t d i. 
esüscgét. .. Veje egyiitt sí rjnk és wkogjttk :1 jelen keser
~'.ét. , . S higyjiink wic egyiitt a fel rit rnauúsnak örök igé
ll'ben: " Nem I)es~cll el HI/I/r/úri" .. ,"' Amen. 
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A Hnlál. 
,.,A reménységek ti porba vitet

nek l e, és együtt velők a porba le
megyek." 

Jób XVJ[. 15. 

Két "iIrig mesgyéjén áll a föld fiá nak legnagyob~ jól
t e,' ője: a J-Ia l:íl. úgy (,II 01l3n zordon fensé~ében, nuntha 
mindeil, ami csak van ezen a fö ldön, körülötte forogna, 
érelte vol na meglerelllt\'e és benne nyerne k iegészülést. 
Azért szmeltiink, hogy meghaljunk. Arcunkon az egészség 
rózS;Íi azért nyil nak, h ogy clhcn'adjanak. Lelk ünkön a 
mosoly napsugarát Illi !ycn hamar be;Írnyékol j:t az átvonuló 
b{wal föllege. S azért t:tnulunk, hogy nagyobb részét elfe
ledjük s csak az mamdjon meR belőle, a1? i a ~éle~. javát 
szolgálja, mint maradAndó, örök érlék, amit á tvlhetunk az 
egyik világból a mnsikba. 

Igy "an cz mi l~dell léren. Já rd _ a~ élet !it jál csüggeteg 
szivvel, vagy ragadjon magával flZ orom árja, egy lépéssel 
közelebb jutsz a s irhoz . ,. " A reménysé!]ek a koporsóba 
vitel nek le és e!]y lW vefVk a porba lemegyek." Csak az a 
k érdés, h ogy miként fogadod a te jóllevődet : nyílt sisak
kal, fölemelt fővel, mint ah ogy jóhírü szabad ~érfiuho~ 
illik, " agy mint egy csúszó-mászó. rabszoJ~a, a ki a na1!l 
lSoldérl még szívesen ill mamd, anukor pedig már rn ellllle 
k ellene. \ 

Mert a h alál in,t s egy szempillantásban engedelmes
kedik neki a hervadó levél s a kirfllyi korona. A h ervad ó 
le,'él, amely csak egy boldog nya ra t töltött s~ent ? Ielkezés
ben a lombs:Hor löbbi tagjaival .. .. és a királYI korona, 
amelynek r agyogása ,' isszasu~árzik az ismeretlen századok 
ködéből ... Heá fuva'U az úrnak szele s még h elye sem 
ismeri többé. De a lehellet égi varázsa megóvja a végpusz
tuláslól s lilás alakban ismét újra éled : szebb tavasznak 
i.idvigéretébell van a lélek örök záloga ... Világh áborúk 
és for radalmak lángja csapkodja körü) a koronát, amely a 
király fején is a Nem zet disze, elidegenltbetetlen, szent 
tulajdona. Benne örök lődik mindaz, ami jog - törvény -
Igazság jegycben az i dők folyamán a trónt és az ország 
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népét egybef(i:tte s ,íJdalt kötelékében akkor is megtarlja, 
amikor egyi k-másik - a nagy árvaságban - "egyedül 
hallgat ja tenger mormolását ... " . 

Hal:,!1 Űfelsége sok minden t eltöröl, sok mindent clvfll. 
tozlat és sok mindent me-~(Ijit. J::s ebben :\11 tulajdonkép
pen az O uralkodói mÜ\·észele. Az ó·embert - h a megtér _ 
úJJa! cseréli föl. Az utolsókat az elsö helyre :'!lIftja. A S7.e
génynek J,:azdag kincseket igér. Lázár t az Abrah6m kebe
lébe száll itja .. '\ cl(l ssa~dastól ped ig lUegvonj:, a "!zcsöppet, 
amellyel epcszlo szorojá t ol togathatná . .. S itt a földön, ha 
heje-huja já rla, lesz sirás- ri , 'ás oda:ít. 

Zordon fenségcdben - két világ mesgyéjén - csak 
állj továbbra is, te sorsdöntő Hal ál, csontkezedet 011 Inr h'a 
a szerencse forgandó kereken : hivhatsz, hivogalhatsz _ én 
nem félek tö!e-d ; meri bízom az Elei Ur6bnn és Fejedel mé
ben, akinek a fején ott tündököl ft királyi korona sakiről 
írva vagyon: " lia a mennybe megyek , oli vagy; ha B ko
porsóba ,'elem az én agyamat , ott is jelen vagy .. ," 

• 

Igy hát mit árthat nékem a hal:íL? 
A csill agok ba l' lelkem rád talál. 

Az 
, 
Elet. 

"öbelIIIe vala az élet, és az élet 
vala az emberekllek ama VUdgo.s
ságok." 

Já". ev. I . ..t. 

A betlehemi i&\[lIló történel mi jelenete mi ndnyújunk 
eWtt ismeretes. Áldjuk éretle :lZ isteni Gondviselést, hogy 
megtekintelle ' népének al:ízoU sorsút és az ott lllegsziile
te tt kis Gyermekben bennünket magábo~ emelt. A legna
gyobb mü vészek nemes versenyre keltek egymással, hogy 
minden idők szám:íra meJ.;őrök í tsék ezt a z Ilj teremtést. 

Az esemény k.özéppontjában az édes Anya fö nséges 
alakja mellett ott "an a~ öntudatlan csecsemő, a d rága 
mOf.:zat, ak ire on na n felülről mennyei viágoss{lg sugárözöne 
hull alá, hogy fölébressze Bennc az igazi életet, hogy O 
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leh c,,~('n o,"~ : f' lI/bere/m e/': (1 111(1 l'i1fÍ90SStÍyoJ.- .. oU I::" (lit 
\'fill velük . szert' lell el hajolva llZ It j C:lc t fölé az édes Atya 
i~. !\ki \':H kdja a nevelés ~ 7, "1l 1 gondj:'!t. hogy az lj fil ldi 
fi M.lÓJ legyen ls ten a karat a s1.crin l : ,, - igazsúg _ (11 _ 
' I 1 .. c c . . . 

l~s Otl ":IIIIIUk a j:imbor MIiit ok. a mezők b:Ir/lmi i ~ . 
:lkik ösztönös b :'IIl1U !,allá! nézik rt yc;:bcmcnv sze ll t tit kul. 
Anna k orci.jM. :lk i "ir9(tlm(l.~sá!/O I killal! é.t IICI/I áftlo:(l lol ." 
I~ i r:íl)'ok aj:indé ka . p' Iszlo rok hódola ta , a nl-:"yalok ,;nck,' __ 
IlI ind csak kiilso dísz és pompa ahhoz képest. :llll; iti II 
!dk l' ~ Iql" ll1 éJyén n~glJclllc~;\'. :\l i i ~ 011 vagyunk és .igy 
Cl'c7.Zu k . ho~y ,,(1 I f' l/I p /o /lllll/f IIW/yobh 1109"011 iti . . . " 

A bellehc mi is hi lló tö rté nelmi jCICllt'lC mindn~'ájullk 

e lölt isme retes. Aldjuk é re tle 11 7. isll' lI; Gond l"i sC'lés l. 1)(' ki 
tudná l1I e~ lll o l1d:lnj , hog~' mi történt Cl :l !:I tt odllhaz:1. II 

nál1trc thi :'tcs rncsh:' I' m íí helyébc n ? - Mi tö rté ni o tt fl szer
s l illllOk küzö!! . lIrnelyH, jó idcje Sl~'l.na sz6 1 hel·c rt ek. minth a 
\'ahllni siltol'Us ünnep le tt I'olna ?! 

Eg~' ócsk:. I csend :í ~ kön:\,,' fakó la pjnin olnlstam r r rm 
a kövc tk elö Illesél .. . H" t hil' az (Igy törté nt. hogy amig II 

ku nyhó ú rnüje dr:'lga ter he l'cl w rilndoklllrn ment fC rjén'l. 
az úcsmesterre! eg~' iilt , addig a szcrsd rllok megllIllák II 

do logl,a lan.súgot s össl eheszél;lek. hogy ük val <:l mi na g~' 
dologb:l . fogna k. fl gil zda res zú. re q l:lmi 11l cglcp('t é~ t kú.sli
tcnek. Ugy i~ leli . .-\ ddig ta il tÍcskozta-k . audig t('.l'\'ezgcl lck , 
amig " crlY akoratlol" ('Ih ilh\rozlilk , hogy egy bölcső t k{Oszi
tene k a kie~ i ga zda Sl:lIll Ílra . !\"OS13. meg i.'> indIl It és lill a s 
ütemben fo ly t a nUlIlka. Minden egyes SZl" rSlÚ Ill tú l aka rt 
tenni a 1111Isikon, lller t h iszen :l mi t ük mos t fabrikMnak , 
annn k " remekbe" kcll kés zülnie. AllIlak " löké/e/esI/d .· .. 
kclll ennie . .. Du ru zsolt fl fiirú.s z. I)Cng(' tI :1 b:'trd . s iko lt o tt 
:\ gyall" nyögött n fúró. dö ngö lt :1 kAlap:íes, ilgullak :1 
s zögek, lIIég a forg:k s is b'lncoll ö römeben. ho{.(y :. miiheJy 
ncm nl;lrad el :I Z is tálló mögött . In is uilfi!/1I!f:yIJú/t,; liiI/111m 

folyik .. . Csa k n ténh·lk g\l bbA s ~ to ll n k n sa roklXIII , mintha 
i"cújok sem mi sliikség nem lett \'olna l P,-'(lig ':PPCIl ,,(I Z 

III Qlsókból IcI/eJ .. ' az ell ök . . . " Amikor a k i(:si gazd;'1 ha l.a 
hoztúk és a vadonat tlj biil csöbc beléfc k tellék. a lé ni ilk 
utá n nyiiH, a~okA t kérle el. azokkal kezde j:",l szall i ... " h'c' 
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reSZ~CI"' c.s inúl! !>clőlük ... S cbl>C 1l II pi l1:malb:1Il a nflzá
re tln kunyhó C.'>.I1!II11p:lla ,Iblak :"m '. II i\zesedell :. vihíg két 
meste rmiive: a Bö!l;sö glrJriilja (Nat i\'Íl"s ) és II Golgotha 
keresztje (Crlle ifi sioll ) .. . 

E szerint a Kriszhrs mégis c~nk N:hárelhhen s1.(i letett. 
Xckem legnMhb - o li ! 

Egykor és most. 

A " ",ef//(m i /á/.: V." ju" :ll üjeszlclldö\"el 70-ik .h·fo lya
múlJa lepet!. E l t a z a lk :l1m al f('llm s1.lláljllk arr:l, hogya 
magynr ta n itÓS{lg né pslerií heti lapj :"lt n mngunk részé riiI 
is e li smerő sze re tett el k"slőnt s ii k ~ ki \"ilnj unk Islen után 
a de ,·':·k g>Írd :"IIl :1 k . mc t y kör ii lc csoporlos ul. érdemes 
Illultjúhoz a jelell kii ~d {' ll11 e i (rlt ill eJökesl il e ll {lldásos 
jÖ'·elldöt . 

Al e l ső évti l ed al:llI . a múli s1.llw d hetvenes heinck 
de rek(1Il k t.'ldtélll cn is is kol:i ba j(lrn i Újt ordúha n. :I hol a 
Be lhlen Gábor hajdnina k b:"ls l)':íkkal kŐriih·eU ösi te mp
loma lll elle ll mad:·lrfésl e k ,n·a n:\ nl hl.zódolt meg egy-ket 
felekezeli Inn te rem. a jó ö reg (:sllk:ín.v b,íc~ i laniló i la kú
S:ivAI (' g~l1 lt . A hign s IIdl"lI· s1. int '-rgy h ivogn IIn n l s ibong6 
gyerlllc ksc reget. hogy fll ö r llk kÖ7.ö tti szi inete l cgészsú
ges j :·lt l·kknl lö lt ~f' ki a m a gn kcdvc SlCri nl. Il nAgyobb 
fitlk vezelése melle tt . 

:\!e l·1 iík m indellbe n e lói J:lrt:l k. A betiive t{·s mestcr 
sege rc is ij k lan il<l ll:lk . ~ckem Lell(j yel .! :IJIOS irl :\ elő szép, 
s znb:'llyosan d i\1I \'Olw lakk:ll :IZ pisil gyn korla lokil l és e n 
u l:ina l\1:"!sztnm l i nt lí.~ lI jj"illlmnl. :l hog~' lehet cll . dc :\ZZ>l1 
:I kinos tuda Un!. hog~' lehete tlen re \'Ít llalkoztalll . 

.. \1. o h·ns:í s mih'észe l\'! is küriilbelii l ebbe n :l kere tben 
lllozgoll 111. libé(/b ~za n'lkri l melód i:'Ij(l t 1I1:\nOl' ·a . A I'ers-
1l10nd:í~ meg éPPCll ~zaj kólllödl·" törlcn!. ki \"il H h ;1 a kor 
sze ll emébe n a fö ld nljzi til jak ('s t Ő l' lellc ti c se lll l·l\~· ek é kes 
rhnckhc ~zcd l' f' ;;ünliiH c k ,H cS pcregtek Ic a kis nehu ll:' 
aja k:'in. 

.\ s~ ,imt :lIl n"ll mct; :. loga rléce t az t.fD' IIC\·ezell I'Iá(jfl 
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képvbe l ~ e , ki vfd6:U1 a lktl lmas lévén a Il ~gy tl ltl pmiivelel 
reJl ehne lllck clStlj:i lilasára, . 
. T~~pIO~l~tl, is jártunk. Bu zgón énekelt iink, S nekem 
IS, a kiS un,lta rllls ttl nH ó esemeténck, fl z volt a kedvenc 
é,~lekelll , alll ll mil egész I~ rdélyorsz:ig \'cliink e"'yii tt kcsc
rllcn zokog: ,,&iikiilk6diink nagy mértékben . , :'i' 

_ ,~ sporto t egy-eg)' májusi kir:ind ulús helyettes íte tte a 
kozeh berek buksi füzei és vad virágos patak pa rtjtl men . 
tén. Ez voll az igazi sZ:1 bads:ig, amely később a suhanc 
ko.rsza kbMl a Túri Kő és a Tordahasadék legendás cso. 
d á lVú magasztosult ... 

Egykor és mos t l - Hetven év távla l!i n vissza tekin tve 
sok . m in.den Il,le,gvá ltow tt. A mai gyen neknek már neU: 
pellJtencla a z Ir.ls·o lvasas, A be tük élnek. lélekzetet vesz
lIek, Illo~ognak , t:lIleohUlk s a mozgásmiivészet könnyeds~_ 
Sé,l'el rilJ za nuk fel a tan Hó és hmuló le lk i szemei előlt , 
" l\ eze~ fOlp-án két jó ba rá l, megalko tják a z öreg H-á l" ... 
ma ma r nemes:1 k symboj lIlII . m int \'alaha, hanem é lő való. 
SÚp' mely tl Gyermekből vá ltja ki és fe jleszti tovább _ 
mlll tegy észrcvétlen - azoka t a moth-umokat, 3mel)'ck a 
7.senge Mlekben eleddig szunnyndoztak. A mai gyermek 
s~~m~ Il~mcsak néz, hanem lá t is; meglá tja és nyOlllon 
kovelt nllndennek az ok6. t s még a titkok-t itka selll isme
rell.en ~oga lom előlte. meri addig kérdez, addig faggal, 
:l mlg mIlldennek a nyitjá t megleli. 

~g)'kor és .~OS I ! - Ráró Eöh'öS J ózsef, _ a nép
o ktntas Ilngy m IllIsztere, _ aki 70 él-vel czclő tt sdr nyli ra 
bocsá lotta a milga szell cmi szülött jé t, halha ta llan le lkében 
s h~ló poraiban is boldog lehet, hogy Nem:l:etének ö rök
ségul hagyhal~a ezt a ta lizmá nt, mely a népek za jló tenge
rében egyre blzlOSflbba n e rösiU és örzi a magyar Gyermek 
t!!idegenithetellen. jog5.t, a z ösi nyelv szentségél s a haza
( las é rzésnek \'a llltsos Ihle llől inó, megváltó szerelmét. 

Ezekben él, s éljen közöttünk e Hon ha tárai kÖ:l:őU 
-1\ IIngy :llapiló d ieső szelleme m inden időben . 

, 

"Van "eltámadás ... " 

Hitünk tan ítja. Sdvünk óhaj tja. Lelkünk mejlerösHi . 
Ak.uatunk _ Is ten segedelmével megvalósilja. 

il. feltámadás és az ö rökélet iránt I"'plált meggyőző
dés egyik sarkté lele nz Apostoli Hi tvIIlIásnak is. amely 
egyelemes keresztény jellegénél fogva olyan pozitiv és 
olyan vitán fel ül álló lelki törvény, mint magának a 
t eremtő és örökkévaló Istennek Jéte. 

Ebből 3,:1; örökkévaló Eletből kiindulva, mindent 
könnyen megérthetünk és megmngya rá7.hatunk. Olyan 
forrás ez, amelyből meriti fe nntnrtó erejé t és táplálékát 
minden élő lúny. Ha világosságra van szükséged, fordul j a'
C napja felé. Ha igazságot szomja 7,01, fo rdulj a kris:dusi 
Evangélium ki nyila tkoztatásaihoz. Ha békesség utan sÓv:\. 
rogs1. , tárd ki n lelkedet és meriilj el :n O végtelenségé. 
ben. Ebben a li az igazi bölcsesség. Ebben á ll nz Istenben 
gyökere 1.ő, békés, munkás, k iegyensúlyozott és gyümöl. 
csöző élet szent titka: " Istennel _ Istenér t" és az O tör· 
" ényének ura lm{lért a szh 'ekben és a lelkekben. 

Ez az áldott lelki lapaszta la t és d iada lmas élelfelfogás 
sugároz:l:a be a keresztl:ny i dősz{tnl itás rendjén mindazok
nak a tö rekvései l, nkik tlz " AmIO Dominit" nem egyszerií 
dálumnak teki nt ik, h3ncm egy fo lyton megt'lju ló, élő kije
lentésnek, a mely a hétköznapok szürke robot ját is ünnepi 
alkalmakká varáu olja a mi számunkra . Igy lesz az egyén. 
aki eddig cstl k ősztönsze rii en ragaszkodott az ö tovatünö 
úrnyékéletéh ez, tagja egy állandó lelki közösségnek. amely
ben felta lálja önmagát s kész a barátság és szeretel a rany
szúla ival bekapcsolódn i intézményesen is a:l:okba a tá rsa
dalmi , egyhó.1:i és nemzet i a l3ku ltl tokbn , amelyek á török· 
lik az is ten i ö rök szép, jó és iga:l: eszményeit nemzedék
rő l -nemzedékre. 

Magyar ifjú i _ .-\ mai vá lsftgos i dőkben is azt kivánja 
t őled a népkÖ:l:Össég. hogy nem elhamarkodva, de nem is 
késleked\'e, tl laprts magndnak Családot. Ez lesz n te kis 
világod, a melyben derüs, \'agy borús napokban egyaránt 
boldogmlk fogod li re:lIl i magada t , szétosztva és Syüj tőgelve 
lelki k incseidet, amelyek akkor lesznek igazán a tieid, ha 
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őnekik :ldvd ,i l, ak ik I\'gcd S7. íl·höl sle n ·ln pk. [ 7. lesz a le 
milld ellllnpi kellyercd. amelyér i lICItr hi,ib" kii7.diitt.'1 (' s 

nem h Uba jrmid~o7. I ,·,1. . 
Ma g~' <I r' ifj úr _ ,.\ k:ir ke r(·sz l. 11 k:"i r <.:.,i lI:1g (l l t;lll11 ,I :"1ln I t 

h:rrcols7.. légy hii ölllllag:ldhoz üs ne Wmd,)ld. hug)' ked
vI'be j:írsz :l~ ,\n )":lszentegyhúz eg~:ctlen FöIMpj{lIl:lk, az 
Úr Jezus Kri Sl.1usnnk . hogyha ugYlln,!lJba II hib,'rba e.~d , 
mi nt :"1 fa r izeus a z el':w gél iu mi pdd,íz,rtb:rn. A te hit ed -
hiiség. odaadús. írldo7.,lI. bíilw<lll:"r s. szere tet cs megboes:'!. 
t,b . Ezek ben gY:"1 ko ro ld m:lgadat. mint iguz hivöhöz illik , 
aki e l ő ll nelll bo t r:ínykö a Krisztus keres7. tje. 1\ 7. i~ nyom
<lok,lÍ n h,)I :1<1 I';1 érczni fogod. mi!ven jó az Atyafiaknak 
hckesscgben I'aló cgyiitllakoós uk s ezt ,it fogod I' inni és 
sz,\rmaztn tni " m,d fo rrongó vil,ighelyzclben mindazokr'a, 
akik től ed v,'nj:'!k a jell az egyetemes kereszteny szell e m 
meglljhod;isúru. Igy lesz ;IZ Any,)szentegyh;íz :"1Z Ist eH 
gyerme keinek na gy Csalúd ja , alllelyb(~ n ma és Illind ... n 
)1~lpon fe ll:"lmad a I{risz tll S. 

Magya l" ifjÍl~ _ Akúr szeg(!ny. ak ;r l" g:l zdag vagy: az 
egys~eríi nép gyerme ke , I'ugy üsi nellles i csaliidok sarj'l. 
egy , t tc külE!lességed n lIlagyur Hadl'al szembe n : s;;ere,wl 
ünz('!1en( il. s;erl'.wl életed (>s \'l'red f(' la j;'HlI[rs"vnl :1 kÖ7.us 
o\1:i ro n. amelynek 1:lIlgjn soha ki nem aludhat. Elött ed 
:'I lla n ,lk il mu ltban dieilü p(\ldún~' képek: honfoglaló ös~;k 
fegyl'e r! é ll yci, hatalnw s törv('n ykiJnp' életadó lelke. nn;;y 
k il" ill yok. bö lcs úllamférfiak. :'rIdozalos szivek , küllök "'s 
l ulló$ok, fölkent pal)jni ' 17. ü rü k miivésl .... tn ek ... Kicsi ny~ 
be n. H\'agy 11,lgybnn ne ked is ilycnne k kell lenned . hogy 
úHa lad . n te lllUllkild és buzgó igyekezeted :'Illal is " éljt'lI, 
'!yHrlrpor!jé/.: é$ virriyo;:e/.:" ;l7, e7.erCves ma gyar 11CIll7,1'1! 
Bell Iled vn n " fe lt:lm,ld:is: CS'lk ki kel l "'rdemcllwd , ... 

Fo .... a vilá., ... 

i'\yúl' l"olyam{1l1 ismé t eg~' hnljósln t r"r íis ti',k;)s jelent 
meg az ,;g holtOZlltÚn . valahol a göncölszekér rlldja küze
léllf'l l. ,\kik tudós I'e lk':'sziillséggel kutlllt{lk és !iLl'csövún 
,i l figy elemmel kís('rlék killl ('r l p{. I.I';"ljút , llllH;lyen hal ;"!lt>s 
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pnntOSSligS'1 1 - ime ~ Ill..,gj..,h'nl, a~0k esak rendel í's li,ir. 
vényszer iiség.::t 1{, I,w k heulI\! é~ ..,z..,khclI u kiilső jdekbclL 
is csa k esodúlni és illl{,(llIi lpd j:l k :1"1: isteIIi Gondviselést. .. \7, 
O n"gys;qp és sze l'cte te lLyil:llkoúk mcg a ternl.!.';'.c t eu,]" 
V{,1I07,:I! :lbllll és hU"lIIó lliku» egyiillmiikŐdí·sében . .. Csak 
)'i,cmmi k"pk od:, ~, semmi szes.,,!;!y. semmi széthr'rzús: llle,.1 
ez miiI" a Illi fötdi I' ilúg llllk jeHl'1ll7,ii vonúsu. Amit ar. isti-n 
jóke(h'éhen t C'remt eIl , mi az t sz iJ :'j kedl"teléssel ':s ellen
sí~ses indulnlt ;,1 S~é !fOlnbolni , mcg.~e lllll\i s ít cni igyekezünk. 
Hiúbu mosolyog rel'luk az őszi l"erMény. mi a7.t fa1L ~ "" 
Úbrú7.uttnl hom ;',lyha borí tflni , eltorzí tlln i k\!s~ iil(ink . '\zt . 
nmi lHI,lIuM és ur;llkodó jelenség mi benn iink és k,jriilöt 
tünk, nún t a rclsöbbrendü elhil"nllis1\ak 57.entsége, erő 

szakkal h~ l'onjuk a föld giizkiirébe. " hit.szat folyttln \'::\ 1. 
tozó és meg léveszW birod,tlm;,ba. rc:"lboril\"a - o lcsó kifo 
glís ~yanl\nt - :I mllla nd ús:"lg koldu .~rollgy;rit. 

Mi knlle ill. künn és h ... 1U1. fö n t cs ,Ilan!. ha mind 
I"alamellllyiell ol~'an pontosak I'oln::\ nk, mint nz II baljós
latú üstö kös :IZ ég bolh,za l(i n ! IIn o lyan engedelmesek 
lennénk llZ isteni szQ7.:ltnak , a mely szépre, jóra, színtisz t" 
igazrH és ne mesre szoíli t mind,Lllllyiunkat ;IZ ébred i; lel k i
ism eretben ! 

Akk o r nem ke lle ne bahonús félelemmel tO\'{rbh plim
túlnllnk a néphit gyerme kes f,lII!:íli:"rj{rt az üstij kiis felül. 
amely _ úgy I'élik _ Ill:",r előre jelzi a kitörni kés7.lil,i 
!r{lborlls !ronyodalmakal. IInrc és hiLboril I'an it! bŐI'en 
:mélkiil is. liter! fl f:lji és g:l7.das{lgi érdekhMMal hatfii
mM):! ke rile t1e az cgész dl ílgot: Bel/um omlJium COlltm 

omf!('s. - Forr a I'il(lg és e lszakadl'[l Teremtőjéli.il. önön
magi,nak és egyik II ruthnak megrontúsilra tör, A (iszI es 
lIIllIlka ('S becsiile tes hit mintha eh 'es7. te tt e 1'01n;1 it I'cle·, 
jftró örök értekne k nemes mlul;'rjlit. Kinek higyjünk, hfl 
mll gunkban se hihet iink ? ',i uralkodjék fcl e ttünk . ha lu:ír 
n jós[lgos Is!eu levelte " kez.it mirólnnk ~ 

I\i itt az Úr? - KriS7. tus I'agy Bél i:iI ? 
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"Erdé ly." 

. K~ICI ~e lö l hiis szellő száruyii n jilu :I hir,td".s, hogy :IZ 

e rde lYI U!UI<iri IlS Vall:ísközönség legfőbb törvcnyhuzö Ic~tü . 
1 ~ 1~, ,az 1~~yh{' 1. i Föla nllcS _ czil1tal II Zsi nat jogú l is Illa· 
g.IC\"a l é\~e - öreg kor;! minI! \' isszavonuló püspöke, d r. 
Boros Gyorgy helyeit l lj piispőkö l , ':ilaszlo tl dL 1' (/f9(1 Béla 
theol. .. !nn.ár és ~gyh:h:i fűjegyző személyében . • 

1 01' lcn! pediS ez a nC\'czcles escmény :IZ Úl'Iluk 199B·ik 
cSllcndcjében, Vizölltó lluva 16. napján . 

A mngyarorszllgi Un itárius Egyház minden tagja liszte
leHel vcsz tudomúst arról, hogy odabent cz rt vállod! több· 
ke,·es~.b . cmóció,'al mcglörtént. Sth'ébe zárja a uudla! és 
kedvezo Je lek mellett várja a jövő igéretét. Azzal is tiszló.· 
ban Vim, hogy II jelen keserves küzdelmei közöt t fi atalos 
tetteröre és lItdozn tos kitartásra van szükség 3Z egyház 
erkölcsi jawlinak, a századok hhpróbáiban megmaradt örök 
é rtekeinek megmentése érdekében . 

Boros György dr., a nyugalomba vonuló öreg püspök, 
egyházunk é letében ha tvnnéves munkáss:lgra tekint vissza. 
Tanitvúnyainak a theologián ő tanHolla - art' egyh{lztörté
nel mct és filozó fiát k ivc\'e - 3Z összes tan tárgyakat, még 
a héber nyelvet is. Mind ig jó péld{lVal já r t elöl és a gyüle
kezetek jövendő vezetöibe min tegy l>eleszugger:í lta a köteles
ségérzc te l, a szociúlis bajok irán t tanusitolt nemes érdeklő
dést. i\cki köszönheti alapí tásat és későbbi fclvi rágozúsát 
a z a Dávid Ferenc Egylet, amelynek fiók jaiball s ikerült 
megszcn 'ezni az egész Székelységet az egyh :'lztá rsadalllll 
munka belmissziói céljaira. Az ihle tést mi is onnlln vettük. 
amikor budapesti közponhmkban az egylet patyolatfehér 
lobogója a laH ön:Wóan szcr\'ezkedHink, m indig fenntartva 
és ápoh'a a lelki kapcsola tot erdélyi testvéreinkkel. 

A n yugalomba vonuló püsp{ikllek egyik nagy érdeme. 
hogy a hazai mngyar tltrsadalom egybeforrasztása m clle tt 
kitünöcn értell a rokon angol és amerikai szcnt viszony 
ápol:i.sáhol. Olt voll akk or is, amikor hódItó útjára kiindult 
a Szabadelvű Nem zetköti Vallásos Kongresszusnak 1900-
ban New-Yorkban lé tesí te tt szervezete, nmclynek XII. szel
lenu csata terén, Oxfordban, a mult nyáron megjelent -

l" 

I nlh~t . hi.:a t ~ l o~ delegátus, akkor még cgyhál i főjegyző _ 
az lIJ PUSI)ok IS. . 
.. ~z uj piis.pök, dr. VQ1YU Béla, még csak 50 éves. Munka

hlras:lIlak te l!es e rejében, soka t vár tő l e egyháza é.s nem
zete. I roda lmi dolgozataival m:\r is szél) nevet vívott ki ma
g:\na~ a. tll d~;mlányos világban. S hogy most nem vala
nlelylk Vidéki egyelem link ka ledrájAn adja elö a bölcsé
szele t, a \·agy. a nevelcstlldolUány valamelyik ágát, csak azon 
mult. hogy. Jobban S1.crette "erdély t", miut fl maga vih"gi 
elömellcl~ l ct. Ezzel az tán mindent el is mondtam róla, ami 
~z ö la rtozkodó, szerény egyéniségét, elmclycdö Iclki a lkatál 
]ellelllezhclné. 

. Közvetlen u tóda dr. Boros Györgynek. Atmcnctileg 
pedig a hossui és si kerekben ga l!dag l~c renCl J ózsef kor
szakna k a I C ~~ l emrnyes:. I!:n azonban tigy sejtem, hogy 
a .. VadrÓlS:'Ik -tól cHeklll lve, az új püspök a mi forrón 
szer~ t ~tt va ll áskőzönségiink leg főbb egyházi mcltós..'tgában 
- I\ Tiza János utódja lesl ... 

Tisztele t a távolónak l Od\' az crkClönekr 

"DozzlÍd megyek, Uram." 

. Hozzád me~y~.k ... Ell mondja az iskolásfití és leiillyka. 
am~kor ~o.s t elusz,:,r kopogtat az iskola kapujAn szeptember 
elso napJal~~111 : AJaká n . még o tt ég Il Z édes Anya csókja, 
mellyel a szulő l házbólotra bocs:\j tOlhlk. Lelkében még ott 
rezegnek .a gyermek-ú lmok s gondialan j:ilék S1.Cp emlé.kei; 
de a hMlZs:\k ban m:ir büszkén hordja az arnny ABC-I. 
amelynek harminekél bctiijébcll benne vnll n ViUlj:( tudósai
Il ~k .. ös~~es ?Ö l c.s~sége. a szentek üdvösséges imádsága, il 
~osok onfel"ldozllsn és a l is teni kijelenlés csalhata tlan 
Igérete. 

Igen ! MMól kezdve Illár iti II komoly Illunka, a nBgy 
feladnt, amelynek során !lap-nap utflll e lókészill az ElcI 
iskolilj:·lra . ts ób, mily boldog nz o gyermek. aki nz iskola 
és az otlhon egyet értő vezetése és gondoskodfisa lIlellell sze
rezhe ti meg alokal llZ nlapismerctekcl. amelyekre egykor 
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5liik~~o:(' 1 {'~·l uJ . hogy hcly lillJ h:ISSOIl a legmaga sabb köve
Id mcny .. kkp] szemben is. TCSlbc n. lélck h('1l ép , munka bír'; 
lH' lll zcd ék így "chdi m a g,ir:l (,s \". llalha ljn a z elődök szen t 
iirükségé t. :lIl1t; ly,:1 csorbítatlanu l fog mcgűrízni és tO\' :.blo 
I<y,u'a pil:l ll i 'I l utókor sdll ll:lI"a . 

Slc lslakillml:'ltlan lit llco la lh:l ll h UT :. vii,,;; és forrna k , 
, 'cle egyiit! ti nepck és ti. IleIIIzetek. Ki IUon dh ,llllOi mcg -
még ;17. ( nw\.: ti tkos la n:'tcsil lm is h{'a va !>':! - , hogy mil 
Inrlogal Slli nl1lnkra :1 - jün:; ? 

:\ ih'v I S"~ ll kczéhcn ,'un, Dc :l mig :. gYI'rmcki lélek 
rnm1:tt l:m és keresetlen hi Ic - a z üssze~ fokol<l lok oll -
ezzel ' IZ inu'uJs :Iggnl lépi ,'ll III isko la kiis zübél : " I l o zlá~1 
111 000"H:k. l ' rmn l" . _ fHld ig jogu nk , ' (ll l bízni és re mény
kc(~~ i :. lIIagy:. r jö \'cndöbcu. Az iskula .. i;!y. :IZ :ihila.1 Szcnl 
ségcl.>en - IcmpluuHll:'1 magaszios ul, II1l11 lha a ngyali karok 
1.cllgcnék 'UHlall fdii lröl a s z,',w dok hyl lllHl szál . .. t s vil ió
ban :1Il"\';I1i kurok hursOlllljn adja tlLut:"!!"a a v ilúgllak. hogy 
itt c",,""sokkf'p pcn mel,(p l"óbú ll . kereszt ho rdo7.tÍ ne lll ze tség 
la kik7' a mely megbecsüli lI:\gyjait, akik II törlénelt m [ I élő 
széke elö li leltek t:l llli s:'lgol :lZ czeré, 'es magyar nemzel 
gond\"isel ~ssl.crü k iildelésérÖI. ~ . .. . . 

Álljunk húl oda az iskol:l ka puj{lba . EnekelJnk nil IS 
hillel, biz fl lommnl, sz{lrIl )' nló sz~rewllel . a gyerm~~sere~ 
gyönyörű lmrmoni:íj:íval : " Hozzad mesye~ , Uram ! . - ~ 
közben tegye k i-ki a kezét egy·egy mélabus. vagy \'lrgOl~c 
iskolüs fejére áldólag és lllegnyuglatólag. :1 Mester sza\'al -

k k '". "al: .. Ilyeneké a mennye ' lIe' o rs za.ga 
Ilyen('ké - a ma~~' ar .JÖ,·ö ! 

"Netlterland." 

Magya rul : Hollandia . .I\ ~ :l.b0ldog, orszús : , m~I):!I~k 
népe fl n:lpi lllullk:'b:lll é s az Isie ni swlg:,!at I.JU Il JO pé l(! ,\v.~ 1 
júr elöl s dicsőséges történel mi lllult.laln~n " Itldó~:Hnak : 
mü\'észeillt k és királyll inak IleIlles :llk?tasalba~1 ,I lelk, 
nagyság és tiszta jellem kincseit gy:trllpitJa a7. egesz em~)e , 
r iség javMa. Akit jó sorsa oda \"C7.crelt , ho~y. st;elll (;~yc~e~l 
is megismerjt ellnek :1 holdog orsz:~ gnak k t,'l cS lt an) fHI 

l'" 

, 
s gyönyörköd hessék a tenger llIora jl:'ls:iba n és II h atal mas 
g:ilak :111111 véde tt s ik mezők eleven távlatá ba n, l egeli!sző 
nyájuk, \" iríigerdök, folyók és csalo rn:ik kiterjedt hftlózalá
han, ill-o tt la rkft \' :I !l7. {[lollls7.crfi s1.élmalmok sorozat{tval 
- alig tud bt telni azokka l :l hellyolllúsokkal. amelyek fo ly
Ion -fol~" ':h l nyomon kisérik. 

Né7.d mt g Holl:mdiá t és adj h{ihit az Is tennek, hogy 
ennek II boldog országnak is tenfélö népe békés fal vak és 
ri r:'tgzö v:t rosok, nyü zsgő -mozgó kikötők és te" gerentúli 
gyarmatok körében zavartalanul teljesíti a reá ruházott 
kiilde tés t, épiti llemesuk külsö falnk knl és csillogó disz íté
!;ekkel n ,.Békepa lo lr.t" . hnll t m beleél>i li abba wllIásos lel
kii le t é~ lek minden föleme lő érzését, gyakorlat i t"dflsá t és 
e mberies gondol ko 7.:is módjfll. Nem hivlllkodik és nem te t
s zeleg maglmak,_ Csa k imádkozik és dolgozik, hogy Is tell 
nag-y ne,'ének d lcsösé~e nt hh;ba hangozzék el a cs:lI:ídi 
o llhonokban, a templomok boltí"ei a la ti és a tlldo mitny 
CS:l rnokaibaTl. 

Roldog orsz:ig boldog népe nem nézhelte közi)mbösell. 
részrellenül a7. t a nagy nyomorösugot, a mi n mi :i n 'a nia
gyal' Ilemzeliinkre s1.:lkadt a ,' ilágh á ború és a kOlllllluniz
Jl~ II,S Plls7. titása! ~ö~etkeztében. i\legdobbant egy a nyai Szí\", 
~.It~l rlll~. ~gy km~IY I I-:é l ~k~ és elhllngzott a gy:íszbnboruJt 
"1.l.l g folult a kl"I S1.hISI Jeilge: " EI19C(ljélck hozzám jőni a 
J.:! CS ill.~ c~'e t!" . .. fu a magyar gyermekek, fiük és leám 'ok 
h zezrel cs s1.:1zczrei szerelö o tthonra talillta k a bék&;. niun
~ :í~, boldoJ.( o rsz{lgban. IIhol egy. két é\' ala u még iskolába 
lS ~~rlmlla k s meglanultt.k a ne" eJősz ii1ők ll )'eh·ét. Mind
n YHJ.ok sz:t milra eg}' életre s zóló kcdves emléket, holtig 
lart? har{ltságol jelentett tz :I nemzetközi jÓlékollys:ígi 
~kCI Ó, nlllel~'nek gy ümölcse hál:iban és elkölelezésben, jó. 
~Ildlllntb~n cs, szerele tben, lsten {lld~í s:jban és kegyelemben 
Jó részt " lssz:l:lradoll a " endégueretö hajlékokra. 

. Pos tagalrunb vis zi mil is ide,oda a le"clc l. meh 'ben 
egYik almisiknak s1. ii1e tésnapj:í ra minden eszlend6ben ~nin
d('1I jót krvílllunk . 

nd S.u IlIngynr lélek fch i! r galambja, S1.1111j oda Illa is 
é~ 1~\OS I . IS minden födél re, amely ,'i!delmet nyujto tt a mi 
klcsmyelllknek, hogy Olllla n tes tben -lé lekben llI egerösőd,,(' 
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jöhessenek vissl:l al e lhagyott 1I?~úba , mint várva·várt 
fecské i az e ljövendó szép. magy'U' J ava~znak. , 

Or:'ga magyar lélek fehé r galambjtl. száJl~ oda .. nIa, 
k ivi,1I a mai napon, amikor a kicsiny - dc a m,', sze~unk
ben oly nagy _ "Netl!erfand" a maga uralkodóJa~ ~\ ~lh~l
mina ki r;\lynó Ofelségét, n egyven éves koronazllSI ev: 
fordulójn a lkaluuíból lm iá rta lan l el~escdéssel" .al~lIva:~l 
hódolnltnl és szeretettel ünnepli. Szállj oda a klr~ ly l pa . 
t'ír ', s sdrll )'nd csattogúsa h irdesse a boldog orszag bol~.og 
• <, ' d ' k ' I ". Kelet ncpc népének és magúnak flZ urnlko o lla IS, \O,,) .. .. 

akkor és azóta . őrök időkre szivébe iúrta Ot, s.e?YI~lt u~ne
pe l és egYlHt ad híol:ít a nagy Istennek - még m mdlg kony
nyek közölt _ azért, hogy egysler akkor megdobbant egy 
anyai Sziv. ' kit:'lruJt egy kirfilyi L?le~ ,és clhangzo,t~ a 
gyúszlmborul! világ fölölt a krisz tUSI Jelige: "EngedJc\ek 
h~zz;'Lm jőn i a kicsinyeke tl" ... 

Eljen .. l'\etherland" ... Oronje bouenl 

Olajág. 
, . 

B:,ljósl;l tíl idők. Kritikus esz tendő. I.steu har~g}a cs 
népek húborgúsa . .. KŐ;t;elmult n:lpokban IS pall.an.ls,g fc· 
SZliIt , terh es fellegek vomlUak ;í l feji~nk felet t. 'y,ha rmad:~ 
mk vészthozó szárnya sz:ín to lta végIg ezl :.. foldlcké,1. mi 
ulohó percig még:.. Mind("nhaló ma ga sc tudta . h ogy . 
fog 'i H tö rténni. Igen könnyen belezuhanhatlun~ vol na ~s 
m él eJCY olyan fcnekellen örvénybe. amely velun.k. egyult 
n yomt alanul eh~ye.Jt~ .és ~llegemés7, te tte volna pokoli gyom· 
rában a nyuga lo CWlhzficlót. . 

Milliók im(,ja csendesen mormoh 'a, hangosan cseng\ e. 
"érkÖnnyeke l s irva - igen. ez vezényelt .• Megállj"· t az egy
m llss:..1 fnrka sszemet néző I(,boroknak . Es a n~gYlleml~tek 
vezérei összcnéztek, kezet fogtak s ök maguk IS megk?ny-

b' ' I, " "kkel ültek le a " Kere/.: Aszwl"·hoz. hogya Iwe )11 • ,.' ' 1l"" lcseség 
Ir;i ndlly:'l juk és lll indJlyújunk jav{'l 51.0lga lo Islelll o 
s za .... ára hallgassanak. f lIél k 

Mint aki nehéz úlomhól ébred. llgy sóhajtotl és e . e -
7,ell az egésl műveh vil{'g. amikor az igazsflg és békessrg. 

,'" 

• • 

a békesség és iga zs;'g d icsöséges napja vjJ{'goss:igot gyujtott 
a szivekben és lel kekben. Az ls ten ilgy akar ta, hogy végre· 
valahilnl IllCf(értsék egyml,s t az O fö ldi gyermekei, n ncpek 
és a nemzetek. A nagyok CS a kicsinyek egyar{mt. Az l sten 
maga ih le el szemüldükének egyetlen mOldula tával fi vénl· 
hOló \'ih:1rm:..d:lI":..k:..t s helyükbe Slent szöve tliégének frigy-
1(,d:"lj :i ból kibocsá toHa a Béke galambjai!. 

Nézzétek. Mssú tok : min! röpködnek vi1lúmgyorsan ide 
is, oda is. hOI<lY megvigyék az ö römhír t az aggódó és 're· 
ménykedő emberiscgnek. Odaszálla.nak minden húzi Hh
helyre és örömiliI repeső szívvel h llll atjúk r(,ja a esőrükben 
hozott offljú(jot .. , " Mil féltek . oh k icsinyhitliek ?" .. . A Sle
retetnek Istene !Iralkodik mos t és mi ndörökké az O terem· 
tell \' i](lga fe lelt .. , Odasz;manak minden lemplomi o ltárra. 
és a labern:'tkulumba \'á ltsúg ígérete gyau:lIlt álömlesztik 
az ö szíviik vérét. 

Hút csllk sz;mjatok ! Szá lljatok ö rök Béke galambjai! 
Sz{,lIjatok északra I Szúlljatok keletre _ délre - és nyu· 
gatm! Az egész v ilágra ! Olajága tokkal, sz Í\'elek , 'crével 
vált sl, lok Illeg a bíínbe merűlt népek mill ióit! , .. 

A mi békénk ltgyis _ harci zaj nélkiil is - háborll 
vol l edd ig. Is ten kegyelméből mos t köve tkezik a földi igaz
súgszolgl,lta tás szemben II mi magyar ne lllzetiinkkel, aki· 
nek egyéb vNke nem igen voll , mint hogy ill ezer évvel 
ezelőtt haz:íl szerzett. Meri h a éppen leli \'olna is, legtöbbet 
önm;lga ellen vétkeze tt. Dc Illeg is bíinhödöll. vezekelt érette 
a sz{iz3dok sor:i n : " MeyblÍnbíjdte m6r e nép a multat s jó
vend6t" - m int a köllő mondja s mini ahogy a trianoni 
omlado1.6 határokon á ltal zengik. zengedezik halalmas kó
rusban hosszfIS firvl'!sflg ulún egymásra talált. egybeforrni 
kész ma/-:,y:lr szivck. 

O\:lj!ígnt ideI Szöm yIÍ garmndában csupa olajfigatl 
Hadd Mssa a vi1:íg. hadd láss{lk az egYIluissal békejobbot 
fogó Sl Olllszédok. hogy n Magya r _ ha kész is volt a 
harcn! - Szent JsI\'!in 61a mindig a b~ké t szerelte, a békét 
keresle. 

Béké t - bec.~iUeltel! Békét - iYCl:s(ÍY(jul! Békét _ sze
retcl/cl! Oo. DtIIUl- Tis7.a mentén, könIlyeinkkel ápolt. őröm. 
tö t SUgitTZÓ. szenteli o laj,iggnl Oo' Elmondám. 
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• "Kin cses Kolozsyár." 

I)iúkkori c\"cinmck egyik sz'::p, lIlondhatmim legszebb 
emléke :lZ o. pillana!. amikor a FeJek-letörül elöször pillan-
10 11:1111 mcg a hajda ni Erdély {ö"{U'OSIi!: Kincses Kolozs
várI. Az a kép Illa is Olt vibrál a lelkemben, felil jítva é.~ 
megelevenít\'e II soksz:izados történelmet. amelynek során 
cz a "(tros az unitárius egyház bölcsüje lett. 

Hcggcli sziirkülclbcn érkezicm jó Szüleimmel a város 
fölölI emel kedő magasln lra, :'Ihonnan kanyargó úl ,'czet Je 
a Szamos parlj{lIl kitiIruló szépséges völgybe. A nap suga
rai m{lr ilt-ott fcl csilJ:mlak és nesztelenül h:tloltak át ri 

ködfátyolo n, amely a környékre ereszkedett. Tem plomok 
tornyni, 6doll küzépiilelck, iskol:ík, gyúrkeméllyek már 
messziről jCICltt!k, hog)' itt a mat;(yar szellemi és gazd3sági 
ele tnek ki\':lló g{lcpontja V:IIl. Itt fogok teh:it tovllbb ta
nulni. AbiHUl a hÚl"omszÍlzé\'es gimn;izillmban, amely é,'röl
éne rajként hocs:HoHa ki kebeléből a Ilagyreményíi ifja
ka t, hogy itt vaSY lll:isutt :ll éle tpá ly:lfa felkésúiljeuek. 

Oreg lanárailIk úgy vigy:htak erre a s á rdára. mintha 
mindannyinIl n c~al:jdj\lk kölelí·kébc tnrtoztunk volun. Az 
elméleti oktfllús melle tt megtanito ttnk él ethölc~esí:gre is. CS 
a ne"clés zsinórmérléke Ili'; voll. hogy akik a kcúik alól ki
kerülnek, azok a szilru'd fé rfiúi jellClll\'onas crejével meg is 
ál1ják ,l helyükel az élet k iilönbözö lllunknmezŐin. 

Az első Ilap benyomásai még frissen élnek emlékeim 
között. ;\la is I:'ltOlll a vúrosi ifjakat, akiknck ott hclyben 
voll az oltholHlk . és a távoli f31vakból odasereglett székely 
tanulóka t, akik a lakószob,íkhan egy-egy kicsiny köztúrsa
ság képét mutallúk a maguk tizes· húszas csoportjai,-al a 
bolthajl t\sos h 'ck al:1l1. Arra is jól emléklizclll még. hogy 
amikor az o lthon;aktó! bílcsül ' -cit em. könll yes szellUncl 
lIlég sokf\ig elkisértem haza\'í\'ö ú tján :ll egyuerü fa lusi 
szekcret. De mit ,'olt , Illil tenni: o lt :'\11011 clőttem rt való 
élet a maga mindennnpi gondjai\'al és leendöÍ\'el, a hajnali 
csengettyüuó\·n l. és siirii óra renddel s azonkfv iil a húzi
tani!v{lIlyok igényeivel. 

Mindezekben otl "olt az ősi InnIen; és én a boldog 
"yermekkor ut:1Il el,(~- l1I;lgamra utalva, a:r. iskol;"ira t:itnaszO. 
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kodlalJl. mint aho;;y az iskola a lllaga emlékC1.etes karjai
"III - a mlosodik emelet lIiagass{lg;'lban a S1.iík utca felelt 
- a templomra t{llIiaSJ:kodik. Bí1. talják és erüsí tik egymást 
Az örökké":lló egy iglU: Istenen kivül mftsban nem igen 
bízhalnak, mint sajál magukban s a1.Okban til: "é/ő /.'ijvck"
Len, amelyek és akik mind a kettöt a leliint szftz:u!ok ill
dőztet ései kÖJ:ött a sajttt les tükkel véde1mezték vagy rom
jaiMI nIintegy csuda-módra újjáépíte tték. 

Kemcsak " {lOdor-kövek vannnk a nagy termés'1.ctbcn 
CZCjI a ,' il:\gol1 .. . Vannak vándor- templomok és vándor
iskoh'ik. Ilyen volt a miénk : a templom is, meg az iskoln is. 
Mind u kettőnek meg,'olt a maga tragMiája. t s mind a 
ke ttönek meg,'ol t _ kéz a kézben, hillel. reménységgel, ál
doza ttal , győzhetetlen erős akarattal - a maga újj;'lsziile
tése. Nem hi(,ba \'011 az egyik a " Muzsákllak és a: Eré· 
lIycknc/ .. ", a m:\sik ped ig ,,111 hOlIOrem So/ius Dei" nen
teh'e. 

Clmképünk ezt a majdnem t50 éves templomot mu
latja be ol1'nsóinknnk, hogy akik még nem látták volna, 
ismerjék meg ; akik pedig hosszú éveken út imádkozlak 
benne. hálál adhassallak a jó Istennek eJ:ért a különös ke
gyelemért. HomlokJ::lta nemes egysJ:erüséggel van kiké
!lezve. Fölötte a karcsú (\gbenézö torony stclfd önmegadás
sal tek int a Mútyás király- téren pompázó Szent Mihály 
székesegyház felé, melynek boltívei egyl}or Dávid Ferenc
nek és apostol i utódainak igehirdetését visuhangoJ:ták. Ko
lOJ;Sv:'lf a dicsőség útj:ín elindult, hogy meghódítsa s az ős 

kereszténység cvangéHum:'lval, mini isteni aj{lIldékkal, fel
világosítsa és boldoggú tegye a magyar népet és hidolt feje
delmél. 

EJ: t a boldogságot és ezt a dicsöséget átörökíti minden 
llOklokon kercsztül a gyönyöríi szószék, amely a 1ll(\lIóság· 
teljes boltívek lllalI az isteni kijelentés orakllluma, és aJ; (t j 
tcmplom ereklyéi közölt az aJ; éveucdes kerekkö, nnlCly
nek tisztes hagyománya öni " Kincses KoloJ:svár" egésJ: 
l:tkossagának únérését az unitárius vallásr!!. fl hatalmas hit
s1.6nok, D{l\'id Ferenc idejében. (1566.) 
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Más idgk .. , m(IS emberek ... 
Sic fala lIofIlnI. 
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KézrogH.8. 

A tcrmésJ:ct örök tö rvénye szerÍllt , Kelet mindig vá
gyol! Nyugatrn, ahol új vilflgok határvonala i bontakoz
nak ki a fölfedeJ:ő lángelme iJ:Zó képzele tében. Amerre a 
nap lemegy, ott is élőlényeknek , titokzatos birodalmllknak 
ke ll lenniök , amelyek egykor ,'eze tő szerepet fognak jút
uani az emberiség történetébcn. A föld méhében rengeteg 
drnga kincs, th őserdök yadonúban ritka állatfajok. A 
végeláthatatlan mezőkön buja tcnyésze t. Aprimitiv lak6k 
szivében jámbor hit, lelkükben nyiltság, szemükben bMor
ság és karjaikban dmL'l.dÓ őserő. Kohlmblls törékeny 
ha jói azért kelt ek bhonytalan, ,'eszedelmes Mra, hogy -
ha vélelleniil is, _ ezt az új világrésJ:t föllúrjúk a eivili-
7.Úció számára .. , S lett a sJ:hndok folyamán ebböl az új 
földrénből mindnyájunk számára a Szabadság fellegvára . 

A termésJ:et örök törvénye sJ:e rint , Nyugat mindig 
vltgyolt Keletre, ahol az ősiség tapogatódzó vágya és remé. 
n ye egykor ,'i rágzó birodalmak helyén - ha mindjárt 
tiu tele treméltó romok kÖJ:ölt is - álmatag hittel kereste
k utalta a régi Hiu:át , amelynck emlékei a hajnali sugár
lörésbcn át- meg átcsillannak egy-egy pillanatra, hogy 
azután a feledés tengerében nyomtalanul elmerüljenek. 

Kelet: a mi multunk. Nyugat : a mi jövönk. AJ: egyik 
az első uerév. A másik - a kő,'etkeJ:ö eJ:eresztendő. 

A magyar Glóbusz lakójának - ha élni és boldogulni 
akar - tudnia kell , hogy ez mindny:íjlluk számára kivé
tel nélkül mit jelent. 

J elenti a nagy Ké:foot:i$1 a Illult ö rökösei és a jövő 
várományosai kÖJ:ötl. Es ad is, hogy c.!; a kéJ:fogás életet, 
erőt, tisz tességet, haladást és békességes boldogulást 
leremt és biztos ít mindenki számára e hon határai kÖJ:ötl, 

A ruullnak nincs oka s J:ég)'enkeJ:ésre a Jövő tetemre
hívása idején. A jelen kifoszto tts:'lga mellett is mcgvan a 
Nemzet kebelében gyökeredJ:ö, ősi· hagyománya inkra 
támaszkodó sJ:ent hit és élő reménység, amelynek segit
ségével a mostani á tmeneti koruaknak minden akadályAt 
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önmagunkban es az adott vilaghelyzetben leküzdhetj ük 
s a zon az Idő teljességében diadalmaskodhatunk . 

Csak egy mákszemnyi Szeretet kell hozzá. Szerelet, 
amely a baráti karoka t _ Kelet és Nyugat lakóit - kéz
fogásra birja. Ám ennek a k ézfogásnak őszintének , igaznak 
kell lennie, mint ahogy csakugyan igaz és őszinte voll a 
mi szent viszonyunk a Ctíanning h azájával és annak lát
h atatlan anyaszenlegyh ázával. 

Kézfogás volt , amikor egymással eleinte a tudósok 
nyelvén , latinulleveleztünk. Kézfogás volt , amikor a ma
gyar szabadság bujdosó prófétáját koronátlan kirá ly 
gyanán t üdvözölték. Kézfogás voll , a mikor I!:szak és Dél 
halálos küzdelmeiben - a rabszolgaság eltörlésér e, mi is 
segítséget nyujtotlunk. Kézfogás volt , amikor hazánk f ()

városában egy unitárius filia bölcsőjénél vállaltÍIk a ke
resztanyai lisztel. Kézfogás volt, amikor a mult szazad 
nyolcvanas éveiben lelkesedessel fogadták a mi ékesszóli) 
követünket, a Richmond tanári szék megalapitása érdeké
ben a kolOzsvári theológián . f: s kézfogás volt, amikor pap 
jaink és tillláraink k iadtúk a " T ijkéletes Életet" magyar 
fordításb:m. J::s kézfogás a Szabadelvű Nem zetközi Vallasos 
Kongresszusok beindítása, amelyben mi is évtizedek óta 
tevékeny részt veszünk. Es kézfogás az az áldozatkész 
gesztus, amellyel az összeomlás után öm:eUenül mellénk, 
állt.'l.k s iskoláink es gyiilekezeteink anyagi és erkölcsi támo
gatását mesterileg megszervezték. 

Ezt jelen ti, és més sok mindent az a symbolikus kpz
fogas, amelyet mai clmképünk megörök ít. Puszta \'éle tlen. 
hogy az egyik felet Józan vikáriusnak h lvják, a m!isiknak 
a ne\'e pedig Donald Harrins ton . I tt az ös Kelet lalúlkozik 
a Nyugattal. Székely-magyar lélek a z újvihíg lelkével. t~ 
az örökkévaló, egy igaz l5ten dicsöségére, az idvesség ulim 
vágyó lelkek - ime! - csakugyan ~ k ezel fogna k. 
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"Szánom-bánom." 

aua indít minden hívő lelkel, hogy naponta - ha w;ak 
rövid időre is _ befelé tekintsen. TalálkozóI adjon saját 
magállak. Es annak a jóságos isteni szellemnek, amely 
maga elé idézhet kit-kit a maga módja szerin!. 

Számonkérő szék ez, amelynek faggaló kérdéseiben 
már benne foglaltatik a felelet is. 

Igy gyakoroljuk ezt s:dlz,ldok óta a keresztény hilvil;lg 
b·evell, szent szokásiIhoz lllérten. 

Lássuk csak! - Az e lső kérdés, amelyet fe lteszek ön
magamnak, a kÖ\'elkezü: Kedves barátom, Ill i lehel az oka 
aIUllIk, hogy rit k:'ul vagyunk bizalmasan együU ? Hát ki van 
hozdd közelébb, mint snj,íl magad ? :\ tükörbe h iúb30 nézel. 
mert az még a külsö a lukodal is vagy szépitve, vagy torzítva 
adja vissza. Igy is, ugy is megléveszt. Ar ról pedig, ami 
benned örök is teni rész, II h aUla ta llan lélek orcújúról minő 
képel adhat, ak{lr az öröm perceiben, akár a búnal borula
l!iban ? Csa k elmosódó visszfénye az :ulIl:lk, :lmi benned 
végbemegy, s ami többnyi re az életsors perdön tő óráiban 
muta tja meg igazi mivoltod;)l . . . Ismerd be hli t. hogy idegen 
l'agy s;lj:U magad elölt . . .\m ezen a vissz:t s :mapoton mús 
aligha ~egí thel a legjobb ,lkarat melle It is, csak magad. 
Egyedül m:lgad ! Ragadd meg az :'lik:llma l, amely önként 
kinúlkozik :1 bőj ti hangulat magányos elmélkedéseiben: 
kóvesd Hzoknak az igazi hivő lelkeknek a péld:íjúl. akik a 
világban élve el tudtak szakad ni a \' i\úgtól s II benső telki 
vi!úgossúg kriszlusi Iii körében végre ön magukra ismerlek 
s megalázkodva mOIH!t:'lk el lslen szine elült a " s;:únolll
bánom" vezckJö sz:wai t. 

Meglúlod, hogy mag .. dba s7.;iIl \'a. csöndesen megtérve 
és megja\·uh ·:l . HZ égi Alya is közelebb lesz tehozzád s 
érezni fogod il fölemelő ig:lzs;igot, hogy Illi "Űbenne \'a
gyunk, éHillk és mozglIn k ... " Ez lesz a le igaú lelki békes
ség ed ... 

HogylU! ezen :lZ e lső próbilJl útkiizdüllem magama l, 
jöhel a második kérdés: 110 és hogy s llli nt vagy azokk al, 
a kik kel egy fedél ;itali lakol, a kikkel egy :lszt,llnúl etkezel. 
s akiknek tes ti- lelki jóléle ls ten :Hta l tereild biza toll ? Ismc-
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H.od-e öke t? Ismcred _e jó és rossz tulajdonság:ü kkal együtt ? 
Hajlandó "agy-e a j ót érdeme szerin I megbecsiilni, a rossza t 
pcd lg - a saj:it gyarlóságod érze tében - őszintén meg
bocs:íj tani ? A keresztény család a lkotó része, alapvető fun
d amentuma az egész világra kiterjedő Anyaszentegyháznak. 
.\pró-:lpró, picinkc sejtje a nagy egéswek, amelyben vissza
riik rözöd ik ls ten dicsősége. Nem érzed-é, nem tudod-é, hogy 
lIemc.o.ak magadért , nemcsak a s3ját lelki üdvösségedért vagy 
fde líb ~ Iclkiismeret ftélőszéke elő tt ? Az ö földi boldogsá
guk CS mennyei üd"össégü k gondja is tereád van bizV3. 
Kérdem: megtcltél és hlljlandó vagy-e meglenni mindent, 
hogya le lcl kedhöl lelkedzet t magzatok a hit és becsület 
litfm - a kisérlésck közölt is - mindvégig megmarad
janak ? A le saját boldogs:ígod és lelki békességed is tulaj 
donkéllcn eHől fii !l'g. A Itérdés komoly. Olyilll komoly, m int 
Illaga az é lct. I{önnyelmücn kitérni előle nem lehet és nem 
!'zll bad ... S ha llgy ta láJod, hogy iti-o lt vétkes mulasztás 
terJle!. ne engedd, hogy azt még sülyosabbá legye az öszinte
si'g hiánya. 

Hagadd meg az Illkalmat, amely önként k inálkozik a 
I>o'lj ti h:mgulat csal:ídi áhitatilban. Imádkozz magadért, 
imádkozz érettük, együtl imádkozzatok az egész világér t, 
hogy ls ten a maga végtelen irgnlmából kifolyólag elrogadja 
II " sz6Itom-bánom" "ezeklő szavait a kiengesztelődés, az ,'Ij 
" le t zúloga gyan:'lIlt .. . 

Há tra "an még a harmadik és utolsó kérdés: lá ttad-é 
az Is tent, akit tes ti szemeinkkel nem IMhatunk , de akii a 
tökéletesség \'a lamennyi jegYt!\'el felruhitz"a ('zer és ezer, 
millió és millió é\' 6ta keresünk és kuta tunk, keres és kutat 
[ll. egész emberiség, a keresztény és pogúny vilitg egyaránt? 
Te azt a Mesteri kÖ"eted, aki személyesen ismerte és ma
gÍlévá tette e "iUlgnak te remtő és urnlkodó lelkét, s nz égi 
Alyünnk képében tárla elibénk, mint örökkön élő valóságot, 

tlk irlil emberi nyelven szólva szebbct-jobbat, igazabbat nem 
mondhatunk, minthogy az Ö lénye - S~eretet. Ebben éli 
ki magát ; ez az Ö teremtett világának a laptörvénye és pedig 
tiS)" az anyagi, mint az e rkölcsi \'ilágban l Az egyikben : mint 
\·oll7ás. A mftsikban : mint vi r tus. Kérdem : Igy ismered-é 
:11. örökkévaló igaz Is tent, akinek Ilincs testi for mája, vagy 
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nhhoz hasonlós{lgn, s akii a királyi mil\'éuet örök tön'énye 
~ ... erint kepekben vag)' szobrokbnn kiábrázolni nem lehet 
ts nem SZ:lbad ? Vagy talán téged is megtéveszt a saját gynrló 
r:Juláziád, amely a teremtményt lI.TeremlÖvel (ölcserélni 
nem ;, lallul1a , s a meS!l'yüzödés túnlori lhalatlan ereje helyetl 
e1íogad lnd kénytelen_kelletlen az olcsó Illegalkuv:ls!? Vagy 
' un l st ~n: vagy nincs ls tcn . .. Dc ha van. akkor nz az 
Islcn, kereszlényeké és pogányoké, c9yellenr!}y. Ez nem 
!lz:ím"elés dolgrt . Még csak nem is fil ozófia. ~ Iég kevésbbé 
~Z;'I r:1Z ludolll:íny. Egészen más: hi t, élő hit, szent meg
gyözJdés, amely megdünti az évezredes hal:lyományokaL 
Jézns hi te és a tan[t\'Únyoké. e s II tied is. Ettöl se jobbra, 
~!' b:ll ra el Il C t:l nto rodj(11. Ne szédí tscn el a külsö csillogás! 
r\c I:i ntodtsoll el llZ üldözés, a nyomorúság, a szcnvedés 
k €' resztjcJ 

Ha Igy leli \'0In3, nosza még \'an idő . . Ajkadon a 
"s:ánom-b611om", szíveden az isteni kegyelem á ldo tt vigasz_ 
l aiá.~a. Amikor ez a kellJ, ég és föld közötl, taJillkozik, öröm 
\ ':11\ Istennek a tYlli szivében, és ö röm van az én lelkem
ben is. 

Ez van beleépitve erdélyi unilfirius templomainkba is. 
Ime lásd és gyönyörködjél benne. 

Zarándok-út . . 

ls ten kegyelméből megnyilt a lengyel-magyar ha tár. 
On 'end ennek minden igaz magyar . Es m ódfelett őrven
diink mi , mugyar unitáriusok, ebben a hazarészben és 
oda:H az örökkévnló bércek kőzöll . Hiszen a letünt SZ{lza
dok folyamhn gyakorta meglljull II két ország között a 
liJrténclmi kapcsoin t. Láttunk mngyar királyokat a lengyel 
trónon és lá ll unk lengyel kirhlyokat Szent István öröké
ben. Az erdélyi unitárius püspökök soniban is voll egy 
lengyel szá rma záS I! : Radeczky Bálint , a XVII. század ele
j tl ll , aki az akkori kor szokilsa szerin I Int in nvelven vezette 
az egyház ügyeit. Es nmikor II lengyel unitii rius ("egyet
ér I ő " ) egyház fölölI a polilikrti ha talom megkonga tta rt 
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'\"észharnngot, egyeb('k küzt II mi e rdélyi szentelj:yházaillk 
adtak menedéket a hitök m ia tt h;\zájokból kiűldözölt 
tes t\'freknek. 

Egyideig Kolols\'flrt, a MOllos tor·u lca sarkán, külön 
lengyel syülekezel ápolta és tartotta fenn a szent tüzet· 
mígnem a XVIII. század vége fel é mcgszünt a külön len~ 
gyel nyelven ta rtotl istentisztelet és a sorsüldözött bívek 
bcol\'adtak a magyar unitúrius egyházba . Ekkortájt épiilt 
a ma is fenn{li ló kolou\'ári tenlplomunk, amely szeretettel 
ö le lte keblére a lengyel testvéreke l, a RMigerek, Lasz-. 
lóczkyak, Sinczkyek és Szaknovicsok it t-olt nJa is kimu la t
~Ia t ó nemzedékét. Köztlik egy nagy alapító emlékét is :i.ld
Juk Augllszlinovich Pál szem élyében. 

Dhl.k.konmkban a lelkünk mélyén h íven ápoltuk a 
S.~Cllt viszonyt lengyel testvéreillkkeJ. Büszk eséggel n éz· 
~u!~k az eg?'ik vid~ki költő.pa punkra, aki mint lánglelkű 
IfJU. az e reiben esorgedezö lengyel vér billa lásara önként 
c~a llakozott fl mult SZ{I7.ad 60·{ls éveiben a lengyel szabad
sl,ghar.choz. Ha Bécs felOl kedvezőtlen szelek filjtak, a 
kollégIUm udvarán a lengyel h ymnusz hangja it szólal· 
lati uk m eg: 

"Szent o ltátodnál leborulva kérünk: 
SZlIbad h azánkat, oh tl dd vissza lIékiink l" 

EI lehe t. gondolni , hogy 1I~.i1yen uagy ked~vel tall\d!"unyoz
tam a szomszéd OrS7.úg lorténelmét, amIkor a Theologiáll 
egyik szigorlati dolgoza l gyanánt ezt a Ihémát ktlptam: 
" A lengyel unitflri7.mus tö rténete". 
. Többnyi re latin művekhen biivurkodtam, mert ezek 
jegyezték fel a leghivebben azt n s1.ázé\·es k álváriál , amely 
után _ o rsz6gos lörvény védelme hiányában - a Rako ..... i 
Káté hi\l'allóit n jézsuiták és kfllomislflk karöltve, ugyan
csak keresztre feszltették. A kézira t ma is megvan. 

Es aminl ö römmel halljuk, a test\'ér Lengyelo rs:/;;Íg
ban a n:lgy reslitutio ulán m07.galom indult meg, hogy 
felkulassúk és lI:1pvilágra hozzúk azoka l a:/; íro tt emlé
kekel , nlllelyek :\z egyes künyvl:írakb:ln és vúrosi le\'él
lárakban a Ic.ngycl unilÍlrizlllus (socinianismusl östörlé
netére vona lkozn:lk. A mni \'inonyok közölI erre ugya n
c.!'n k sziiks;:g is '·Il n. mert :1 lengyel nemzetnek nincs mié rt 
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I' ironkodn ia tlz ő 300 eklczshH kitévő unitl. r ius gondol. 
kozói mitltt , akik ink{.bb vandorholot foglak keziikbl·. 
hogysem s:/;nbnd meggyőződésüket és lelkiismeretükel ;,; .. . 
r('kbe törjék és meglngndják. 

1\ lengyel unilúrius mozgalom vezetöi közöll , n neDle" 
1I:lgyságok és tudós lelkip:'ts7.lorok mellett. tahílkownk 
két o las1. mesterrel is. E7.ek: Blandra ta György és Socinm 
Faustus. Elóbbit jól ismerjiik. hiszen :lZ erdélyi unitáriz
iliUS történetében is jelentös szerep jutott neki . (;tóbbi nin· 
lén j:irl nMunk. Dc csak rÖ"id időre. Tal:'LIl egy félévig . 
hogy J)[Lvid Ferencet meggyÖ7.Ze egy s IllÍIS hitúgazat s7.ük
sl'gessége felö l, mniken ö már ;Ikkor \IHlette mag:'1 s nem 
\'t,1t ttln:,csos. hogy " lelki ismerete e llen cselekedjék". :\7-
alkLÍ nem s ikerii lt: Dúvid Ferenc jeltelen s írb:1lI tlhlss7.a 
örök úlm:iI. Soci nus pedig, miután a lengyel uniHlriu50k 
hit rcnds7.erét :11. evangéliullI szellemében kidolgozta . 5 :l.Z 
tIkkor h iva talos bölcselet atapján néps7.erii\'é lettI'. ti cím
ki'pünkön láthtl ló síremlék ala tt Luc1awieében. :1 lengyel 
Kllrp(,lalj(Jll. nyugs7. ik tlz élet f:'l radn lllwi ul:lI1. 

Sien(dól, tlhol sziilele ll . Rtlkowi g. ahol mUllk:'dkodoll. 
IIOSSZÚ :H üt. és keserves :IZ életttlpa s7. l:l tal: llIerl :lZ orsziLg 
n em ismerte föl ti ttl n itt\stl ibnn rejlő s7.abndsúgeszmékel. 
Meg' is szenvedett érte ama nemze ti s7.ercnesÍ'!lcllség nllll(
F, ~)~ n . amely Lengyelhont mostanf,ig idegen népek mb
l;':lIJában ttl l·to lla. 

Most mil,' sztlbad az tH .. . Első útunk ti ulrIgynr-len. 
i:~'el hatMo n át =ar(ÍlldQkllt legyen a nagy gondolkodó. :1 
luthíi tIlJlit\,{IllY, Soci nus Ftlustus s irj:HlOz! 

KereszteL:. 

S,i ríi :.orokban :iliallllk tlz :'lldoll m:lgvtl r füldijn ti 

bt'~~ll kercsztek I ~ t c~, jó\'olt ilból föld:llIyimk ;lIegadta gYIÍ
mulcsét. A Ic;::d ragilbbtll és a legi7.letesebbel. :ltll it \'alalm 
cmberi lörekn:'~ :1Z isteni akarat tá mogatúslh '(I1 létrehozott. 

": n (; p fitl, ti fö ld szerelmese. reménység a la II Sl.ÜntOIl . 
S allllt II btldzdúkba tllIntlk idejcn ('gy m;\ lysi'ges sóhaj. 
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lfi 'SaJ. egy \i~hcllézö h,kinle lle l elszórt, e l"elell , minden 
egyes mag - mint :l boldog jÖ\'Ó biz losrléka _ még n hó
Inknró a lnll i ~ megle lte kölelességé t. J::desdedell szunnyadt 
egy da ra big, majd mély :ílombn m eriilt. s egyszer csak :u:t 
veUe ('szre, hogy az örökélc! csir:ija erjedez az ö bensejé
L('Il. Az {.I szóli rög és az Is len kegyell je, a drágn mag, 
k t'7.e t fog nak egym:i ssn l, szövetséget kötnek esöcseppel, 
na psugfl r r:d , I1I1:g a kósza szélle l, meg a szh'böl jövő bu zgó 
im :í ds:igga l s - ime! _ iH vnn mi ndnyújunk szeme 1[11 -
tú ra a csodn: az nrnn)' kat;'.sz, nz l'lj kenyér. 

Szel' le az orszúgban , ,ddott mn gyar földünk ön. siírii 
sorokbalI :',llana k mindenfe lé n bl',za keresztek! Enyim -
ti ed - övé . . i\li ndny;íjunk él Mcr t mindannyian gondol
tunk d ja. na l 'on la imft dkOzlunk éretl e, kala ple\'é\'e kö
s7.ünt üll iik a gazdát és :' z rl ratómunkíts t, nkinek ri thmikus 
csapá s:. alaH hulloUa k a r endek, hulloHak egyre-músra, 
a nap he\'ében és ri telehold ezüs tös túnyérja nla t\. Most 
végre iU \'nn n dagndó kévékbő l egybernkoll " keresz /" , a 
m:lgya r me~\';'ltl ás s)'mboluma . 

A nép fill , n föld szerelmese s \'e le egy tilt mink is, 
~sbellézö tekinte ttel adunk hlilát a mindenhat ó Isten úldoH 
gond \' iselésímek, hogy a tya i kegyelmét nem vonta Illeg 
!iiiünk. ma gY:lroktól , akik :\ keser ü sorscsap:í sok' alalt is 
es~' edül Benne blzhlllk - ,'('ndiile ll enüJ. 

Ml"g-megúllok ill-ott II Dun{lIlt{.1 lankáin, ahol egyk or 
n p:'i lya flltú s nemes ösztönével bcfdlo lt ;lIu a z Or seregébe. 
Az ős i ;I\'ar fj", ldsánc (népiesen : Bolond\'ár) te tejéról belá
to m a z egész környéket , am elyet II Duna és a Bala ton , a 
Bnkom - és a Vér tes hat::lro lnak . Ide látSzik tú n m ég a falu 
tornyn' is. ahol ri Jévitas:íg sz(,ruz' kenyerén la nullaOl meg
becsiilni a munki.!, a gyülekezetet, az iskol;lt , a gyermekei, 
a ba r:í lságot, a dalt , a 's zerelmet s a szent ha 7.a fi ság mo
csokt:l hlll zúszla júl , amely kőré ma is hívnám hivogalnám 
minden ma gyar testvéremet _ a " keresz /" jegyében. 

Sok il m i kereszHink , De amig lsten j6volt:íból, ilyen 
álma tl1 g, ilyen tündéri látványban vn n és le.11et rés Z(i,~.k: 
amint szé tlekintünk a7. ös l\\' l1 r hat(.ron , addig ne féll suk 
ezl a n em zetet. Egyet eme~ kereszt ény egyháwnk l1zért 
emclt e :l Z Is ten jobhj{lra II maga tanit ómesle ré t , mj'rl a 
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kercszlhordoz:',sba n mindnyá junknak köve t endő példát 
adott. Minth .. hallanók Illa is n kasza suh intásából s az azt 
kisérő lúgy z i zegésből a bibliai jeligét : " Aki én utánam 
akl1r jÖlllli, tagadja meg magát, vegye fel HZ Ő keresztjét 
és úgy kövessen engeme!." Vajjon lesz·é, aki meghallja és 
megértse? Vajjon lesz·é, aki tüzön-vizen {II kövesse? Mert 
nekiink ni ncs sziikségiink sc lagymatng magyarokra, se 
lagymatag ke,·esztényekre. A név még nem sokat jelent ... 

Sok a mi kereSztünk , De mind járt kevesebb lesz, ha 
egymás t lllegbccsíl1jük . J\ lindenkit a maga é rdeme szerint. 
i\legbecsilljiik ki \'ú lt azt II jó te~ t \'éfünke t, akiriiI CI lehe l 
mondani kÖzJ)éldabesz&l.ben, hogy "olyn n, mini egy falat 
kenyer". l\Iegbecsiiljiik a kérges tenyeret, a hulló verej té
ket , a szent rügÖI. az im{,ra hh'o estha rangszót, az úlom 
kl1 r jaiban pibenö csecsemőt , a J övö aratóját , é~ minde
nekfölött az a ratús VrÍll , ak it kén 'e-kériink : boes{.ssa ki 
az ö ara tó it :1 nngy magyar Arnt{,s ra . 

Tik-tak. 

.hir az ú":I, jú r . . Pontosan beosztja a móló idő t 
gondt erhes napokra, örömt eli ódkra , illanó percekre és 
tőrt é ll ehni pillanatokra. S élnénk b:ír _ a kriSztusi recept 
szerint - az örökké\'nlóság jegyében, mégis a Chronome
terhez ke ll a lka lrna zkodriunk. HOl1.:í igazodu nk most is, 
amikor a szüJiii szív szere tehh'el kopogunk a gyerekszoba 
a j.laj:í n : " I{eljetek fel, gyermekek l Es ne restelkedje tek !" 
TIk-tak. 

J ár az óra , jár ... Pelyhes kicsinyeinke t \';lrja az 
iskola. Ott is kész az _ ó rarend, amely egynnínt kö telezi a 
kis diákot és a tanllób:icsil. Nyüzsgő-mozgó méh kas mód· 
járu mcgte lik a tudom;,ny csn~noka ; s boldog, aki az első 
napon ké t betti t egybe tild m gasztani n régi és ö rökszép 
s i!~~b i z~ ló n~ódsze_r~el: ~B _ ab. ~Iég boldogubb, aki az öt 
IIJJ ,~n kl tudjU sdnlltl1ll1, hogy melllly i pénze marad, ha két 
krnJc[trt elkölt II búcslÍvús:\r satrai közöt I. THt még a szii
net! !oz a 'r ö\' id Hz pe rc, amel y ala II az iskolu udvnr3 jövő
meno, ló tó-fut ó t{ibor képét ölti magú ra, A templomi csend 
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ul:' 1I \'id:ím kacaj . törtetés. hllncuro7.iis, llgynevezetl sza. 
badgyukorla t, ahol mindenki meglnti.l ja It mnga jatszútú l'. 
Slí t. :tVligy kii7.flöfe lél. akivel \'éd · és dflcszö\'clsé~e l köl 
eg)- egén életre. 

Júr fil ora, júl" ... S vclc együtt másodpercnyi POIl -

10"''':\Sg:,1 - hollassli tempóban, hol Gyorsabb ütemben 
- jllr, dobog. 2al.:310l:lz ember s7.Íve is. Az édesapa szíve ... 
Az édesanya szive .. . V:irja haza pelyhes kicsinyei t flZ is
kolából. Ak i jól tanult , s lIlagút jól "iscHe, annak otthon 
csók i. ju l:.IIIII\: s :\ pajkos és Iwlogaló elött is idöről-időre 
e lsimul a gOlldharúncolt homlok . Otthon, édes Otthon i 
másod ik iskol;ínk, aho! milldjÍlrI jobban megértjük, hogy 
mit is :Ikar vcHink. mit is kiv(m t őlünk az iskola . 

1\1. iskola szorg:llul:l1 kh·úlI. Kitarló, buzgó igyekeze· 
le t. hogy :Ilnil a leckék SOr:Ul megtanullunk, :Izt soha el 
Ile felejtsük . Alapos ludriS és rendszeres gondolkodás 
legyen egész é letünk \"ezerche. hogy igy a szülők aldozata , 
I:tnllóink lelkesedése mié re ttünk , mi mialtunk kárba ne 
lIl(~njell soha. S azl se fe lejbiik cl, :unit a jó öreg Biblia 
mond, hogy ,/0; Ornak jé/e/me minden biilcsességJld: 
ke;dete". 

Az iskola megtanít imrldkowi is. Kit · kit a maga fele· 
kezete és egyházi h:\gyonu'lIlyai szerint. Amikor, imúdk,o, 
zunk benue, templom lesz a mi szúl\lullkm a~ Iskola IS, 
l:;s iskola a templom is, ahová nem IHlszta kotelességböl 
j:irunk, hanem azért, h ogy is timi eredetíi lelkünket még 
jvbb:m kimíi\'eljük s az örök T:1l11l?lll es t ,~rhez s.zab\':\ ma
gunkat. 011 is halljuk. mindig és Illlll?euull a b~ztat.~ sz.6t . 
II Szeretet meg\'áltó szózatát~ " EngedJétd.: hozzam Jonm a 

, 'I" J,,-;csillyeket, Illert ilgene1.:é a mennye/me,,. orswga, .. , 
J:ír az óra. jár.,. li t "annak a gondterhes napok. S 

, 'ajmi ke"és örömteli órát tartogat :1 mi S1.{llllunkr,a a ,"a,ló 
~tet kiúhr{mdltó tanulsuga, II\ :\I\Ó pe rcek helyett, Isme,! II! 
\'an a tötténelmi pillanat , amel y prbb:íra ' t ~S1; ' erko1e~ 1 
cröinknck tesjavút. keresr.tény hit(inkel s f13l1lknak cs 
le-"mY'1Íllknak izzó honszerchnél. • 

. 'Abcndlalld" , vig)'úzz! A hOLllokóra lejúrófélbc,n V~II ... 
S h;' egyszer kiürüU, csak :1 Keg~'('l e l~\ ,ISle.lle, :I~L Lll~nd . 

.. k· "Init Úr eg " edül csak Ö tudna Ismcl feltoltenL , , , ny:1Jun ~" ,_ ' 

11-1 

• 

"Egy örök Felsé •... " 

Hitva llásunk alfája és omegája. Ebben az egyszerű 
té telben összpontoslljuk mindazt, amit értelmünk magáévá 
lehel, amil lelkünk megkiván és ami a mi emberi stiviin
ket véstelcIIül boldogit ja, 

A szellembirodalomban O a mi Atyánk, aki törvényt 
szab, korlátokat állit fel, h ogy annak engedelmeskedve. 
ezek közölt haladva, neveljen magának földi gyermekei
bőI kiváltképen va ló népet, jó cselekedetre igyekező!. 

Fent az ég rngyogó magasságin ismeretlen világok 
.zúgnak el fölöttünk, Ö o tt is otthon van, Az Ö szavának 
h6dol ott is minden: a legnagyobb, mint a legkisebb.,. 
S ebben a hódolatban domborílja ki a saját egyéniséget, 
mint a nagy EgésZllek szer,'es alkotó része. Iti mutatko
zik II függésben az önállósag s az önüllóságra való törek
vésben az örök harmónia. Istennek fönséges világa ez, 
ahol a mi véges tudusunk megtorpan a Véghetetlen uá
mokban ki sem fejezhetö távlata elölt s a hit karjaiba 
kapaukodik, hogy m ég egy pár lépést tehessen előre " . 
.s ott is csak azért , hogy mind a ketten alúznlos gyermekek 
módjúra leboruljanak az örök Alkotó előtt, boldogan 
rebegve: "Egy örijk Felség! Mi T éged imádunk, .. Rajtad 
kívül más Urat nem ismerünk,., Tön'ényünk n Tc szent 
akaratod, " Hazánk a Te országod, amelyben lnkoúk 
béke, igazság és szerete t "." 

S bár úgy lenne itt alant is, ebben n s iralmas mély. 
ségben, ahol ö rökös küzdelemben, á ldatinIl visszavonás· 
ban, gyüubnn, keserű könnyhulJatásban, f:\jdahnas csaló
dásokban pereg le nap-nnp után n mi földi életünk I Pedig 
ezcn ~ bolygón is Ö az úr, aki elatt rejtve nem maradhat 
semmI, 

Alant , a földnek titokzatos mélységeiben ismeretlen 
erők mérkőznek egyik n másikkal a hatalomér\. A ho
mályban nem lehet tudni, hogy melyiké lesz utóvégre is az 
elsőség, ,. Az arany, mint értékmérő , bÜs7.ke a maga 
s"-ármazlÍslÍr~ s arra, hogy fényét önmagának köszöni. A 
vnsércböl mmden lehet: békés mnnka·es7.köz, vagy hada
kozó szerszám ; a,,- emberi kultúra emeltyiije, vagy a pokol 
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lorn:ie:ltluk o~zJop~ora ,. ahol cz van fölír va: " Hagyja tok 
föl a reménIlyel!·' 

Ebben az összevisszaságban csa k egy kivezető úl mu
tatkozik. Hogy t. i. mind a l;jtható. mind a láthatatlan 
világ s ezekkel kapcsolatban II mult, jelen és jövendő "Egy 
(jrók Felségnek" hódoljon, akiben feltaláljuk mindazt, 
amit értelmünk magáévá tehet, amit lelkünk megkív:'ln és 
:Hni a mi emberi szivünkel végleleniil boldogít jn. 

Ez az irgalmas mennyei Atya adta nekünk Jézus t, 
hogy az ő péld:'tjál kö\'elve, templomoI építsen ~i-ki ma
gá nak a sa j;l! kebelében. Ebben a templomban .. a!lru~d~an 
hangozzék. magasztalva ~s fe lmagasl.tosul\"a a z orok Hhltat 
könyőrgö szózata: 

" 6 

.,Miatyánk, kit fenll ragyogó magasság, 
S iti alant mélység leborulva tisztel, 
Egy örök Felség! Kegyes érzeményink 
Téged im :"ldna k. " 

• 

(S: . SJ 

• 

• 

I 

FüGGELÉK, 

lJzenet.* 
lD", AUretl Hall, a kongresszus elnöke.) 

Szívesen köszöntöm összes testvéreinket , akik az öt 
földrész minden tájék:Ul ugyanabban a nemes num kában 
forgolódnak, terjeszh'c ~s ápolva a fe tvilúgosllll keresztény' 
hitet és vallási szabadságot. A lefolyt esztendő eseményei 
még inkább meggyőzlek engemet afelől , hogya mi egysé
ges frontunkra nagy szükség van, lllert a velünk szemben 
úlló nyilt , vagy alattomos erők nelll szűnnek nleg táma
dóJa/.!: lépni fel , és kikezdeni mindazt , ami reúnk nézve 
örökbecsű és szent. 

A mi együttes, kitartó és lelkes munkúnkra nuír csak 
azért is szükség VUll, mert a va ll{\si kisebbségek némely 
országban még mindig kegyetlen elbllnásnnk és üldözés
Ilek vannak kitéve. Még :ll európai államokban is előfor
dul , hogy hit l"okolla ink kétségbeesetten ktizdenek a sza
badságért , de egymagukra hagyatva ez a küzdelem több
Ilyire kilútústalan és sikertelen. Boldogabb orsz!\gok lakói
nak fogalma sc lehel arról a mondhatatlan szenvedésről. 
amelyet ezeknek az igazi kereszthordoz6knak el ke11 
\' i sclniők. 

EUI"ópában a kisebbségi sorsban élők száma kőrül
beliil harminc millió. Es h!\f nagy többségtik inkább poli
tikai nyom:ís 1IIa ll nyög, aZI\l·t elég sokun vannak olyanok 
is, a kiknek vallási meggyőződésiik miatt kell szenvedniök, 
SZ,abadel"íi egyesiiletiinknek nem lehet szentebb célja, 
mmthogy ezeknek a sorsüldözötteknek ügyét magáéVÁ 
téve és felkarol\'a, amint lehet, rajlok seg(terii igyekezzünk. 

, 
• :\'emzctköl; VaSárna,,·. '9'- , 'O " , .. . 
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