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Tudjdtok meg mind, én itt meg nem ha/~ 
Iam, egy falu SOni engem le nem Ullügö:öll .. 
en csak elvetettem m c/gam eg" picinyke 
helyre, odabujtalll a rög alá, hadd lcím: 
kikelek.e? Lesz -e rajtam uirá!}'! Termek-r 
gyiimólcsó/ 9 

Ott .~zakílQlfflm fe ibe az efbeszélésem {onoMt lult · esz
II:ndóve/ eze/tilt - ó be régen i.~ volt cz, rővidnfldtágos 
ifjú koromban -. hoOll döcögött velem a görög gyors
vonat, Belg1"lídban ki scm szcíl/lam, Budapestig meg sem 
Qllta.m; (Iztán a viszontlritús örömei, testvérek, szülök bol
dog kérdezgetése s kés:ülOdé$ hazu. 

Haza, Erdélybe! 
Most {Q/Utl/tni aKarom a ml'sémet. 
Vj ulmásokról akarok írni, amelyek, JICI nelll is vol

tak olyan csillogr,uk, mint az angliai kerékpároul$ok, az 
wncrikai (lu{ózú.w/..·, a hfljózós a Csendes-t engeren i.t túl, 
ti japán elbájo!tatr"ü, a k(nai elrelicnés, az indiai töpungé.s 
és az arab világ s2.Íne,' iivegképei, azérl me.~.tzebb vittek 
engem , mint ijlévi kóborlálloim, mialatt "bejúrtwn a kerek 
világot". Mert kedve,! és élvezetes szinről-sz[nte látn i négy 
uilágrész sok csodáját, de mindez ingyen adatik egy kis 
fáradság és valamivel több srerencse árán. Jártam eleget, 
lóttam eleget; azonban elöre ezáltal még egy lépést sem 
Wtem. Az en igazi utazásom akkor kezdódótt me(J, amikor 
a világjdró út porát lerdz/am magamról, s Jlekildttam. 
hoy!! megküzdjek a sorsommal, lerenilsem meg az életemet . 

Errül az ulazásomról akarok most itni. 
Szdmomra az: elmúlt hat esztendő, ez új utazásom le

telt ideje tanulságosabb volt , többet jelentett, mint a kerek 
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uildg bejárása, mert míg ez; utóbbi azzal ismertetett meg, 
hogy milyen húroko" zeng a világ, /lZ efli bbi azt mu/alla 
meg, hogy lIZ én kezemben hO!lYun szól az élet hang3::ere . 

• 
Magam is régóta akarom, músok i3 sürgetnek : az frrist 

ml.Ír el nem kerülIlelem. Pedig áldozol ez a má.~ok kedvé. 
nek, vagyo m(fgam hiuságának. Az élelemből lapom el az 
drá/wt, h09Y músát adjam az e/űzö órák valóstÍgos t'/f l éneJ.-. 
Megrövidítettem az életemet. Most Ü, /l om} az ablak előtt 
ülve ezeket a sorokat rovom, kint leh etnék az . istál16ban, 
altol Túdor, a tegnap l oyadott kü ferficseléde m, hunyos 
Szóval eg!Jezkedik a szamarammal. Vflgy júr/lUlnék a fafu
ball s megvillltllfi m a volt bí ruvol II kerti önfö:!h d ÓflYi'[t 
és hátrányait. De én mindezek Jldllett iilök é3 irok. S 
Illivégre? Ilút elért irással flZ ókor ;rál1yregény-[róitól 
],:ezdve Szabó De::söig s még rajta i3 túl, vulaki valaha 
valamit'! Taldn sápadt, va!/iI lángoló felke:Jedéssel állotl 
lel egy pár ifju a nu.'lY mű elo{UtISÚSQ után, de ua/ami meg
vúlfo:otl-e Ielkescdoisük nyomában'! Csak CfnJllek lJ(Jn ereje, 
jogosult$ága: a tettnck. A lerueimel szin es szavakba hiába 
DOnlc)!lI. ei e:l1'tlJowk hiri/Hl wondom, mil kellene, m il volna 
érdemes, m eguúltás, gyönyörűség tenni. Ez mind h iábavaló, 
c: mind cml.' álmok szalmdjll. Sót bűn, 110 a szóbeszéd 
miMt a Uflló.tóg()$ élei megröuidüf, ha cselekedeteim kész. 
pénzért nem nyümő[csőzlethelem, mert nem érek rd, inkább 
úlmaimaf rovom rú nagy, k erek számokban értéktelen pa
pírokra. 

S én m égis írok, m eN [«fumba {1!Iökerezve fejemet 
feldugom. Távolabbra nézek. Nem ak(lrom elvesziteni a 
kopesolrltot a nagyobb vi/út/fiaI. fla én tudok róla, ti is 
tudjon rólnm. Tudjátok m en mind, en itt meg nem hrt/tam, 
egy falu sara engem le nem nyűgözött. Ell csak elvetettem 
m nlJam egIJ picillyke helI/re, oda blljtam fl rög alá, hadd 
lám, kikelek-e, 'e.~z-e rajtam virág, lermek-e gyümö/cs6t. 

Llleia---Mészkö. 
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A F E L O G Y E L O Ú R 

A !'ALU SZERELMESE 

Az voltom nkkor hosszu ~deifl, aki. a.<:óta 
találl sohasem: (J mindrnla tiltal ell~met~ 

I ki 1kit nem s zid a sok é., véd a kevés, 
vau ./ l j.' M n'.(/ 
mctl C(;Uhe/o!jhdt II.! e!Jéssze fl .v10$ mu " 
I:üző,.. cn'dmé!llii". 

A 'l' 0' '.'t t'urog ho"v aki távolról né:ú , szépnek 
VI <lg .. u " '''>" '[.\ k ken 

Ji a \nnak is szép II világ, aki mtlga utazI { rH] ll. ·ere . . 
~~~~t l nblakúból , hlljóról, r.épkocsj:~ l e~y perc Illlnden 6 á~ 
lomás. Jijnnek , ll. \lj arcol;.:, .al \lJ . s7.lJle~. I{ápráz~a\!HC 
,-ilJg. Milatcn !;yi'lnyöru i:s mlll denk, ked,-es: hegyek , • , 
fmberck . Angolo k, japánok, roa~yaro.lc . . ' , .... 

De ?oki egyhelyt mcgúllott t~ :~ mmdlg u8"?;J I1~zt l.tlJ,u. 
'lll"o!nn l· An«I(,:, h nngy[m'lk h :lIlg}-'aholy, 6zek71)neli. Er-
< " , ... '" . , I d·'l' hulljon VISSZIl déiv : al foro~dol1, 10pogJon. ll gaS~i.O jC~ , . : 

' il ·on föl újra. Allgolllak Augha , hangya l~ak h,an~a 
~_::Iy~ székciynek Erd{íly, ,gy ,·~ lik újjá. így váh~. sz~p p~. 

Hát én lopogok. m07.gok, agaskodom , ~o rWJ.()do.u~ 
S él "<TY Erdélv és szep "agy te kiS fnln, M..,.ukö, ,7, IV",,>. ~ 

,.hová sorsom vele!! , . ,\kli 
' De néha cllnnl,adók, clfArad ok, Inesallok; . .~ 

. . ·mon szÍl mlálom cl hány igaz ember él Erdelyben 
~J~~}~ ember :: n~énki'ii uni!<\rius egJhúzkijzsé~ k,'bli~ 
lmníC<;O~D. i köz öl t. . k ' It li 

Ha t ~v\'d cze](; 1t még a s:ono~zoli .~.S szépe 'O\'IÍ~ 
ErMly fö ldjén. Akk or új hOl1ff)~!nlasra JotfcOl .haza .
dorl:lsai mból. Ak kor -semmi sem bánt~tt: se~ml !em sél: 
1" 11 . hmz. leli;:'!;:7.i áih~s hc:}"C'H m-nUakasl f{'Jugyeloség Váll 
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a székelykere!lzhiri középiskolánfIl s titokban sokan !{'~tM{, 
mi (og belölem kiu.rndni, ami az ártatlan unitáriusságot 
megíerlözze. De a próbaidő Jelelt . Talán mert ravaszul 
magama t jónak s unitflr iu snali: leleUcm, vagy talán mert 
\"3!6ban az vollam, végtére méltónnk tal:íltllUalll :\r. uni· 
tál'Íus lelkészi p:liástm. Engem nem b:\lllolt a7., hogy meg
figyelés alá kerülIem, r~l"cztl'ln az élei minden fordulatát, 
mint o. gyermek, akit erővel cSÍnytllvésen akarnak fogni, 
s aki ügy főú Ic a világot, hogy példásan viselkedik. 

Ha megg:ondolom, oknl szoJgállattam eleget arra, hogy 
reám gya nakodj:m ak. Tanáraimmal vitatkozni igen szeret
lem, Az öregeket csak azél'l, meri öregek voltak, sohasem 
ti sztl!ltcm. Még arra is rávdemedtem, hogy leológushil'snim 
közül egyesegyedíil ülvt: mnradják, amikor azóta elhúnyt 
öreg püspökünk önképzőkörünket meglá togatta s hont\ll1. 
beszédet intézett. Igaz, egyiküknek scm jutott esz éhe sajá I
magát ól, hogy illenék felállni, s tisztességet tenni tanári 
k('zmlésre Ilem mcgllyu~13 tó cselekede!' 

Ha a " Pásztorlú7.bc .... megjelent "fol·gács" ·aimat va · 
laki markában összenyoml:., cceUé vIiIlak. A "Szabad Sz6· 
szék " nleréSzcbb volt, mint bármi, amil azóla eJharsoglnm. 
Még Angliáh6l is ros .~Z híremet hozták. Ellene szegüHetn 
uz ox.f()rdi teológia iga7.R3 tósúgának, :!mikor <l.Z kifcjezd-;l'c 
juttatt:!, hogy ószövetségi Immlmányalm elmcllözését Hem 
hajlandó ellűrni. Amerika messze esetI. Ott ki tudja, 
mennyi bolondságot szC'dell ma gara :U:, aki mtlr hazulról 
bolondnak indult . Ki I:'dhatolt bele a vcsémbc 6s kj mer
hetelt volna érettem jótjllani? Arról Szó .~ em lehetett, hogy 
kipróbiliás nélkül (~lismerjék erkölcsi jogomat ahhoz, hogy 
unUárius lelkész lehessek. 

El ellen nc!u'm nem volt semmi kifogásom. 
A végén is nem volt okom lllcg!Jilllni, hogy ler.;:pe1.<S 

gőbb, leglettrekészebb éveimböl er,yel és felet egy erdélyi 
kisvúro!.ban keBelt e ll<iHencm. Sok It'Idnlclhf:1l j(í voll ez 
fA:Y. Jó "olf, hogy nem engedlek mimJjárt ri {aluho/.. Hozzá 
fgy elöször az ablukán -keresztül kell ell bepillaninnom. 
Odakerültem a közelébe. 1zelhellem, nézdelheUem. Távol
ról megsimogathattam, De magamhoz nem ölelheltem. Az 
udvarlójává kellett lennem, mielőtt vele törvényesen meg
esketlek volna. 

HAt én teltem is a szépet 3; falunak és egymá.snak mi 
örök IlIiségel fogad I unk. 1\fiuden akaratom csúcsa, lnindcn 
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szándékom teljessége a falu volt. Alig vártam már, hogy az 
igazi élélb,-n, az igazi küzdelemben II falu l;tlpnUlUHúsa ér
tIckében részt vehessek. 

Nem ez volt mindij:( a kivanságom. 
Diákkoromban gépészmérnök akartant lenni. Akkor 

a számok és n fogaskerc)!ick érdt'kcllck. Azulán jött a be
tegségem. Két esz1endeig nyűgözőtt le n tüdőcsúcshurut. 
Amire felgyógyuilum s készülni kezdtem az érc ltségire, al 
orvos tanúcsa nvomán l i~ ztán álloH előtlern: ha élni aka
rok, olyan pályát kell válaszlanom, hogy U1. falura kössön . 

Hát akkor leg}'ek gazda/iszt! 
Máig sem áll elöllem /iszlán, miképpen válloztattam 

meR ezt az eredeti clhalÍlrozást. Édcsnpám volt a kártyám 
keverője. Ű ifjúkorában, mint sok falun felnőtt ifjú, aki 
előtt a tanítöság és a papság az egyedüli pálya, lelkés? 
akar! lenni s csak an y.:tgi okok kényszeríte tték arra, hogy 
teológiai tanulmányait abbahal-f'lja. Ha beWlc nem Ieheteit. 
legyen belőlem pap~ Nin(';s is annal szebb pill)·a. A hiwk 
II hilzhoz hurdja!;; a k(·n)'<,rel. l{ötcicssér:t sok nincsen, Ul 

is ItönnYli é.. kedves. 
;'\Icm \'olt nekpffi kcúv em ahhoz soha, hogy lelk6sl 

legyek. Dc talán, mégis, igaza vall édcsap:.ímnak: jobb egy 
falu !IZO Igája lenni, mini a grófé. Hát jól VRIl, nem bánom, 
It'gyen pnp helülem. S mM a kedvem is megjö tt hozzá. 

J::szrc sc \'cllcm, m a .. :;;ZCI'CI!('1ll II p:'dyálllat. Tcrwim 
\'ollak . Még nem h:)gyt nm el a oSzocifili.'Stu clve imel, amelyek 
egész t e<l lógu,~ idöm alall v(jgiK kist!l'Ick , tIe m:lr lllind ~n· 
k éppen azl kel't'stcm, Illik ('ppcn lehetne II falut, ahol az 
emberek töhbsége él, ntv\!zctlli a közös f(3zdálkodás sik
jára. EgyeWre neJll érdekelt a falu m élyebbeu. A vélellen 
arra kényszerítell, hogy él~tcmet falun éljem le. 31051 még 
c-sak a:wll töprenkcdcm, mik éppen lehetne ez l az alkalmat 
:1 legokosabhnn kihasználni, m it is lehelne fl falu'\'al csi
nálni ? 

De ahugy telt az idő, a Calu mindinkább gerincévú v:'lIt 
társadalmi elmélkedéseimnek. 

A miudenségi élei törvényei a ralu mellett döntenek. 
A magánosan élö ember lIem teljes ember, mert hiá

nyoznak mellöle a társak, akik éppen olyan <szerves részei 
az életnek, m ini sajá t t'londolatai. 

A nagy városok viszont elzárják öl attól, aminek ölelé-
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!iében kellene élnie: a fölölő l , a vizektől, az erdőktől és az 
udö ál!alail61. 

A nagyváros bezárja az emhert az embercsordáha. 
ERJ'ebct~em lá! és h~dl aZ ember, csak emberi és embernek 
lnllnkájút. Az emberriii hcszé l minden körülötte: a ht!zali, 
al Il tcú k és ;) vi l1álllhfl dtók . .. \7. emher kiszakitotta mogát 
a mindcns~x ölclésé lJöl. 

A hegy olda ioí h:m, fl folyó parlj:'!n, a völgy szájában 
mc~húzúd6 {alll ti helyes {lrrlllyu élet Hegyek, erdők. rétek, 
szúlI16fő ldel< , levcg(;. lev('gó éJ I1;1Z:11.:, nnIJerek. Együtt 
ntn mind, aki ismcrll cli egy mást :!s: egy ütt i:lnek m ind a 
föld hálá n, az ls ten tenyerén. Miívi$7.ct, tudomany fejlőd
hetik közl üh . De a Wid emlőjér.) 1 sohn le nem szakiljá k 
maguknl. Tll rjf. lt a föleIt:! cs ,,~ ti k ti magol. f:nik II növ~
kedé"t. r~ l ik II mindcn()éfl éictcl. 

Ar. emhe.ri ji.iw; lrg \ö hb llaKY :ílmodozbja eltörli a nagy 
v:í.rosolwl a Jl)ld sz inerJ!. S a nagy vúrosok, nlilldcn látszó· 
lagos nö"e:<cdé~ti l( ellenére, mnr nlkalm:l7.kod!lak. Nyugat 
ipari központja i mell ett goml::lm{ldra nanek fel a kis kert
v:í.ro.':ok, ahow\ fl tchcltis. üzldemberck lakni, élni kiköltöz
nek. A ki ell en ]'iíreugc! tegekd. TI! t'gúnlák. Erdőknek ós ré, 
teknek közcJ<\he vágY Iluk. 

Dc nemcs<l!;: ezérl n fal u a legigazabh emberi lelele· 
pülé~. A falu , esetleg löbb egynüshoz tartozó falu vidéke 
az II pont, :lmrlyen uz em ber egyéni önulwrása t'lrsndalmi 
i]I ('!';zkrd~s(~"e l cgyensúlyha hozható. 

Awkka l o';:>:embcn, a kik egyolda lúI ng vag'}' }!Z c::l'ylGni 
ömkarfls t, vagy pedig lA l!irsadalmi ('Krh,~ilh~st tartjiik a 
jogos élet mértéknek , I\lc~u lb Jlí! ha t o), hogy mi nd a keHő 
szerves r~sze t i m indmlség elei éne k. Semmiféle elképzeMs, 
nmdv :lZ egy ik érdekébeu fdillt!o,7;1 a mngik:;t, ;:(~1lI gon· 
dolha tó hel)'esnrk. r:.: két eg:r.mn,:,." .. 1 lill"zol~~()" l'jJ'!,llélben 
úiló éll'!form:. kicgyen lHését, összha ngjil! ped ig csakiR úgy 
érheljiik el, ha az egyéni nem kény.<;zc;i :jHk t{lrsadalmi 
e~·.:;égbf' na.gyobh cmbercsollori! lI l, m in i :linl'k~or:I\': I I i i 
lernll~"zc tszenlleg, a mHg:1 belső indit:h;ai szerint lelki kö-
7.ö s.<;t'~be ludj:l; ma gá t b07.I1i. Egy olyan közössé;:::- érdekeit 
s:t:olRMn i, :un ~!'ye l m ngtlt alono~íla"i India, nemcsak kö
zösségi cscleked l' t, han em az egyéni ségének legleljesebb (is 
Icgszabadabh kif~jt ésp. is, mivel a kii7.iiSSt~g célja egyben az 
ö önkénl \'3l1.'1I C'::l:y~n j C'éljQ is. Ha ellenhen a kÖZÖ~Sl;g 
olyan, hogy a zzal ö roagál egynek vallani nelU tudja, akár 

HI 

m eli Wic idegen, akár pi'dig mert nagyobb, mintsC'm [_ 
szeretete körél meghatározható társadalmi érzéke magába 
foglalni képt~s \'olna, II közösség al'<.\l":lla és erdeke nem 
az ö ak!trata é~ érd ~'ke 5 így "agy II m:.l ;.l'n érdek(:it szorítja 
há ttérbe, vagy a kívülröl reákényszerHctt I!Írsadalmi tör
\'é Jl.re~c.! .szegi meg, ny.iH~n \'agy titokban, hoöY a maga 
egycnlsegt: t szabadon klfeJlhesse. 

Oly:. o csodaszer! mé~ nem találtak {ő l , h o~y bArki 
\'alóságosan, élete szerv('sség~bcn tlÍrsadalmi érzéke be
fo:::-adó. körét akarala szerint meglágithassa. V:llaki elhatá. 
ro~haIJ~ ,Il legnagyobb jóhiszeműséggel, hogy ezután az 
egesz ... !Iagol szerelni fogja: - de ez csal. aíTé l~ jjmhor 
óhajtás, mini a~ikor a bukol! diák fölteszi magáhan, hogy 
c:ulan l~lC~ fOj:;Ja oldani a ma gasaiJb számta n legnehezebb 
foiadata li I S, vagy a bolfülü l~ i .ic le ll li, ho)::'y ő looz a s7ázad 
legnagyobb hesedüsc. Tudom, cz o gondolal ~llentclhen áll 
!::(' llJcsak a tökéletes túnwdalmi rell( J.~zcrck tcrvellíÍllek, de 
még a kercsz1yélls(I,~;ncl{ kiindulúsi pon lj{l vnl is, meri ezek 
mind WUaelezik, hogy a szerele I tisz tán nz akara I dolga 
s a~i magát rávCoSzi, az szeretni képcs akar a z ördögöt is; 
dc cn ellnek éppen H7. ellenkezöjét lútom bcigazoHnak. A 
tény az, hogy a társadalmi ó'zék fejliid csének kiilönböz(\ 
~okán ~n6 e.mbcrel;: élnek egymás meJlett - n fcj1őd6s 
Irrt~la tavairal scm egyenlő minden egyénben, hiszen ukkor 
ti. világon nem volna {I.<ivány v~l gy Ilö"'~ny , csak észszerücn 
gOl1dollwdó ember -~ dc az emberek tömegének ídtalf.han 
lw.llnilanul ~ic.si n. túrsadnlmi érzékr.. A leg töhb embN' még 
saját családja hlgJuival sem képes tlZ életét és az é!'dekeil 
összhangba hozni. Arról _~z6 sem lehet, hogy l'W,y,t f •• lujá
nál l1ug:yobb közösséggel a legténylegesébb, az érdekazonos
sági;:: Ilwnő m ódon társadalmi visZOllyllt1 !Cphcss:en. SOl: 
mll:lképPI' Il ml-~ egy f:l lu t:'H'sada lmi éJch~ llek II henne élő 
egy~nek önuka rásáva l való szerves egységhe-hoz3 tala sem 
tckl! J\ helő másn:ik, m int bdálha ló idün belül megva lósit-
11:110 cél~a~, amely azonba n már nem á lmododIs csupfln, 
hanem Jót allá<ios igéret tgy vá lik a fulu az emberi élet 
leg természetesebb k legtermékenyebb tá rs:1dalmí rgységévé. 

Ilyennel. lá!taffi a falut, amikor hnt esz tendővel ez
elö tt Székclykereszlúrra kerÜJlcm. 

A célom csak áItalánosságbon voll ki lllnk ulva. Szer
Vesen é .. inlézményesen kifejleszteni m:olHlt n viszonyokat, 
Ilmelyckben uz egyéni önakarlÍi és ft lú rsadt\lmi egység 
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cgyképp{'n kifejeződik , fejlődik és gazdagodik . A közmú· 
yeUs!!" em elése, sz ükse~lcs ~a zd:lság:i ~s társadalmi intéz· 
mények megszcnezésc. Minden. a mi emeli az élel.szilll.et s 
6zil:í rdabbitkká tes7.i flZ a lapokat. A köz\,'ellen eszközök 
m egvil l:tsz lásán nem ~ondolk{)zlam sokal. McgL.'lnu lt am 
bízni II m agukat önk (~n l k ínáló nlknJmukhan. A dol gok il 

tör ténés kiilső össJ:cvi,m:aságában l ehe tőségeket, ki induJ6si 
pontoka t kínálnak . Azoka t meg kell ragadni, azokkal éln i 
kell . A lllcllyU";S7.011yom Amerik áhóJ kü ldött húsz dollárt. 
hogy uual loval vegyek. Aua l velilőg~pc l vett{'nl. Ez .1Z cn 
ide,'aló Sl.e l'elmesem, II fa lu. gYf' rmtk II gyermekek közölt ; 
va Jfl mi c. .. iIIogó a já mlékoJ mindig kel !(~ tt vinnem neki . 
ami kor meglátogaUam. Vol! öröm és kedves meglepetés! A 
~lOmszéd falvakat magam járiam vügifo{. Kü lföldi utamról 
készí~elt felvétdeimct 3. ma~am magyarázása melIeU veU· 
tettem le. A Uidas Ma tyi heszélt maga helyett, arra még 
ma ta j,\( cmléJ.~zik m indenk i m ind a Sl:l7. fa luban . Az 
eredmény ob'ao bizl:\ló \'011, hoK)' minden jövedelm et. am i 
II kics i pénzekb61 lisszegylilt, Í1j gépek " ásfl rlasiba fektet· 
tem. A lóra szúnt húsl dollárhól igy lelt h ~rorn á. llókép , 
egy l cvelez őlapvelHü és ké t m ozigép. Lovagolni igaz, azóta 
sem tanultam m cg s CI vc tílögépek most, idlík változiával 
a pnd láson porowdnak . Dc akkor töbh télen kereszlül há· 
rom legény három vclitögéppcl járogalta. E rd él.y unitúrius 
fa lv~i l. Ha a papok hdc nem ún nak, még ma is j:' rják . 
ha igaz~ 

Tudr:~ t és iSll1 erelel su g:irOl': lil k azok a w lilögépck. 
MeglngfloUák az emherek I:Hószögél, mint II cipész II fAjós 
I:.íLú ember cip üjét. Vigabban ugrnl az életben az, aki 
töbhet tud , távolabbra Júl. Dc ez m ég nem elég. Az alvó 
szdh: m et, a többrevíÍ.gyás szellem él k C'JJ föléhreszteni az 
~mbci'ekben. (VahlOl i dcIejessegel kell clhlÍzni elő ttük , 
hogy kezdjcll zakalo[ni a szi vük, jill'jon sebesebben, akar· 
ja na k nagy dolgoka l \'éghezvinni , belcá lla ni az is leni élei 
sodrábiil . Nyiljék föl a szemük, hogy szép az élei, ~yönyörü· 
séges nz alko tó tell el, má mora. ká práztató és esod:i~:\tos 
az ember i összefogfisI) Azt gondoltam kl , hogya tél idején 
egyheti gyűlésre összehozom az ifjüságot a kereszlúrvidéld 
fa lvakból. 

Tervem llek m egnyerh:m az unilári us lelkészt és II 
középil.kola hmárait. Fölkértem az előadóka t. Töriéneimet, 
il'Odillma t, egészségianI. lélekl:ml ~S gazdaságtudomá nyi 
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szálltunk II hat elemít \'ég7.etl ifjaimak. Aki attól félt, hogy 
mindez méR elképzelésnek is sok, azt allal vigaszb.llam, 
hogy minden elóadá-s kél órá ig fo r: tarla ni S amit a szom· 
jaslelktl if jú félóra alatt mcgúnna, mert csak érdcklödé.''lc 
felületél bonolhatja , azt magába fogja inn i a két óra 
alaH s akkor m:í.r II tulajdonképpeni cél felé is megtettük 
a legfontosabb lépést, mert a tudás m ár ncmcsak esik· 
Jandja, de a 1elkére is sza l!. 

A oS7.om szédfalusi lelkész, aki püspököm el r ólam ál· 
landóa n h írrel tartotla, azt irto. a nagygy ülésröt, hogy az 
jól siketült. 

Kellett, hogy siker üljön . 
Két ifj ú lelkésztársanuual f(~loszlottuk magunk közölt 

l\ harminc fn lut. Az E'gyik szekérrel, a más ik kert\kpárml , 
jómagam pedig gyalogosalI veHük nyakllnkb~ a reánk jutó 
részt, hetekkel a nagygyű lés eló tt. E gybdlivattuk az ifjú· 
ságot mJnd en fa luhan (\S s7.t~pcn mcgmagyar:lzluk , hogy 
mH a karunk . E;;r na p hál'lml ra lul i ~ m egjúritl m . Hideg 
februári idöbf' lt, vékony téli kahátlJ.:m fl mcll!gséR fútön 
belülrő l s esténként , mnikor a sötétben hazafelé bolorkál
tam, nz c!ötiínő falva k házai közül egye l k iválasztotta m. 
Az az én házam s abban vár engem II kicsi feleség jó szó· 
val és m elegen . 

t g('ld l, Ui zcll II kél "ágy s én kétszeres .szerelemmel 
já r ta m. beszél lt'm, h í\'I:\m. Inagyarflztam . A nagygyúlésr e 
húsz falu ból több m ini kütsz.h. ifju sereglett egybe. A kö· 
zépiskola egyik lerm el>en , csomagoló papírosra felrajzol. 
tum éke!O bet űkk el a 1l.'lSygyűlés ft) gondolatá!: ~til.· SZ/lk 
séaesek l :.tenoT:.zágrl megvalósitásállOZ? Al atta következtek 
az építés kövei szépen meg~zámoz\'a, rendbc n : L Ep les t. 
2. ~p lél~k. 3. Jólét. 4. Szépség. 5. Tud,is. 6 . Szeretet. 
7. VaH:í.soss:í/{. Aztán nekiindu ltunk II felra jzolt ú tnak. Az 
orvos beszéll az él) IC.'1 lrő l. A legényekel k íi lün is r :,! vezelle 
arra, a mit l1l'kik s7.0k:'!s szerint c.'iu k kű Jün Ichet mcg· 
mond:mi. Ugyanakkor a leányok is elvonu Jl ak a közép· 
iskola egyetlen nó·tamír:í val. új volt és sz()k:l tJa l1 ez a m e· 
réslség, de kdleff. Az {isi erköksiiklől ~z újig tá ntorgás a7. 
ifjúság útja . S oU vonjuk el a segítö I,czel, ahol a leg· 
nagyobb :t sz ükség ? 

Azut{Ul én kövel kez Icm. 
Elmagya rázlnffi ot Ici ki ' müködésck részeit. n lé)('k kar· 

ját, fáLát ~s szível. Demulallam az elképzelés erejét, az ö n-



!H1ga llis IdlC!ö~ég~t. Rís~rl el('krt vezeHem le ti cérnár" kö
löLt I-'yüriin'l, amelyet II kihívo t! ifj "'" karjáv~1 01. eJké)lzelt 
irányba ingot, II n élkül, hogy tudna r6la. Kifejtettem, hogy 
m i tlZ Öszli) n. Eg arról hc!!zt~Hcm , hO;lY ami/.éppen II má j 
m cg-he lcgedlH'ti k l~S a liidií mcgrmnolh,,!ik, azonképpen a 
lélek míiködj!seu~k efólYcs ré~zei is ell orzu lhalnak, meghibá
l>Odhalol\~;:. A gondolkozás l c~ főbb betegsége az e!őfjél c t. Az 
i.:..~ttöni)sségé :1 célla!an kielégül és, amikor r:i gullk !Ílplúl
k otfls néJl, ü! és engedjük. hogy tes tün!, delejes sndrásba. 
kc-r iHjüu, b:'i r scm ~ túrsÍlva l e~r::yé"flI ni ki\·ánó lélek lüze, 
sem pedig új élet fak flS ztásún!lk !li za lIem lizi. Betegség 
III bs, ha valaki m ag'á val annyira cl van fog-I:llva, hogy 
m llssal tiirödni ideje sincsen. Csodála tos volt, hogy ú gy ezl. 
mint :I löbbi előadás!. mckkuro figyelemmel, megérlés!iel 
és veJeél'z ésseI fogadtá k azok az ~I{ys zerü le*~nyek és 
lennyok ! 

A tanfolynm liibbi eIő lldása i is jó h atáSlíak voltak, A 
középiskola tanárai tudtak szót él'telni a falusi ifjakkal is, 
Szó ese tt n gazdasági eliíhaladás ké rdéseiről , 11 népművé· 
uelekröl a jólél ~s n szépség kapcsán , TuuasI II magyar tör
ténelem cgy korszakána k ismertetése szolKálta lotl. Szeretet
rő l az az ifjl' lelkésJ: l)csJ:~!t, akin ek abhól II legbővebben 
jutntI. A vnllásossÍlf.tról szólt a helybeli unitárius pnp. Min
denki ardll oH ült a m~mvárt siker ragyogása. 

A k özépiskola tnnflrai elfelejtcllék minden kétkedé
süket s az voltam nkkor h0l'!isJ:ú idf'ia, aid azóla 1:lh'in soha
i ern : II mindenki által elismert valaki, akit nem szid a sok 
(~S véd fl IH'vés. meri egybefoglalI az egésszel :1 közös munkn 
),özös eredménye. 

A tanfolyamai márciu.shan hason ló sikerrel m egismé
lelliik HomorÓ(fmt'n le ifjúsóg{m ak . Az 11fi rom napig fartolt. 
Azon tizennégy f::lluMl ugy~ncsnk kétszázan jelentek meg. 
S mert II Iéinek m ór vé;'!!' voll, 1:1\"aszr::l e~ nyMr:1 Illúr csak 
egynapos vasárnapi t:dálko:disoJlat. Ifjú sáqi Napokat ren
dC7.hellünk Kobálralván . SimenfalvÍtn és l{i ssolymoson. Ez 
uMbhin n Szentimrei Jenő ci kke szerint Jézus. is jelen voU. 
Kivüle nt ('\~ T om,isi Aront és Szen ti mrei J elHlt ltil1uk kt'dvc§ 
vendégeinkiH. akik clöadtlsoka t tarlothl k . n élutá n játszód
tunk a f:'llu zijldj t~ll, tarka virtlf.tok cs Icpk&k, mindnyájan. 

De Ki~olymosrn már n fes li láz is elkísért. 
Ar. ötéves vilú~i{tni~ Inf':,!.!khnélt; ez :1 tél a Vt':!;:ony téli

kabáttal és a bentlakás ned ves szobájával újra kike1,11!lIe 
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II t üdűmpt, E gy dar abig fennjár61ag húzl!UTl a kórl. De 
aztán mégil gy6gyintézclbe kelleti vOllulnom. At orvO! 
m ásokn,,,k ha láloma t j6solta. HM ez kcLségbcej!ő volt, ez a 
hirt "Jton mcg:íllMiI Ou feküdtem Kolo'lsvárl II k6rhá7. e:;;yik 
szob:'jflhaIl, tétlenül, Vaj jon meddig tart rt b etegség? Fel· 
Syóg:yulok·c idejéb e,n, I~ ogy a f!lh~1 CI ~~, szalass~.am: 
a m el yik diófái ldizc rCJtye l;:acskarmg6s IlLJall, a lwzeh 
révbejulást 'géri e m ár? 

E "v n np Kínán és Szih,'riiin keres ztül V{i l'lltl annl. 
gOlld\' G'déssze~íicn megérkelCit Amerikáb61 3 melly3sz
liznllyol11. 

Ekkorrt örömre a belegség ic; m {lr cs:\k kötetes!>égböl 
maradt velem egy kis ideig, de eszt endővel aláiJb azh t még
sem adta. 

AZ ISKOLA ts A v AROS 

Bárki akúrmi lehetett, amihez csak k edvet 
tIl tehetséget érzeli . lIa hamis hangokat nem 
fog ott, lJagy I1em feltiin6cn, lehetett a Fil
harmonikus Tórsasug nogybőgöse. 

A $zékeh'k creszt úron cl!ö!t(, tt első tékn köriilölclt 
fl ffl ln, de egészen magáévá mégsem tehe lett. Út jál állotta 
az Isk ola és II Város. Az iskola nag}' dolog lS fl város kö· 
wtcJÓdző . Az iskola fel ndatokat rótt I'cám, a város pedig 
adó ját kérte. 

Az isk ola feladutokat rótt l'cn m, nmclyeket el k ellett 
\'ét:cznem vagy meg: kelle ti l,criilnölll. Azt mondj;ik, hogy 
isk olái nkban a fra nda ren dszer :ll érvén:yes. S1.nmomra 
leh el nz nk úr kínai is, Mf>~s{'m Jó. Ahból, fl rni il k f.!'iJ:fI " 

hlld.1bh éc; le~tcrmékell y('hh k ~n en e hogy le~en f-tyer
m ek re és nev'előre ep'yarán l, le li .'Izellemi kén yszerzub
bony és a lélek kcrékbet c"~ rette t ésének kegyetlen e~zköze. 
A <",{>' : nw~!Ir: n i!;lni mi .. rf " n!. : ~ fllit fl noj!Z~ l'n[1 1;. tml'l!:l kf'lI, 
A polf!~ rnHk ftPdi g solulf kell lud~ia. h:'l st. OI~:1sás t. nz 
áll om törvényeit és az állam nyr lv'd. l!: s sok mlOdent a.z 
állam nyelvén , S u kics i tanuló, aki bámul6 .o,zell1mcl h Uj l I. 



elő egy ,kicsi stékely faluból, Öliszeroskad a tcrhek alatt. 
A teste és a lelke nem sz~mfl mindaddig, amig az clőírás 
szeint a tanár lanít tr.stgyalwrJÚst és ri tanár tanít lélektant. 

Kisebbségi sorsban élő erdélyi magyarok elkeseredet
ten tiltakoznak ez. ellt'n a nmdszcr ellen. A hiba azonban 
nem egy orsZlig törvényhozásúhnn, hant.!m ann:U sokkal 
~Iycbbcn !;yiikcrcdz.ik, ?l. fincl :}(ldi~, amíg: az iskola: kapu 
a feljebbjnláshol, uml,.; II kicsi székely falu gazd:ija is csak 
azérl tanillalja II fhit , hogy • .II ·g~·en ú.· belőle'" a v:'"tro&i lír 
pedig azért, hogy úrn~k megm:nadjon. s m indnddig, amíg 
az ÚI" lermé!'>zel raj:ú l~g lI l' III dol;.:ozhal.ík a kezével, nem 
sz{mthal, ncm lalpulhat dpöl. Ichtil fajtú j:ihól a javakat 
termelő tál"su dnlom csak ke\'esel tari hat CI megerölleMs 
nélkiil: mnsl J.rnni n,~m i~ l" hP!. mint megszigorUani az 
üri osztályba való jutús fl'ltéte!l'it. l~y is &okun vannak, 
sokan vagyunk abban ; máris szin te több baji, mint hasz
not jelentünk, 

.Jobb volna l!l lán !l I·égi mÓdSZi!r, a kőnoyü viz!'lgázás, 
a kőnnyű ctnt'll.:oCdés? Eselleg jobb vo103, Amerik:í.ban 
majdnem nlindcn ifjt'1 II I"Ölépiskolát legaliibb kiiárja B 

még :lZ cgy(~tcmet is !iokkal több. mint mináhmk, Ott egy
szerűen !lZ törlénl, ho,qy nz i ~ l;ola már többé nem a fel
sőbb I{m;adnlmi osztt'ilyhl\ \'aló lépés egyedüli felWcle, 
Egyetemi \' éJtzl:! ttségévd h'h('l vnlaki kereskedelmi utazó 
is, De Amerikáh:lll :l Il'rmelés :mnyinl elipnrin.sodoft. any
nyira gépi mllnk:hal \ül'lI~llik , hog-y II nehéz testi munká
hoz nem szo1;olt e/!yetemi h:1JJ ~atót, egészen a leqújabb 
öss,zeomlásig', nt'mc~ak ké1)l~!> felvenni R R:yáripnr. keres
kedelem, vlI gy pén7.üzlet , ha ne m haszná lni is ludja. De 
1l"ln"I( c sak kiv~I"I. ,'I(''' vá lh :\li l;. iú f""'"''' .. "IIÍ. fl hn~<;,'d. 
iskolázás alíllt ... zr\'ó'Iságáf. fe~ li lIlunkl.lhiriÍsá t el\'eszÍlclt 
L'mult l'mbcrböl. IIVI '11 l<öriilményck k(izú!t Jobb f'leve 
úti;\( váJ!ni II f('lsöhhj "kol:'li \'ég'7. ('lI sé~h:'z kölölt pál),:'tk 
lúllerhclésénck , a szellcmi nilwolelenek kilcrmdésének s a 
(Jo lt • .,,.f> töm "" '"'' In~WI .; :,hh I"lki ,,,;;\·,,rii"ét r .. l if'''''' 'l ili i ... · 
kolafajták kialaldh\S:1\'31 kell ... zol ... {j lmm k. Tlvf'nek voln5.
nak a ná1\1nk ml'g tNilf't nj'lll öI!ölt népföhkolpk és várll~i 
esti tnrtfolyamok, A kÖ1(·Di.~kol{it (.~ !lZ f't:!vetemet pedig 
hagyjuk meg onnnk. amik "oltnkj~ppen: oklc\'élgy5rnknak. 

Mint a ~z~kplykcl't'~ll!íri unitfiriu'! kÖ7.épfnla', ollJevt!l· 
gyá.r egyik nlantus t1 sz t\'iscJ() je, az "olt :l kÖlelc~ségeDl, 
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hogy felügyeljek arra, hogy az órák alatt már amúgyis 
elcsigázott gyermekeli 3Z órákon kívül se jAtszadozha.s
sanak, fulkámzhassanak, napfürdőzhe~senek eleget. s mi
vet az egészségükre gondosan kellett ügyelni, nl is MI
nda lom voll, hogy mindenféle cisarell:hásnAk, borivasnuk 
és esetleges éjszakai kirándlllúsnak elejét vegyem. Azt is 
nekem kelleti megakadályomom, hogy :\ fúskamrnból 
lúlontúl sok fái föl ne hordjílllak éjszakánként a szo
h:íikh:t. Mindezen kÖlele<;ségt"k cl\'égzé.séért lnkásl , éleJmc
locsI és havi nyolcszáz lej rizelést kapt:1m. 

Eu a diákok hoz szigortl nem volt<lm. Testi fCn}llté
ket emlékezetem szerint sohasem nlknllwl1.t:lIlJ . IgyeKez
tem tesli·lelki jóbarát juk lenni. A eig<:ardlftzflsnall.. lUC,", II 

mél'iékle!-en ivásnak kárál'61 es ténk ént, egYJl{u' Ady-\'ers 
elolvasása ut:ín többször megemlékeztem ki s dolgozó
szobámb:m , ahova a fcl söbbosz túlyú tanulóka t g:yakran 
b~gyüjtöttem. S hogy ezek ellenérc -- vagy éppen ezek 
miaU, ahogy azt sokan {lilílunók - a cigarettázús Illcg 
n~m sziín! ~ S/b('~7.IJ(ík lI' ;i n fi h:Hrllhb I('qények még 
Scgt.,,,~vúrig is dsziiktel(, amint azt később nekem diákos 
hUszlles(>ggel bevallották, azon nelll esod{IIkoWiU. Verd 
m cg az éhes gyermeket, hogy ne egyék s cnni fo,({, ha oda 
nem nézeL Kérd meg öt sz(;pcn. szeliden, aty::lilag; n7.ért 
m égis I'nni fog, mert éh(·s. A kalitllábül al<1wl' is kiSzökik 
u m:)dir. ha kedves beszédií (idÜl hngyja nyil"u annak 
ajtajú!. Wigyik a Oizab:ld~:'ig"l'a. HM persze hogy az én 
ifjaim is ifjak maradtak, biirmilycn l\1~idoll próbúJtam is 
őkN uz hkola törvényeinek bclal·túS:1nl rúbírni. 

A7.érl nem lökoélctes börtön az i:,,>),;ola 5Cl11. A ,"ryer· 
mekbcll az Cl ct addi~ c:.illeS1.kedik" Ilmf~ h·,lInl é ... lúlszö· 
kik a r;lc;;o:. abbikon. Tanár il'i akad mindit:. ak i falal 
bonIson a na pf-énynek. A ;:"Yf'rmek kt'!d vét t eli f'~en csak a 
belf'~<;t~g tudja ch·enni. Ha elfele ilke7.lek a diá kok a kul" 
liltokról és a falakról , laH n lobdarllgss közben , vagy :lIui
knr Ök ... 1 ;llrJiai jo"t!{'kokra l ro nj1n l!:lIn . va'!\' fönn . II kis 
j :"! If kszo b:íban. amit én rendeztem be, ,aszta H teni szezés 
~n71) '·n . hn f'lflt w~tt ,·nitll~ :'z élet, tl flntalli:'ln: ",rll:'lk lik 
boldoqok i ... lenni. A falak kt'zt az ':nek és n kacng:Í'i nem 
halt ki !>Joha. Most az iskolára is kellemesen emlékszem 
vissza. 

A Várost pedig szeretem. 



Sokan nem állha.lják a ki.s\'árosf mert felclöU "1 
~1.em " ~szhclnek b ele a tömcg!>(', Az -en'lbcrf>k nYi!vin l~:'~' 
'k~t mJ~dt'l~ csele.kedeLüke t, tudják, m il esmek, I~ennvlt 

o. en e . ,klt Szeretnek. A plet;.' kózúst leginkább :IZ sZldh 
a kl~ek. rej legelnivalója \'3n. r-;ekem nem voll . Legjobb 
barat,alOt , asszonyok ,es Mnyok YoUnk. Hadd tudj!1 czl Oli". 
denkl , n\lért lH~ ludJll ? A férfiaJ< (» voil ai- r"",,,,,.,, .'. .. 
Jett ·1 .... G' ,~ ,..," " .IZ uz · 
. C . 2 .. . n'o avn l, a t:!J)~!:í.'isal. Nekik az érrleklelr:n<'bb felo 
J,~lloll Iluudennck. A musza ki megoldás, a gyakorIalI k j. 
'~,~el. :~z aY.iZO~'yok,:l t.1 volrúl ,hdekcHc az del, amelynek 
c;,lllog,lsn ben~lllk vagy?1 éhres:.>:lell. Há ny délt/ lánt töB öl. 
Icm .CI n leg.:: rdckesehb besz{~I f(e l t!.."hen ! lrndalmi. l:i rsa. 
dalml ~~ndol~tok , tenek , álmok. tapasztalatok. Ofiköny. 
vem nk .wi Jelen I m eg fo !yla l{t~oklxl.n 'ann"k 'd d t h ' ' . ' i . ... 1l1,n en 
}ll?n 3 a os:~zu h.cs7.f>!(~ (' 16sek kiindulám leh etett. A'I. c"'yik 
f'Jczclel egyik Icu lly harálom, nkit'el e"yüu sokat s';;ín 

daraboztan kO-" 'J' --J . " • " y \' n_ .;u IS meg!;Iflulb . .szerettem ökel 
~s szerettem, h ogy .'iz er ettek. 

A. khváros még ;Hé ri is k edves vQlI e!öllem, mert 
!:lJkolo kCdv~1 ~It fej theli ki II Icgdüsahb..'ln minden ;:'m Lcr. 
J -:\ (:'ll uSI kep7. etlen, Im ml:d lan !dH'! ~ég csak nz a SI 

~ enu fo~má.k vas'kos felü leldl bírja el. ,\ zen e k ell . 
ulel:ll'''i rangasokcrt, d c II h'El t{szC'rclé'i s az :rá ly" .nl 
Ju lallla k II' fo" - . • . • urnJ Il' 
, ' .' " .. . ~cps. ~elt .1.1 t:SJ S1.o1al ~ ;i11 tehelség ép pen {I~y nem 

, eSZI (hu" m m! il Z e~res k ancsdarühok ~z['j}~ rgé ! n ff)[yó. 
p.a~!on. ,Falun JÓ a VIZ , s7.ép u fös7.í ncku (! u tohzódó házi . 
~~ő~.~e,"'~ 1,~g;j {6 <:l rész,:g"SI'[.; 1H1í lllorn, éh'('u les a n u pa· 
~1~S:;gh 1'il.CrC!I. IIIc~nka!ó az l'-rzcJgös bána t, vigasságat 
Delto a tá nc es c~o d:l!at?t ébrcsz!ö ~( cirkus7.i mutatvú nyos. 

I c eZ,e J~ ,r~szletClb ~ n .ll!n(;~ mü\'é.~ 7.e l , nil}(!s megnyilalktl-
7.~I S. Na t>) \'ar?son ped i;.!" mmdl' il d ko ió !ch ~ lOsl'~rc ft k íi 
IO,nlegcsen k('j},w lt t'mbt~l"d... s7.ú ]; ~li iil!a" 'l\ ' ké ,"];(,;tl \k: 
l{~l1 ét nk:.lr h[ll]f1a lni il, ll,,-J'," " .. op .. ·· .. ,,· .. • " h " : " , -, 

, • n • • • •• • "" ,- , dL ,\. il an{.;\· t'l',\C llY. 
~ er.~.l,c~.h c: ~lOden C~yé~)I'I ! pedIg I:i!ogalh ntjll a tárl :nol,at, 
a 1" .. J, II:hol. :1 1 :l l. ~" o·' do· lc !'lr ck f" . k - - J" _ 

, _ , f. • • ' c , - " ,I I4IS1;1il Ja Z:! , ;fl ~ cs a 
nktl~yszJn I:lz:] k~at. Nagyv:'íro.sokon II tumcg nem j(!het al. 

o,ó, c.sak mué!vcző . 

Enel szem be:l II kisvá ros II Ul" " " r"J·I" 'Je". k:", Il ' l" i"hl . , . _ - h ' " ' v ' _ U. . . 1 10-
" '-.. , .... ) IgC!l?,",,'el mnr .kit':í.nja n m'Ü~',~szd('k t,dj e!'i ~égé !. 

Al.t \'ISZOJlt allandóufl kC7.nél csak akkor kapha'ja h; a 
h\l1ár, ~~ ügyvéd, II k~reskedö, II tanító, it IpU~é!i~ - '\7; 

Iparos szabad ó ,':\iban mag:\ C6ap t ö l mükedvel6nek, he
gcd űsnek, karmesternek, énekesnek, fC5tönek és eJ."ladó 
művésznek . S:tékelyl. er r.sztúron is . ebben a néf..,'Yezci lakost 
alig száml:i ló nagyköu;égbell, Mrk.j ak:i rmi lehetell, runi· 
hez csak kedvet és lehetseget érzett. Tagja lehetet! a Mú~ 
kedvelő T:\rsubll1ak , amely évenként n égysze r, nagyszerű 
eliiad:'isban h ozott színre d ::l. r:lbokat. Kaphatott szen~PQt , 
ha n kart, valamelyik Ni5esyletnek. Ifjú!'iági Egylelnek, 
J{115Zil1ónak , Ipnroskörnek, vagy J ó tékonycélll Egytelllek
mí~soros esl élyén. Ha ham is hanr,ok at nem rogott, va RY 
nem feltűnócn, lehe tett a Filharmonikus Társasag he· 
scdüsc, "agy nagJ!Jögöse. Sztl\" .. iha!oll 011 és :lIln y iL nh ol 
{os amennyit aka rt. S ha a I\ngyvúrosi 1:1logal6 a teljc~lt· 
m ényeit lemosolyogta, az Sf'tn volt baj. A roSsz táncos is 
S7.eret tlincolni. ha van h ely, h ol é. .. ué-ha a jó {{mcns scm 
mindig boldogabb \'::.gy bl1szkébb. 

' ti scm term6.<;zc tcschb, hogy én is fel csa ptam :1 k is· 
város művészei l~özé. S7.I!I"(~ pelt('m Ids !Jolondságokball s 
kedves cS:lc3hrt{~(Jk l)a n. I.cgn:lgyohb sil,crcimcl azonban 
mint énekes ara ll :.un. E gy da ljMékban kiléplcm a kép
r.\m[I!J1Í\ pitykés magyar ruhfl ban 6 fl magam sz(! rt:t:tc 
énekszövcgclt re érzéktny dalokat dnloltam a másik r Amá
ból kilépeU szerelmesem felé ... h pcdj~ fl siker nelo\'áhbja 
\'011, a m ikor ft városka legn;"lgyohb termét zsúfol,hig mer.:
tölf ö e!öke!ri közönsé(~ elött il müsoros estély minden szá· 
m·H l~nek nó\'al vezeT Icm be. Még a Keleti Uj~ág is ",eg· 
írta. hogy az a . , fővú rosi s7. ir.padok ra is beilletL \'olna". 
lHi.\ol.k,' is vol tam rr:\ h{l rom leljf'S M lig. 

A filinuarahoznsban csak az volt a baj, hogy i!t~rcl· 
m cs ,,;~eT('IH'kct k elleti jntsza nom s ahImn az idl)ben nlkán 
jött ek a levelek Amerikából vagy Kínr,ból. VoU egy hrl~ 
nnp, amikor ijedten f!ondolt:tm arr:t , hogy m ost m ar mi 
lest "elem ? Az Amerikáhan ~zf'Tzell m 0nya sszo ny n elw?:('n 
akarl mc!;érl,ezni. Ugyan jól járok. ha új aSS7.0ny ll(.~ n 
kell néznem , ho~ a m eg ismereihm helyen lélező pa pi 
la kást legyen majd, ak i betöltse. 

Amig színdarabbt'}i társu runak II szerelmes szavakat 
sultogla m, S7.ok laLlll m maglun a J:ondoJlllh01:, hogy öt?: la· 
Iá n i~azi S-7.c rclmi vn llom:'is. E ;l:j'Szer III voU :l baj. h o!':y 
az (lj szerep igen jól ment. máskor meg a7., hogy nem 
men t <sehogysem. NAgy gondban volta m mind enképpen . 

Csak nddiv torlott ez !l j'ílék. ameddig a rossz ul r:1 
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tévedt levelek Indhit megl<erüllék. Fcllélekezhettelll. Nem 
kell a színház ; nagyobb mester az élet, hozza mAr a 
happy-endet. 

Egy nap csakugyan megérkezett a menyasszony; de 
akkor már Kolozsvá rt voltam a szanatórÍtulIban. 

AZ Al\'1ERfI\ÁBAN SZERZETT MEl\YASSZONY 

Az r(1a:., jerlYfJ!}űrűlú: lIem lIolt. Nem volt 
RenlInitéle m,űrünk és nyakldncunk. Veut,m 
két, arannyal be/ulla/olt rczl.ari/.:át . Azokal 
a:ztrín gondosll ll mindig ujjunJ.:ra lIúttuk, 
mikor sétálni elindultunk. 

Szomorú lehetdt a mcny:rlÍszonyom meglepetése ami
~fJr {{oJ07:sviÍrra tr}:?!) n.~·:lrú n m('acrkt:zell ~ ('ng('lO II gyóo;y
mté~etben betege!, fcku.dvc .talált. Ha hinni tudnám, hugy 
az clet fordubhut az 1.~lent léteú s úgy tervezi ki. mtot 
~ regényíró a regényei , azl ke llene monda nom. hogy oI.Z 

elet szándékosan é:'! küvetkezet es kicsin:"dtságj;(al j tU!l7.l1lt 
vne!ünk . mef:i.smcrkcdésünk ót:l . Mit mondhal;l~k egyebet? 

ár mllld a J.e llen so kat Iltazgattunk néfl~' vilúgrés.lI) ... o, 
sohasem adatolt m eg nekünl~ az :dkaloUl . h ogy mc:.::..le 
földel,et e~:rütt be j(l tjunk, Egy háromntlpos kirándul:ll:l a 
Csendes tengcl" part.iúra, eCy cSuporI hozzánk hnwnlo Ifjú 
társaságfiban. ez volt a I Cf! lőbb, ami nekünk jutott. S ldo 
ez sem r.~yéhérl, mi nthogy megismcrkcdhcssünk és meg
k('zdhes.sük életünk egybedolgm:ásiit. Dc tt j{i na mi ko ""t
kezelt? Beleg le tt és szinte egy teUcs cszlcndei~ h'tbaao
zott a menyasszonyom. Alig gyógyult fől, cl kellett hu~y
nom Ameri kát. Mos t ped ig. ami kor a kínai ég ~161 egész
ségesen mcgcrkezik , c'ngcm ta IM betegen. Az orvos azzal 
vigns7. tnlja. hog:.' Wklll H~V:ll1 m f' h !"t vi~s:rn AmC'rikft ba 
azonnal, mert nek('m m;\r mcghá7.a.sod nom ugysem lellei 
s me~élnj is csak akkor fogok, ha a türlom enl'tedi. 

Nem mf'nl vissza Amerikába. ou maradt Kolonvárl 
Mindennap feljá rt' hozz<Írn s ellyült biztatgattuk II beteg 
tiidömet, bogy engedjen élni. Amikor egy hónap múlva 
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• 
kiengedték a szanat6riumból, s mi r: pülhettünk Medes
erre, a 1{ i6s Elek ny ári la"ába. akkor IS ve'e~ mama! ~ 
utols6 napig, ameddig csak ma~a.dh:.Hott. Dámá.ból pedig, 
ahova egy nevelésü gyi n3gYf:yűlesre utazott kl. azonnal 
visszatért , amikor a betegségem rosszabbril fordult. . 

. ~li mindenen vég ighurcoltam háromnegyed esztendő 
atrii" 

Visszaérkezése után egy kIkészbarátom látott v~ndé
gül valamcddlg a H omor ód mentén. Sokat oU sem ulhe~. 
tünk . Akkor vittem Szé-k elykcrcsztúrra. E gy ud~:ar.?n ,. ket 
házban egy-egy szobát bérellem s a,zokban . .t0ltottük _a 
'clet. Azt{lll nekilaUa m, bogy a h:\znssaghoz sruksége6 ok· 
manyokat megszerezzem. Akkor már nap~nta pár ~rára 
clhagyhaltam n nyugs~ékcmel, s Inzam 13 csuk rllkál~ 
esett. l{ özben kirándultunk egy-egy fnluba, ahol a le~k ész l 
állás közeli üresed(.,.;c ígérkezett. De azért ~ég arra I ~. rá
értünk, hogy ll. veLífőgépcs legények dolglut ~end.ezzuk s 
a jöveddcmböl kbdjuk a Kévck<1t és ~ls~ SZUJn alt. . 

Zava ros, összefüggéstelen egymás lItanJ:l volt cz az elet 
sok 'klilön ös s7..á ndeldn:lk, 

A homor6dmenti bará.t tárt karokkal fogadott, de pár 
hét elteltével hidegre fordult a Mz levegője. 

Bennem volt a hiba. 
En az ő és mindenki mns szívességét ílgy tekintettem, 

mint ami kijárt nekem. Erós és kiolthatatlan bennem a 
tudat, hogy én megfogödztam öl világ liZÍvébcn s ";lost ne
kem kell az embereket n létezés tcrmészete ~z~rmt ''a~ó 
ut okra r nvezcl nem. Bennem nincs~n meg ,a ~uves~ góg.Je, 
aki lenézi a világot. mert lígy hiSZI, hogy ö lobbet ('r, mmt 
az egész ,<Hág. Olyan rövidl{l\ó soh asem .. voltam, h~gy a 
bennem összetor'kollott tehetsé~eket mérfuldekkcl tuJérté
keljem s a kko ra 'rónak, gondolkozónnk. vagy SZ~r\'czönek 
tartsam magam, mint a legnagyobbak .. D~ annyi haszno~, 
igy vélekediem. múr puszta IHczésem IS Jeleni az emberi
ségnek. hogy eltartson a mindenna pi kcnyérkeres~ munka 
küvetelése nélkül. Ha nel;:em kenyeret ad ~z, a kmek van 
kenyer <> ezzel én az ó különös lekőlelezettJe nrm lettem . 
S nem ~ngedlem, hogy a menyasszonyom ,~ngolul. tanftsa 
a ház urát. )los! le~elö"1.ör az kell. holZ:v o l::InulJon meg 
mngyanll . Minden egyéb mellékea és ~JfI~e.nd~lt. _ • 

Hiba van ebben a gondolkozásban; kl IS ütkozott ~e
ll}le n r msokflra: ma IfIlom c~t" nyilván. Ha mint ~ leve-got. 
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• 
a~ ~leU is ingyen sz~vhalnám .:1 földből V31'l'Y a r~kból a 
YlUlg, folyá~át ren.~c:c{) hatalom engedelmével, la!!m nyer
hetnek ró Jogot könnyen. Dc nzl, amire "iziikség- vun min
dig, eg:y éllCk l~I kell elvenni. Az egyén Il~m adh'atja ki azt, 
amit ,én, II mmdc~s~glÖl követe lek. A..: Cljyennek mcg kell 
szolr;alm II k enyer~rl , mert azt II c <;ak c~crébe ndlmlja. 
Ezl én ma I ~iom ,v LlllgOS:IIl: M:l [<ll:'m éppen olyan véglete.'.;
séggel I?1'6b?lok I g!.lZ !enm nz cr;y~nckl,,~ 1 szemben, mint 
Dmell~ylre . Igaztal an yoltam n homoródmen li, a m cde:géri 
s a killIdja , merre lakó bn rátnimmal szemben :,"mik. 
idejéI?-' Ma hi(too mutatom ki mngamnok , hogya !zövet
kezetI m ozgalomnak s egyebeknek a vidékemre va ló be
vezetése által, mcly kétségen kivül az én munkám az én 
k~zdcmény('.zé.sem . eredm énye, o. falvakba mnr e'ddig is 
kuzel egyllllllló I~J nra mlott be; ma ebböl az összegböl 
m óg csak a megllldul!is ,<;okel.cr lcjes r::'ifl7.ctésc az enyém. 
Ma filI n Vidékfejleszlő Szövetkezet n tordai eJá!'llSH6 
~llIal, d c" én a havi félszázalelws júrulékol sem egyébért. 
mml a kOllyvelésért húzta m, amedd ig húztam, a mi ncm 
:\z érdem julalm3zásu, hanem a minden hónapba n üjra 
és újra elvégzett munka fizet ségc volt, 

A~ embe: min~('rmap lallul valamit, amíg m eg' llem 
öregsZIk, A h:reszturon cBöJtölt lelünk I::mulsagait azon. 
ban nem IIckunk, hanem anna k a jób:uálomnak kelldl 
ft' \'onnia:. <t~i féltö nggodalommnl lan!tc~wlla. hogy o lt szál. 
lást ne ussullk, meri fl vilúg s7.flja megsz61 s mint lelkész
nek, nekem kivúló SOI1Chl! kell fordH:mom nrra hogy azt 
elkerü ljem. ' 

~ .~ világ s,zája n7.érl vflrl Ix:n nünkel .kfszclI, me!'1 meg
Jmzn_~odva meg lJ em voltunk s uz m égiS csnk megenged. 
helef/en , hogy a menyasszonyom egy fed ':;! alali éljen a 
vőlegényével , mégha sz€.izS1:Or erényórzi is öket a vendég
IfIló cs.'IIftd . Ez níiir Erdél}'ocn nem szokásos. 

Beteg ember nem házasodh3tik meg. Akkor ne üljolI 
vele ti. mcnyass7.0~ya? De a menyasszony legk(izdehhi 
rokonaI kél ezer kilométer távolságban, Dfmiában laknak 
~ a~nik<lr oda .k ill ta zoll , hogy Q telet olt töltse, akkor tiv
Ir3h12~ hfvla VIssza a vőlegény. meri fl betegsége rosszubbrn 
fordult s m m volt, aki ápolja. 
, ,Hát el kel!e~et1en;. de akkor legaló, bb jegygyürűt vi. 
st'Jnenek, hogy mIndenkI lá ssa, [I szánd ~k tisl.lcssél':cs! 

Az igaz, jegygyürúnk nem voll. Nem voU semmiféle 
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gyúrönk, füJbevalónk és nyakléneunk. A menyallSzonyom 
egyerliili kincse egy amerika i indián ('ziislmúvű csa l volt, 
amivel .'l blúza uyak:í.t kapcsoitn összt. Azt nem Ichde!t 
az {'n óralúncommal együtt jcgyességülIl. jcleképDcll kl
doboUalni. Erre azt cselekedIem, hogy kétsdlz lejért veltem 
kél amnnYI; ' bcrlll ~ntotl ri·zk.uikál. Azo!;.al ezul/m gon
dOsan mindig ujju nkra húzluk, amikor s~táln i V!\Gy láto
Halóha elindultunk. Huzuérkczésünk után pedig n fnlba vert 
kél kis szegre hasonló gO:lClossággal fcbll:lsz!oltuk. 

De n vilfig s~ájá\'a l lH'm találkozi unk, Az emberek nem 
s(lglak össze a hálunk mege It ; h1l7.aikba örömmel berogad
tak : szerettek , mint két boldog fl'yermekct. Az én jóblrútom 
"agy minket, \'agy a világ szájút rosszul ismerte. Azóla nem 
fé lek az utca szájalól : ignz, azelőtt ~em fé ltem. ;\ fehéret 
a legrosszabb nkM:I! is csn.1t addig mondha tja fcl,c!ének, 
amíg II nap fe l nem süt. 

}\ülőnbcn is egészségi úllopúlom an ny i remén",e jogo
sBoH s il m~nyassznnyom Erdélyi annyi!':) elfogadla már, 
hogya lcpésc'kcl Mc:;!chctlCIU u hiizfrssági engcdélyel{ meg
szer~és~hez. 

Ut értek fi legne" eltetöbb me:::lepctésck! 
Ami kor minden igazi alwdúlyt: a betegsége t és a 

menyassz.onyom kélsé2'eit 1c~:vüz lük. ~lkkor akn d:'1 1yokat 
emelt elén k a Törvény. AT. új Mzassági szabá!yzat t~ gyani~ 
olyan bitot:lyílvány i: iadására kö!elezte fl h f.2 :lSodni v~gy 
férjhezmenn[ kíván:) J,;üliöldi t'lllfUnpo!~.5.r kö ..... etségi·l, r.mit 
:u megadni képklen volt. IWl1.ol nia kellett volna ugyanis. 
hogya menyasszony részéről nz () ors zágának lÖl'vényei 
szerin I házassági nkndil ly nem rlll fönn. 

Ezt persze a ktilfö!di ftlhlm kövc!ének tudnia kell. 
Azért követ, hogy mi nden d éje kerüJ(j !,isJányról azonnal 
megállapíl s:l, hogy köthet húz(!ss{lgo{ szr.badon, mert sem 
New-Yorkba n, s~m Chicag6!xm, sem Alns1.k€.i ban, scm pedig 
P:'trhb:m. Berlinben, Tokióban vagy i\1uni liáhan háLa5s:'.gol 
még eddig' nem kötött senkivel. 

Ezt még nkkor sem lehel lllegállaDítuni, ha mindkét 
házasu landó idevaló állampolgár, A kjhirdeh~s :t község
b<'llán, vagy a po lgúrmesl ~r; hh'a la lh:m éppen azért köte
lező, h ogyha ,'alaki véletlen ül h:'lzassúgi akad:ily ról tudna, 
nz l nzoalln l jelentse, amÍ~ nem késő. Mi scm természe
tesehh, lJIin~hogy al. amerikai követ egyt~bei nem lehetelt: 
a menyasszonyomtól cskü alatt nyilatkozatot \'cit , bogy 



soh::. senki",cl htlzassltgra ncm lépcIt s legjobb tudomása 
szerini a velem kötendő h[tZass(lgnak semmiféle törvényes 
al'3dálva nincsen. 

D~ ezzel II ny ilalko:.~att!ll nem n k ~lflall bennünket meg
esketni sem nukllres tbt'n, sem Ko lozs\':i.rt, sem Székely
kCI'c,~z[úron ! 

Mész};:őrc pa pn:l k úgy jöttem ej. hogy mCGhflwsodm 
még nem "ollunk. A meny:lsslOllyomal idcig!enescn cgy 
~zomsz{>dos húzhan j;:ellclt clszÚJJásolnom. l\Iár azl tervCI
t{,Dl , hogy Illl.pilapok rél'(.n jelen tem be ri. viJ(lgnak. hOg)' 
mi Is len ~s emberek elöli h:iz:\sságra 12pünk esymá ssal, 
ak ár akar tudni erről a törvény, akár nem. E rre azonban 
"('lll k('rült sor. AJ,adl egy f'mbers(:ges jegyző, aki az eskü 
ala II teU vallom;ts t bizony Hv:ín ynak rogadla el. Hal ezt 
meg is lehelle bá tran, ehhez igllzán csak emberség k ellett. 
Hi szen a biróság is bizo nyító crejíínd{ veszi bárki szavát, 
h a ~zt esküvel erŐ·dlL A közscgi híró-:mya!tönyvvc? e!ö elölt 
\'éR~e mégis le!eUiil, a háJ:ass;'lgi fogad almat s cgymaséi 
Jellunk IstcJI, ember és a Törvény előtt. .... 

A hÜ 7.assúg egyházi fésze n agy iinnepclyességgel folyi 
le. Az .örvende~ö h ivek zstifolásig lllcgtöllöllék II lemplomot. 
Nem Jutol! mar ott hely senkinek, csak a leffvcknek akik 

'd' - , VI 11~'HU1 zsongt::ak -donglak az ablakiivegen. A szomszéd. 
falusi pap ékes s'tavakka l ecselelte nagy szerelmünk lör
té,?CIét. A m~nyassz~ny. (l viliig .m{lSik végéről is eljött, hogy 
hu.séges társunak huseges élettarsa leh ('ssen. Nagy dolog is 
az a szerelem. 
. A menyasszony, szeg(:ny, 37. Ö tengerentúli szülöföld. 
Jére gondolt, 3 rokonoli ra, a jóismcriísőltre, akik től ez II 
há Z3s sági fogadalom mos t eh':ilasztja lalán örökre. Kicsor
cJull ak II könnyei. Az is ille ll h 07.J;á. EI is várlak 3 hivek 
egy kis Sil'RSI: az ('snk szebbé és díszesebbé teszi a lako
dalmnt. 

ls:y záru lt Je életünk egy korszaka, egyik napról a 
másikra, szinte &;zrcvéUenül, Tegnap m ég betegség, otthon. 
talanság, kétségek, Ma m::-r minden . ami a férfié!€! és az 
nsszonl'élc t me~l<eldl!séhez kell. Egészség, éleltars, ollhon , 
munl.a. Szcr eUük az élelünket. Mészkőrc úgy érkeztünk 
meg, mint egy álomorsz.\gba. A rozzant h~hera utó kevés 
cók ·mókunkkal annyiszor lépdt köbe, lüskébe, a nnyiszol' 
keJJcU m eg:íllanunk kerektőmlőt foldani, gépet javHani, 
h ogy sölét éjfa lett, miri! m egp.rkcztüuk Úgy licríill a 

?, 

rncnyass::onyom :lZ új világ kÖl~pébe, hogy sohasem köze· 
ledett tlOZ Z:!, n{'m lát!a l(lVolról. nem teil e ma~ÍIé"á r észen
k ént, dar:"l.uonként. Egyszerre önlölle el m,ísnap, mint fel
keltekor :1 naprényes resgel. Szép volt a falll. Szalmafedeles 
MlO!':, a zsind~l1ycl ((idő n h6fchérfalu öreg templom, a 
görbe ul cák, a fáJdwl megrakott kertek, a h (~gyf)ldul, a ta· 
vasz szaga , 37. Ú.r élei igérl'lc. l.ent a kallyar~') folyó, az 
.'\mnyos; Ift vol:tbb, :lZ eii.lszügelhi dombhát fukúról jól lát· 
hatók az Érchesység egymitsra zsúfol! ormai. A paplak 
h osszú tornáca s a boldog arcok minden felé. A nllpollla 
elhozolI aj5.lld~~kok, fl kiskosárka fojás, darab juhsnjt, 
kenyér és orda, 

Azóta scm voltunk 1:\Ián soha oll'un boldogok . 



A T l S Z T E J, E T E S Ú R 

A MIlZES ESZTENDO 

EmJs:t!r kioszlotllll.' ajapúnból, Kínából, 
I ndiából llO:oH (/obo!:al , csör(Jólu:!, ré:Jányé
rokat és sípol.·qi; c!ul .. e(m 6ráig bíriul,' a min
del! keleti méretel:el fclii/múló ImnyzU/)(l rf. 

L.1SSun ereszkedtünk beje :l mészkői életb!!. A tavuSl 
is olyalI csendesen lepe !! el, mintha a fö lébredésIül féll e tt 
volna. A tneggyiitk és abaracltfál, riigyei mcghasndtak . 
Vir!í gt(~ l1gerbcl1 ÚSlO /{ a falu. I\.Z ulc{dwll P.1Úr föI sz6.radt 
II sá,', Előbb kis nyűmdékok JIlutallúk nz emhcrf'k lépl':scit, 
oztán ös\'énnyé szélesedlek fi nyomdNl:Qk. 1\'inr sztl.rnzon 
lchcictl járni mindcnfdé. Er;y Ilap nngy fölfedezésc:k 1'1\' 
gyáva l jm}ulhml: le ~ Kcr1a· l,rfihc. 1\2 út olt kapa szkodott 
meg nr. Am nyos egy :':::;a mel/eH :I meredek o!dalon. Sü ril 
berkek kii7ö!1 csill:w! meg n Vi l csikj/l. ;\ m alom ví ... kereke 
vidflman forgot!; ti méh2k d~riit dön gicsél!ck. Azt1i.ll a mil
lomtiroJ, egy~zen'e derékban ford!!lvll szabd t el a hegy től 
s I.:i:{lru1t c1őHiink a hegyoldal öbh"hen bi~<llm:ls"n m c·g·, 
hlh6dó I;;er l: kis földc~ikok sZ(tl:li cgymús llleIIeU, egymás 
lábáná l sorhan , mint egy já!éko$ :lsszony szönyegje. 

Sokat sétá lgattunk eleir:!c. M.!", nem fogódzkodott 
belém a faJu: engede!t. Gyiiiések nem va llak, intézni nem 
kellett flzt, :llnirJl még nem is tudl :nn, I{ézszorltúsok; mo
soly.::ó a rccn l, boldug k!\':lncsis:'Igg:tI fölleli kérdések. egy· 
szerű fc1cld ek. Szcrelem M('sz.kőn? Szerelem ~l:'!')z:,őn. A 
tisz teletes asszony meg nem tud m::l~y:lrul? Most tanul, 
m ég sobr lJern lud, De azért megért mir.dcnl, meri a mo· 
solyg:'!s! érti s az m inden . 

.. 

A gyermekekkel barálko1.lunk iissze leghamar abb, Az 
6 életüknek a legegyszerűbbek a fog:lskerekei. Nekik kell 
n legkevesebb olajoz!ls, hog)' forogni kczdjenek, Csopor
t<hS.1!1 jü ltek :I Z udv:lnmkl':l s mi k ijlönti!';, sohasem lá lot! 
k épekd és j:Hékok:t1 mn IO~:1I1Ullk nekik. A n,yilri konyllfl l 
lx~r('nd~'l lÜk a számu k ra. I)1~s1.I':{lb () 1 llZ {lesni, padokat és 
a sztalokat róttak ossze. Kilúszamra fog yott II feMr újság
papJr, amin t a gyel'm ekf'k Am erik:iból küldöt! slin~s krl!· 
tá vn l kirajzolták a gondolataikat. V:J"!lÍ.rnap délut {Ul pedig 
eJjölt ek az asszonyok és 3Z ifjak is. I~'17.i öröm volt cl
vegyü lni a bolyongúsban. Tele voH a z egész udvar, A ~n· 
bamb elöl! a nagyobbak IwrgcfÖdzl.ck; az üres di sz nóól 
m ellett, a ma gtár hála m(l~ött a ki sebbek I:wult iik az új 
j!l.ték(lka !. Dt'_nn a sZflbá h:'l1l :I Kí nnból hozott szamflrbör· 
ből ki vflAott, fi nom , színes <Írnyékll hercegkisasSlonyok, 
h ercegúrfiak, súrk illlyok és lov;,k j ft r ln![liiú l tanulla egypár 
le;í ny. hogya rüglünzüU s1.inpadon hemulatót rendezhesse· 
n ek, Egyszer, mt'HHoudololl anu l, I.ioszlol l.uk a Jap{lnból, 
Klnflból, llldiúhbi h ozol! d uuol':ll l, csörgőkel, r éz!ány6rok::l t 
és sípokat. Csak egy óráig uirtuk fl minden kele ti m éreteket 
felütmúló hangzavuI;L Azoka t azu tán hét lakat alat! őriz
tük mindvégig. 

A legényeknek fu thallabdát vettünk, a leftnyokll:lk 
croqtlel·[ölszcrc!é."S! esz!ergáH:lltu nk Tordán. De uzon fl 

nj'tiron s még a ráküvetkezón is nz ifjakat a nyflri tánC 
kölöttc le. 0 11 IflllcoUak m inden \,(l sMnllV d élutti n söté
ledés ig ü Szorgo János vagy :l Gá lli M:Hé csürjéhen. Száz 
ilj pnp szá7.féle új \'nrázsszere sem csaloJ.(atba lla ö ket el. 
ameddig a kŐ\'cm!i \'aIW o:s illfa lvi cigányok a hegedül le 
nom tették, Hát h add tfulcoljlln:lk, Mag:l m is k üzibük AI
loU nm \'Oln[l, ha annyira n em keHeIt \'01n3 m agllmra 
ii~y('lnl!m s ha il fel eségem tudla vo ln a a c~:'irdás t. Tgy is 
gynkmn elmentünk, h ogy J:yönyörlii5djűllk bennük , az 
ifjúságukban és a jókedvükben. 

Amikor fl Torda-Hasadék Hivei! lekaszúlták, akkor 
mcgrende7. lÜk az első nagy kirán du lást. Egy Ilnpi~ sütöt· 
t e k·(Ő7.tck [IZ Mszonyok. h ogy II m~sik n!'lp ICflyen mit 
megi'nni n (lihc hevered \'c. l{inn \"011 117, egész m agyarstJg. 
lMIelölI a fenyvesben , szem ben a kél puszta slikJfl fallal, 
a melyek k.nőlt hangos:m Iőr l magának U!:I! a Hcsó:lt 
p:lIükjc., szabadtéri islenliSltell' tel tArtottunk. Mfls fnluból 
hlvlnm II szónokot, hadd legyen telje6 nz ünnepélyesség, 

2.7 



A széles ösveny félkörhi!ll vette körül a kis dombhátai, 
amelyen mint a fúk alall meghúzödó virágok s szélcskalapú 
tarka gombák, az emberek szokatlan szomjúsággal hall
gatták a szónok szavIliI. Az ebédnél mllr rá gyujtott a cigány 
egypúr hallgaló nó!{tw 5 k ésőbb, miuhín fl szamárfultalás
ban- és zS{lkfultl sban gyözlesek mái' cl is vásárollák a díjul 
kaVOIl rézpénzel.el, mc~kezdódölt a tánc. Alkonyatkor haza
indult m indenki . hogy a jól kezdődött napot további lánccal 
fejezze be a faluban. 

E zeket a lorda has:ldéki kirimduUisokal !uóla ig min· 
den esztendüben megrendezúik. A jövedelemböl az els6 
nyáron n égy ifjúna k fizctliik fele Illiköllségél a nagyajtai 
ifjúsági nagygyüf~re. Az azulánial., iga?, nem sikerültek 
annyira, mint ez az ebő. Egyszer fl szdc nem fulotta a 
hosszá t s .11: igért mala co t sem adhattuk meg a szerencsés 
nyerönek. (/Iolai napi~ is fö[emlcgcti ez t a szerencsés nyerő.) 
Másszor II láncból verl!kedés lelt. Arra az alkalomra meg
hívtuk a románsúgat is II I<irándulásunkra, de nyilván
valóvá vált, bog)' a kél nemz et m ég nem felejlett és nem 
tanult eleget ahhoz, hogy bornál és láncnál megmarad
hasson. Egy ilyen kis faluban ia, mini amekkora Mészkő, 
amelynek háromölüdc román és kélölöde magyar, olyan 
er~'.i.~ek a nemzeti ellentétek, hogy azokat fl legjobb szán
dékkal is nehéz legyözni. 

Pedig a jószúndck .m~~gvnn. 

Bennem is megvan ; II feJeségemben még inkább. 
Engem a küJföJdőn cl! öl tött esztendők nagyon közel-

hoztak má.~ nemzetekhez . Oxfordball és Bel'kelevbcn talál
kozhattam al öt 'y'ilftgr6sz mind en tájék áról egybesereglelt 
ifjakkal Magyarnak s sz(:kdynek megmaradtam, dc ez 
nálam nem hatalmi, nem politikai á llásfogla lás, hanem a 
tényle-~cs adollság elismerése. Mug:ynr vagyok, mert ma· 
Byarnak nőttem föl, m3gyar az eszemjáJ-flsa és a vérmér
sékletem. A román románul gondolkozik. táncol ős alko!' 
:t.Hérl tenne ez bennunket cllens(:gekkc ? A fek'Ségem még 
határozottabba n néz át a válaszfalak fülött. Benne már a 
vér is összetettebb, h iszen az amerikai-angol ösök mellett 
apai ágon dán, amelyhez a családi hagyomány szerint még 
fgy törökverö m:lgyar ös vére is hozzákeveredeU. AL. ud
varunkra ll: magy;)r gyermekek mellett a román gyermekek. 
nek is szabad bejárflsuk voll. Jöttek is "eleinte rendesen, 

, , 
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gyúrták az agyagot és rajzolgattak együtt a löbbiekke!. De 
aztán elmamdtak. IG tudja, miért ? 

No dl! ez már nem az c!Ő7.i) ny:1r tört énete. Ez már 
nem a lakodalmi, boldog nász, .\.Jni az éle i ünk az első esz
tend öben volt. Ez a másnapi föl0bredés, amikor már ll: 

táncul6k sáros csizmanyomáL is föll'.edezlük a szobánkban. 
MéR egy másik királldu lás marIld! emlékezetes ebből 

az idöból. 
Csapzó esőben hajtallunk a lorockói ,·úsá rba. hogy 

tehenet "cgylin!,. 
. A tchénviisár kényes és n:lgy körültekintés t igényel. 

OUbon ellátlak m indenféle jManácesaJ ll: jóemberek. 
Megmagyarúzl:ík, hogy hol vallnak a teje['('k li hol van a 
Iejka pu. A fejerek le~ycnck duzzadtak és a tejka pu lágas. 
:\.. hátgerinc esigoly~ti Iwdig álljanak távo l c~ymús:61. Ezt 
mmd megérteffük. De azert mi m{l~ oldalról is megbi7.tosi. 
lottuk magunkat. VoH egy kis :.lngnlnyelvli könyvccskénk, 
amely képekben mulatla be a jö fcjü3lcJll:llék összes ismer
lető jeleit <5 a rossz fejösök kiilső jsm~n'cit, .Ezt egész este 
talluhnúnyozluk. A felest'gemel azonban jóeliire fi~yclmez
letteln, hogy a könyvel tegye el jól s elö ne vegye emberek 
előtt 

A hCF:yoldal t.'lrkállott a sok fehér, fekele, piros és larl{a 
tch énlől. A bivalyok adlák a komor hátt eret. Egész d ~lclőU 
esatangollunk fel és alá, óvatosan elkeriilve :17. állatok szú
rósabb fdeit. Végre lllcg:{tllapodlllnk eh"')' kis termel ű fel.elc
feht!r tehén mellett, mnelyről a \"áJsáron jelen volf barátok 
ll1egállapítoUúk, hogy tneHvehel.Ős. A t.chen minden fekele
sége ellenére a Piros névre hallgatott. A feJcséJ.(cm e~yj dcig 
érdeklő~éssel ~gycltc az alkudozást: mil,él)pCn csapdosolll 
a h:l\'asl roman Icnycrét. az m iképpen csap viSsza fonlos
kodó arcca l. de az lá n nem állhalIa meg. félrefordult eló
vcUe. a Ichénvá~arlás i ka la uzt, s úgy féloldalvást. 'hogy 
senki meg ne J<.lssa, kezdte meglenni az összehalSOnlílits l. 
Egy perc m(II"a mar húszan á lloUnk körmötle s felélénkült 
:\rcca l mulogaUák cgymiisnak a fclcséf::em vll lk·m · keresz tül 
fi k~pel. Egész Nagyaj táig hire ment. hofl'Y mi könyvből 
\'ctfllllk lehenet. 

Még sz-crcnose, hogy n ,,;isár sikerűll, a tehén bevált· 
a könyvből vol6 gazdálkodás becsülete meg volt mentve: 

sok ijl'(;miink telt az állat jainkban. ' 
Addigvaló életemben egy tengeri malacpárnál különb 



állat gazdfijául sohasem voJlhnltam magamat. Azoliat húsz 
esztcndiível ezelilII vósBroltllk !l h:'ityámmal nz óc~k<1piacon; 
de a fötlll:Jjdonjng s fi gondozás terhe inkáhb a b:'I.tyámé 
volt. Talán az !~rl is van , h ogy a z {tllataimmal szemben 
olyan barátsággal s Sl J. kora li sz felellel ,,·iseltetlem. 

A ci c~ került hozzán k legelö~zör. Er~de!ére nézve 
gagyi. P rédild .IÓhan jártam Gn;:)yon , ha tnl.'gvfrlaszlam'ÍIHlk 
1\ hivek p:őpju k ul !'o hoz iam, h m;y Icgal:í hh ennyi legyen. 
frtelm es. sulid t:irsn lgJisra h a.ilamos h:lck \"olt, mneddi ~ 
élt. lHno~ haH !:'l {'"cH, IJI!infl . !\.·f é"" k ő'1 d Ó<:7:o'" fl S7:ama 
ral fogadtam h3 7::lmho'T.. Ritka jellem, hli harál . oko!!. 
fOf!é!w n:o.'. jillékra min dif{ ké<;z :\ lInl voll a nna k idején. Ha 
n fülei! hl~ lI·n('.,,:) pla . ,"fl r l udl:\m. ·Imnc ul n krove s aklw r 
szala dnzha :! lInk rtl wlv:lron körhp: én döl. ö u l:'m am. A 
n(', ·c Dnn ki, ami fnj!flju nC\l f' angolul. Eg:\' ii H Vf'''ük n ta ní· 
tóval . Nl'ki 37.fl nh:1n n,:,m vnlt vek !l z r r('nc..·It~ .ie. E~y:<;zcr reh 
b::Hl ütni :<; nkknl' ::\ f <:! lcségcm r "nd{'lrtben :ldln ki: a <;1:3.. 

rnnrat :<;rnki b{ml :1 ni Il ~ Ol('rje l O erre l1Zir:í.n! k('znelt "r· 
dek!önn i, ho~y \t;! :l i<lonjog ihg ll. snnn;1rhól me:yik fl'!. Ii 
része. ho~v ő m,ísf(' lé IH! ii ssön. Erre ft tft~lítÓt kifizelliik 
s a761:'! DOl'ki (';é~z{'n " mi énk. 

Fóf() ~1 :,: 1l:, (,7i'i ~ a :l. Vf7h()r,1 ~~, A hlllh,..li 1,n!11K dr:c 
~ip:<;zes: t! \' ize t 3 7. Ar:myos folyón tú!esö luHhól hordat
iTl1~ velf'. Üt:!H'S k is fa n"('l'!!;rv{"l. mel" nl,ltt, hog" a h:'ilút 
fiil ne ~ ér! ~e. 7. iild · é~ 'ni1'o~krH'k-í ~ or>króc fdm-:ik. oh'nn 
h'l.rii. há f{o~ I.Hd ny, m int c;.!y hih1i ni k{>o, A gvennl'kr-k 
ki'ú)!t P:I:!V nép~if'nhf.gn!',k iirvenri. nrni l:íthat61n~ jól N,ik 
nf'ki. K('7(ktl}('n Il f'!n v"Uf: k ó l eh~g komolY!ln. Ot' 11llli!')!a 
s7fnd;u<l hh ·m i ~ !'i7,f' r (' II f1 1! (ő w .. lt II S 7 :1m ~ r kftrii c.~o""kf)r 
ahh:!Il ft hizon yo., Iw1k l wIIli j"t,'\ 'Ióh!ln). ;:! zóta me~nöH n 
li'!d""tl"e, b:i r ' l l 1-01. 7: :1 kö t,,1 :m ók "ol<~ t mcséll.'k Mmn:t· 
1:!7.ilról ·s fl rcnde7.övel .szemben fa ntJs iloH cnsedcHenség
géról. 

J.1';.:ncmf'st lJb á!hl h mk :l 7.0nban u s1.ürk. t!s-fl'hér szörú, 
okos Ick.in tcl ll. felig: :lngol teli vér, fé1i(j: li picai kcv{'rék. pa
r ;púnk, 3 J a ncsi. :\'1 icI611 m egindiam \'oln:l • . ho~'y ncv{' i" 
v~m , J uppil crnck nkart:un kecC:'i;ztclni. Dc így is jó, a Jancsi 
is szép n~" , Tök clctC'sI' 1l Ol C.:': \'3g:ytmk vele elégedve, há r 
All fl61ug' más em ber púrllért scm hHta.ná, legfeljrbb azért, 
hogy agyúuüsse, A J3. nc~ i ugyanis kiméli magát. Fulni, ad 
tud. valahány szor vala mi ura dalmi fogai eléje kerül s ekkor 
a világért el ncm maradna. a nyomáb61. A könnyű, két~ 
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k erekű kocsit úgy röpíli, mintha ú!llnék :hosszú lábaival. 
T~rü! is tud ."inni, l.la akar: hiszen '!w.gym,'!val megjárta már 
Dl csős~cnlm:lrto.nt IS. De. a $~ra l , n <:m :i llh :l t jn s m agá ! ki 
Il e rn fltr asz(Ju, S ha. llit'gall, hl~ bav:l16 a~ ill l!$. Egyik c'!Ie. 
lé?em. föln~ond?U, mert. nem cng<'.l!em, ,hogy k:lr6val 
twr:'ilJa. ~llért IS engednem'? Janc.<; i! nem lehct veréssel 
szokt ato i. Ha ülik, föliGg; i;az, \'é-zldclI (j,' )'clell-c l neh o" y 

I "' "b k' ",." .... a l aJ.o ::tn art legycn. 
Egy idei g kölcsön !tdtam mindenidnek, a ki kérle. 

.4. z On 'ost r('n~es.cn ö 1197.ta a f<! luh:t. ha :'izü kség voll t !:a. 
Soka ll SZ(,llhmhj Jyon. a I':zo mS7M f::lll bl1 l1 , épncn ('zér i !I PI!) 
is ltn.lt:ík . ho;;y a ló és a fogat voIlaképen k ié. Dc azu!áu 
!I1 ('I~ lI ll la a sol, illg'yen sz i v~sség ... ~t to; t'gy idő ó : ~ m~~b lz ha . 
tnll:m , ha m1s kezérc ker iiI. Tudva '·an mindenki á ltal 

'I~ogy e;::yízben II fa,u k(~ f l er,r:l l ~Ir W)b J6sz!l kértöjé l jó Ú!OI; 
tl 'izta !t;péshen viHe h e Tc!'dára, a mi il U"' \, csel \'olt abhan 
az i dőbr u. '"' ~ 

Voltak s v::llmak me;: ('Ky~b fd la ljain k i". Tyúkunk, 
kak fIs unk, kuly:Í!lk. A t,y úkok nemes amerika i ,, \o'örös 
Izlandink> A k:llus, I{ók6 tir, nhogy m agr: mr.gá l hh·ja, 
a legszdldcob s egyhcn a l c:;V(: rck~döbb ICJ'-cmtés a z ud
vm'or~, A ku!yútól ~Cll~ jöhet 02 ak6rJ;J, de n l,aka,~t6 1 még 
an?~'rrn s,r-m. A .klcsrkre rallgrik, m egk ergeti , Viszon! :lZ, 
tl,kJ Ism,en, cl tudja fogni az udvaron S ú~y állJa rt !ifmo{{rl. 
ta !\t, mult a macska, I{ufyúnk Buk~i névre u gril<. Az a 
ros.n ~wkúsa, hogy nem turlja a g:Edt"i.it a föld:ől sZf.'relni. 
~!C[is Z{)l ltani scm I1Wl' C' !11 llI:í r, 

, " Ha ?l ~~ ll1 ['gcmlítcm, h ogy :IZ iskoUis gycrekek idóro!
ld:.lr:. ell H l 'l1~ ~'7Y , ~7.·did ::yú n.~ :, ('.'tr vad n ylvl.ifith'~I, t'!:(y 
Mu l :):l s-mad:t r frobv~1 s ('gy kL;:; bagoUp l, a ki ahbnn h al! 
m Ct:: hogy e~yszerre hal gi Iisz lá t nycH Ic :'I fclesét.:em un. 
sz.o l~sá r.a , ::Ikkor Idjcs a fö lsoru:ás, Kcd\ies('bb dolg-ot d. 
k(:p~e !m selll leJuole ll, lllint :lZ örökk6 élénk M:Hyús'lIluda ra t 
:0: almus bngoIlyn.1 a kony ha ablckába n. Na ppa l u :\b tyí 
I: ('l :r . ha ~yoll békél ;; b!lgoly nllk, e'i te a bagoly bosszanloli a 
a M,~I Y :~ .'I-mad:ual. Kél bohó Rrrrmr-k. A bagoly llIc" haU. 
Mu l)', kr rl'püH, sz.arn:yai megnöven és sohasem jöÚ vis~~a, ' 
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EMBERNEK MINDEN FAJTAJA 

Nem rossz. dc nem bókezü; nem s!!yíl 
mrison, meri 1nafJtÍllal;: sincs elég ke:e; nem 
C!j(1/ c30k a It:glőbbel ukorja, (f PlJktól li a::: 
üg!J~IleIltől a lJaksrí!J és Q7 ulJ!/ctlemég vámjút. 

Az embcrekl.el sem ment neh~zcn ar. ismerkedés. ~~l.Ja 
81.. e,:::ycllcn s7.obába, :11l~it I?khal ~vá lcl!ü n~ (három dlOfa
páco~ könyvesáU\'ányllyl hulort Il.el'cszl,\1r;ol hoztunk _ m~
gunkkul, a \öblli, azl hisz(!01, a IHOlI.ÓI !akról ~erult at 
kölcsönktppcn), ~l:lkr:m bckopogfMlak II sl.Oll1slcdok , a7. 
egyházközsé; r egi, hü ('mbcrci, vagy llkik rúms"I. :1va1: lak v~tl 
s azérl Illrlotta.l;: i~é Jlyl rdm. A lcg löbh !lT. első hetekben kiS, 
fehér abroszba hekülött valamit IcH le fil :l szkl.lra , zav:)r!u" 
mosolyoo" tc; c~!lk mhlfán már nll~akü s7.önlpm, vilftgosított 
fel : sii~esl!n adjuk. \':íl jék egés'lségükl'e, M,(ún lassa~ m~g
indult a b eszélgetés, Mindcnl'öl, scmmiről, Ü Im{ielll "Iz s~nlt, 
én öl, Volt olyan is. hogy mür 01: el.sö hét en sér,e1e:?m~1 
hozakodott eló. Deh:'tt mil hidIam f n akkol' nz egyhazkozsc~ 
ügyeiről! Figyelmesen megh allgallam, cz: volt minden, amit 
tehettem ~rl(', 

Szép arCÍt. értelmes !ekintelú emherek a mészköick. 
Visel!,cdésük, fll ozdnla lail., forgol6dásuk finom. udvarias, 
Kezdetlern megsZf'retni öket. 

ni1:On yos előítéleltel jiiltcm közéjük. 
Vélclkn voll -e. \'agy fahín egyéb Ok(lk j:itszoUak közre? 

I{olo1.~wári di<ikéveim alatt uz ar::myosszéki legénykéket t'S 

nagy Jegények et sohasem tudtam megk edvelni. Ez a kifeje
zés roppant udva rias. Szinte ellenszcm·ese). voll!1k elöllem. 
A7. is lehel. hogy "kiinnlakb" ,létemre eS(lk fl mugllIn (', lő
itéleteil húz:tam rá az nrfathm, "bentlakó" aranyosszékiekre, 
,'agy még inkáhb. a "jólanuló" irtózott az én oszlfllyomban, 
sőt azl hi.sr.cm, az alollam és felettem lévő osztályokban is 
nagyrészt "rosszlanuló" ar:tnyos.'\zékiell:löl . Minden me-g
lehel. Azl tudom, h ogy nkikel ma küldhet nék dh'tkokn:tk 
Mészköröl ; Zsiga meg Domokos, Dezső és Pi sta. azok egy1ől 
egyig értelme5, fmom, jó érzésű gyermekek. De 'az én időm 
és korom aranyosszéki diákjaiban bizonyos, nyers müveh"t
lenséget, érthetetlen és csak II tesli erőn alapuló magabfzá!'>t, 
fölényességet láttam. Fogalmam sincs arról, hc.gy mivé lette 
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i.ikcl nz élet. Mai szen~lIlel nézve la'lán l'tljönnék arra, hogy 
n gyermekkor embensmerel e nem mcghflhntó. Hiába: I!n 
már ilyen HéJcllel ('5 félelemmel jöttem l\'l é~zktire papnak. , 

Sokat ingott az igazság mérlege, amfg: ennek a tör7.S" 
székclysc.glöl elszakadOI( népcsoporinak igazi arcát, a hibá" 
kt\t a.z erényekkel cgyi.ill, lllcslálnom <sikerlill. 
• ~gy keWlenni e, az rllnpanyag, fl mély emheri rél eg n em 
Johh es nf'm ro.<;~za bb, mini flZ ember maga, Tehát hleni é!\ 
általában jó. Mini minrlcnki: falat kenyér ő is annak, akit 
.szerel. mérgeze:! csalét ek az ellenségnek. lia kedvében van, 
mindenre k ('pes, ha IcIk eveszcIt, semmire .sem hajlandó. Űsi 
e':lb~ri jósRgiil Zsiga .biicsi csilloginIta mcg Icgelőszöl', Meg 
aIIg Iktallak be, flzeh'S l mé~ nem is knplam S nz egyhf, l
~özsé.g hár~mc:e~ lejt l~öv:teJt ra.it,am. Nem aknrlam "m eg
er/cili. Papi elodom tragyut hordaiolI ki eRy hold pari 
r~ld.re, a zt megbeos iillett c, a1: árát flZ e<gyházközség pénztá. 
r~bol felvett e s azt mo~ 1 nek em k ell m egtérítenem. hiszen 
én ro~om ha~7.n1t látn i. HMonll'~7.er Icjt e::lY ö~s7.e6bcn! A 
közg:\'L.ilés cgyik'll1lísik I~Ria ~.l\ldúlcídwil, hogy hn a pap is 
hfilrakkban vall II fl7.ellllvaJóJoval . lehessen-e e~odálJ\Ozni II 

6zeqeny emberen? Zsrgfl bács i ntt tiltott a hít/nm m iigölt. :ot 

vflJ!amra le~te .. a kczét,s II kcU'mhe ti pénzt, "Majd me~ad;a , 
amikor tudja . Azt luszcm, nkkor szökölt Mészkőn először 
könny a szemembe, 

Az atY:lflak 'knltlk ~'ih:lll nwgslá nJollák heveletlen ta
va~7.i fiHrljc·;lIwt. ,Jó szív\'d adott kukoricá t vdettek a ha
r:l7.d{lkha, Ezl iga z, minden llj papnnk mc"'lrszik, d e llC'1n 

minden (lj nnona !, jó"zi\'n'l b'szik m~.'1 h Az as":»orl\'ok 
, 'irfighagymákkal űltctté!{ telc a papi lak 'e lötti kis virágos
kerfnek ~l ös\'énycil i$, A rulük és ráncok alaIti belsö 
ember jó. 

Ig:az, hogya történel em egy kic ~it vállonragadta, 
lor71IÍ: c'i:H'arta . jó ... ógn cr~jé t eh'elle, ma~:lllakvalúságát 
nwgn~vclté'. ~I;l ügyeljen az, aki aranyo!!széki magya rral 
,'izóhan;]l. vele vásárt akar. neki fu'ujál vugy erejét klnti!j:l, 
A ~7_ an()r:l faj. am"lyd II külső falvakból mló hflz :'l~ lJdiis 
mcg~l'7.öt,t a ro~l ást~l, túln l;p esftclte fl folyamvülgyel. 
A kull C' rJ f's gazd:lIkod!lsr61 ildI' régen lIftéri a bcllcrjc!!rc; 
a z Aranyo" mellett hagymá t és vclcményt te rmel, pár 
holdon kdl cgy csn ládnak nH'Rélni e. Szombatonként fl 1ÍT. 
falu m inden családja a tordai piacon árul; 6sz jótlén 
nll'grakolt szekerei.: indulnak meg. ki Ujvi'l rra, ki Dicsőbe , 
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ki még messzebb. L?het-o ,::: '.od:1!ni, hogy a ka~'skc(.öi 
sz ellem 6Iha lot!:) a népet, ho;;y az péulbcn édékd min 
dl'lll , a m:1gll J{;~ Sl'gí15~gét i:.., amit ugyan fuknkod\"ll 
mér? Zsidó nem tud g:rökC'ret verni II fol yóml'nti f3h·ak . 
ball ; zs idóúh rt 7.silión:il. }.r"rt sn·géIlY. meri :Igyon kell 
dol{.toznia lll~g:H. hOlD-' m~g{· lIwl:> .. 1 ~7.en''lZen m!l.hának , 
csaJádjá nílk, Hwrl Iw!d S4!nl ;!dnal, semmit in gy~n, ö is 
rsak n:agán[l k él; még :1 hrlzút scm ~ pít'i Ú~!y, h ogy :J, l<\ti . 
zeli rokono!;:OIl kívül m~.<:Qknt \'{'!Hl!'gii! Iflthasson. ~em 
ro~sz, de 11 (;111 bókelií, nem adukozó; nem segit máson, 
mert mngfl nak si ncs dég kei(e; 1l .:o tl1 csul, (''jak u legtöb
bet nkar.l~ , a "ak tól és az ügyetlen lől Do v~' k~:íg ~s az ügyet. 
lrnség vámj:it, az cngedékenytöl II jobbik rés7.t; nem ha
zudik hiínilst' ll, cs~:k kksi bihli l t;lknr f:'1, a 10,-1\ kehéjét , 
:t Ida'w ' m~~:! , ; ih~::;,~i : .• 's (" k~{ :l m;"f:l lds (',I;:ül('si nV:l 
vrrlyilit , hiszen a u(:lk lil. is :i~ l!l:n;hc n :szik :IZ cmbcrt : 
!op{lsr:, scm vel {,l1l~d i k ro[{hl lkol.á .... "'::enicll. dl' al. ott 
fc l('j!t'tI fí. <;:6t ő olt nem fct'i'i , ;1 neki kÖ!cSOD3doH gercb · 
1.Y~ t r: ~il k lt 'O!';.' n(h~ viss? :!. ha b. ~ ri k. S Im:;:; ndd (lll feliebb: 
minde nki ügyeljeu It maga Iwlmij úra, S illerl nlÍnden 
cseleked p.ténck, ö hhzi czt. anya qi a rÚ~óia, m.-"!solml is 
e szcrint ft él meg. Zsig~, bá<::sfl kinevették," bolond, hogy 
kamat nélkül fid ki pénzl , "ll gy m egvádolt:ík, behfzrlgi 
m agát n l'lapnúl s kaST.lí!ó-föld n61kiil lóherést vesz ki 
táh-. S nmíltor pár hónnp llIUl n l :lZ iifl'g em her elkcsere
delló'n udlll h frii I. hogy ROOtl !ejt'! \'cs tl{'tlc cl II \-áRáron, 
ezt Sf:'nl. j :;(:111 hitte CI ndd, c '><l !' éu, az igaLi olt persze 
az voll, ;\ lalu ez l í1{l' India. ho~y most lJecsüJeUd nH'~;· 
khheli tOkm fl k()1csön~Hjolt ~~OOO lejt. 

Sznmorú C.~ sötét [I. kép, :\lnil f('5lek ? Dehogy s'w 
moru ~$ ,dehogy sölét: t'mberi és v:l[ ósii~o'j. Olyan az cm
ber. anuiyclI, dc ember! M.o.~ t kell l.''llllnknak lennünk 
bölcsé~wlhez, vllllúsl!Ol; 1Il !!~ kell J)(,'~süiniink, tisztdtt· 
ben kell tnrl:munk ezt <l fdl űdcs le:;:dc jén álló, még töké
letlen, dc mng:tban határtalan él'lékdid hordozó és r .; i!ö 
\'nI 6~1í.gOt. !\Ij bajom n('kcllI <ll'l:lJ, h:t Z"iF;'a húcsi l'setie~ 
c!rnlwn'ya u lorl~ilcte t ta lált ki, hOhY :l pén7.ét vissm kapja? 
Vajjon nl a pill.anaf, :>llldyben ÖS! júsága úrrá leli s raj
t~m scgHclt, nem voll v<llös{t~oS é,<i szent ? Hu ·H!J':lc.:lcn 
hSl.tclcllE' l. ~gyéni"égi.ik, i)n:'lllóságuk teljes e!b,ncrésével 
kőzc!cdcm úl11.1tjaimhm:, hO~Jnc k('J lcne az pmbcrhez ml'8 
slcntcblJ áhítattal lépnem a polinka i demokráciából 

\'::d1ths,~ In:1~lls~lo::itl] 1 !'ll,bcr ti~z[(>l\~ 1 kl\vdketi~l·.~.ssé~<.~ ." .~":" 
!'int! Hinni ' kell uz emberbtn ! Ak.ú rmilyen is, tisztele tle l 
kelJ bánni v('lc! Ma,liambrtn mély fdlt{,bnrodással hall J.int
Ium :l 1('~(' 1.;ó ~Ik:llollllnat, hogya kebli l an[H~~ n hátráléko.'i 
adósoka t be uk2.rj~, pt'-rclui. Ueperr lni - emberek et! Hát 
npIn. CZ1./'1 vúnmk <'gy l;icsH. én hiszr.n~, h o;.:-:.,' errc sziik ~ég 
ninc <,i ('fl. Advn idő iis alk:tlolll, lizetési köt~ll~2 etlség~nck 
m~!1(tc"!ll emher ck~ct fo;.: tenni. Azt is kimondja, ho~y czt 
VIlM." azt a javas~alom:ll, :unely teljC'!;('n értlH'!ö é.~ köz
érckkii, a z (,ll1her{'k nem fogják Inngulu!vá tenni? Hi si!:!:n 
nvil \'tl1wn l6an mindmki javúra szolgál, elbirhatatlau terhet 
s-em .iden!. .Az emher lényc~éb cn jó C!i ér!ehnes. 

Mf'1'i sol.: mindt·ut másképpen látok, de sujnálnám. h ~l 
,H f:mJx>.rel(kI'l va16 lcgd~ö szembcnlílh'J:o;om más al<lpb61 
indult volna ki. 

Öl 'CSl h.-mlö l:ma!:::d:ll::lln 1U('J,:'lanitoll arra, ho~- :.IT. 

l!mht'r IWIn ember. h:uWJll l-l ~ .. emU'k 'i illY bánni is \i ~y ken 
wIc. millt :1 gwrm('kkl' l : S'lI'I'i:lni kell. flí csérni kcll . 
korholni !tri" m;h:l mcgfl 'nyíh'ui. IIt'l1! :IZ ~r! elJll é lw ;:. de :11. 

érr.r:~;('ill('Z sz6lni s Vl'l('tni ll;!y, m eri mabcs é~; rövidlát6, 
hogy t!s7.rc se vegye, higgye, mintha a ma;.l":l láh31l JAM la. 
!Ilos! II hftlrálé!wsokal sz6 nélkül bcpcrel,jii k s egyes dolgo
kat térqyal:'tsra fl népf.!vmé8 .elé n t'1ll bocsátunk. m ert tud 
.iuk, ho~y aZ mit é-r. ;\-!osl tudom, kire liell h:lll!!ufni s kivel 
S7.6t t; rm v6.Hnni röb~ll.i:'i.r6 űayekről. De jó, hogy al"kor 
mjnd('nki '1'z(,!Ilél~'ét c;..!yképpen becsesn l~k n~lI ::,m g 
mind l'nk i bllr:Hs:í[!!i.t egyképpen kerestem és crlél;:ellclO. 

!\zl hiilem. hogy nl'ki-m nem l-esznek ki\,'!t!astloI1 
f'mbl'rcim a raluban, Mindenki ell ől (woll. példákra hivat 
kozott, Iclkészc-k::[ nevezett meg, :ll,ik csak Ilz családot 
tnl'tol\3k \'nlnmi n~ :l ralub:)!) , alokul jártftk, Itttogattált, a 
többiekl;:el SOh:1Sl'Ill tőrödtek. Ilyen nl' legyek, _. Ilyenné 
kellel! l-cur.em mé,~;i.s. Kikerü!ni ez t n r,m lehet. ),1ert ha éli 
egyképplm akarok kapcsolatot tartani minden csa15ddal. 
minden csn lád HL'lIl akar cr~y l, éppcn kapcsolatot tartani 
H'lem. E;.::yik-m:í.sik jobban sZl!rd, többre tart, gyakrabban 
kerc;; fm; egyik-másikkal tnllg~un is sllyt~schben v .. gyak 
l'gyiilt. töbi, \'c!c a kö1.ö~ gondolalolll . jobban me~él"fem, 6 
is jobban megért en~em , segí! mindcnDt:!n. amit tervezek, 
011 \'an milldcnütl. ahol én, Legclős1.ör az önálló, idősebb 
J::m.dlt k, bftsz ltc, szépsd l emberek kercst~k lef:mohóbban az 
összt'kötlelésl vdcm. Érthető I~" természetes. Ezt az oszlályl 
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nem z::J.\'ar!3. me~ 11 gyár és a város; hagyományliszlejö, 
egyhúzbeesüIő. Mészkőn azelőtt a pap i., nlindig az övék 
voH, Jllint fi templom; akit ők :1kul'tak, az !-ett; hnráljuk és, 
jóemheTiik, hiizai;kb:lIl, mezőkön b1l7.0::'6 hHogni6juk. Ezt 
keresték bennem l-S. Boldog nrcc::ll jöHek és lassan Jllnradoz
lak cl. 1'1egérezték, hogy klnnennyire ::I1GlI'ok i~ mindcnkié 
knni" az ö~'~k mm khe.~('k: é!l!)cll, mert nlindenkit egy
formun akarok megbecsuhu. E csoport lelki berendezése a 
mngynl' lír~, aId mindent megal:ízóllak t3f!, nmi nem föld 
~s politik". Ö II kivúllsáqos oszlMy. a legfelsöhh réteg- s CI 
1'<' "arp, hogy vele úgy bánjanak. Az egyenHl elbánást 
sér,lé.snd;: ve~zi. Amikor a pap, eseHeg többre fari egy senki 
gyal'! mnnkast, gyakrahhan es hosszasabban beszélget el 
vele, lTI(\~ a kehli tanúc",ha is Le akarja vúl(lsztatni, II fel
háborotlása nem ismer hatlir!. Dat'Ílthól - hiszen engem is 
ők válas;>;fot1ak nH'g elöúí .ióember papiuk hi:>:latá<;,'ira _ 
hamar pllensé1{ekké v:ílnak s ezt visszacsim'ilni sohfrSf'fil 
lehet, mert az elszenvedeU sértést soha meg nem bocsátják: 

A fiatalabh .gazdák, akik megjúrlük a húhorút s mivel 
m,6g mindig kalonal.öfelc.<;ek, nem hajlandók az életböl ki
hullott örpg('k mindent elné7{í. millrknl meg<:7{~níW Tn~<;alvá_ 
va] visszaid(;zni tapaszlalataikat: hií':onyos dacos, cllensé~cs 
érzpsscI tekintenek miU(](>nH', ami álJnm, egyház. V:lgy bármi 
hchílhataflan és titokzatos, ]rnvegéhen a sze~ény emher 
pllen irányuló SZ('l've7k('d(~s. Közülük solum i:'irnak a közf'li 
Tarifa valamrlyik I!váriihn. vagy a helvi alabú<;tromhánvák 
t'[(Vik(>he s IdpcsolatHk a v{frosi, ipari" munkássága:)l c"',nk 
kimélyítette ezt a gyiíJöle1et, vagy legíohh eselbep J;:iizőnvL 
E csoport !aaini nem tiirödnek azZllI, hogy az iire~H{ idt 
hoznak a fnJuha p::mnnk. A vál:Jszhísha méo::is hele[)v~lk()z
nak. mrrt V<lgy van jngl1k az egvh:í.zhnn, vauv nincs. Oe mfg 
az örc'!ek :ot ma.;::uk módján komol van léDelödnek. a,,!g'rooal
maskodnak. hogy VlPnak fl Iegiohh:lt kcrHs(\k. ezek gVflkran 
kor[esek h:1TÚIi sz:)v{ira, pohár horúrn ígérj k el :ot sza~a7.atai
lwl: \egal:'ihb ennyi U'nylegcs hasznuk !egyen n papválasz
táshól. M~gis ehht.íl n csr')orlbóI b'unadt a legtöbb ig:1Zi 
h,arátoHl. túmogató!Il, lelke JÍvem. Ez is érthető és tenné
szetes. Ezd{ fl fiatal. :'W~<tO év('s gazd:~k részint mtir nz új 
világba szüleitek, amelyben önként ad6dólag töbh :1 társas 
érzés. a közös e~eleke-r1ct kívánsúga, részint pedi'" mf'''
érlették a gyárhan, a bl1nyábnn, s6t a piaci hw'vma;'omók 
mellett is, hogya szegényember, a kisember, ;- munkás, a 
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bányász, a földmüvcló csak úgy él meg, ha összetart. A gyár 
it; összeszoktaHa őke!. r..-Iíg egY..'!lli lIlullkllhoz szokott öre~ 
apjuk al{kor végzi a szánt{tst, vet[~st, mnikor akarja. Ök 
tizen és sí':ázan egybeillenek, egymást kieg(~szítik. Bennük 
van a legtöbb ö:;zinlé ('.s úllalldó vúgy az együttes éleLmet{
olr\úsok irúnt; c!:lak tcrm(>szcles, hogy mi,ll a delejessl's. 
vonzoltam öket magamhoz, Haladni vúgyó, l'lIlbervoltukat 
megbec~ü\ö, s7.el11~lyükhen m('gis alázatos, emberi emberek. 
Nem kívúnnak {(ülün tiszteletet, a l)apjlllwt is (',sak akkor 
becsülik, ha az saját maga s ]lern a palá , Ij~,: emberként úll 
wlük szemben vagy melJetHik. Az ilyen pHP az egyházai is 
meg tudja szerettetni velli];.. Hiszen a földtől ők scm szakad
tak el teljesen soha. A legértékesebb moport a legmegbízha
tóbb, a jövő legszilárdabb o.Iapju. 

Van mi .... ,; egy h.'l.rmadik osz!:Uy is a faluban: az iparos
ság. Ez a legsokszfnübb, u legkülönlegesebb csoport. Hogy 
vala ld boldoguljon ezen II púJy;'tn, ahhoz jó adag egyéni 
kí"álóoágra, kézügyesség re, értclmességre, alkalmazkodó
képességre és talákkonysúgra van szüksége. Ez a csoport 
icrmeli ki a falu nevezeLes embereit, alabástrom-faragók~t, 
képesített Úcsllll'stereket, akik egyike a vidék öt-hat tempto
mát építette <s ácsaival, sajM nevelésű 1Il\;szköi legényekkcl 
minden nevezetes hídépítésnél, tordai épíLkezésnél ott van. 
Mozgékonyságuknál, világlátottságuknál és jártasságuknáJ 
fogva il léH pihenőben ők az cgyleti élet pillérei. A dalárda, 
a színdarabozás náluk nélldil haiolt. Velük lchet minden 
teren II legmesszebbre szóló sikereket elérni. - De belső 
gyöngéje is van ennek a csoportnak, - Az Itlőrehaladás 
kulcsa az egyéni sih:er, A legény magabízó, meri tarisznyá
júban hOTdja a mes Ieri jelvényt, a mesler már úr és méILán, 
mert érdemdvel verckedte föl mag:í.t. Olyan azonban ez a 
fölemelkedés, hogy egy pillanat semmivé leheti. A szárnyalt 
összelöl'hctnck s akkor földnél is alább hullhat a bútor. Kell 
tehál valami szilárd (~s maradandó. biztosíték, szép ház, szép 
ruhúk, gépkocsi, hogyamegszerzel! előny mipdörűkre Ic 
legyen kötve. S kél.ségbeesettcn kell vigyázni, hogy a meg
különböztetett bánásmód mindig kijárjon. Ezekkel az érté· 
kes, mindenre használható emberclí,kel volt a legkényesebb 
feladatom. Hamar sértve érzik ma,gukat, mellőzésnek veszik 
a legszánúékhtlanabb mozdulatot s akkor megbántott önér
zetükkel éppen olyan eredményesen tudnak rombolni, mint 
alkotJ:U 



Mfi-! az üreg gnzdákról tudom, hogy velem tartottak s 
most el.Jenem 5zegödtek , :lZ ifjak pC':dig ellenem voltak s 
~O~l k.llarló~ n sz(~ reln(>k , ez II ha rm adik CSoport m indig 
'l'l~m \011 í!~. velem I c~:'!, de sohasem bi;>;IOS, hogy vaI6b:w-e 
va!':y csak ,kulslfn szerint. Hiányók bel iSlük a m Óf;o:Jik 
csoport m c ly t:'t ' ·sfHl .. !mi ér! é:->e. Egyéni s iker vetelle ökel 
fö~ , egyéni t().~ck "'::i m:lr:HH :J vezet ö ösz{önük t o~·áhhra is. 
Mmd(':~ ~~Ié~uk és lehcl séglik ellenél'.~ al: igazi összefog,hon 
nlapulo uJ l.arsnd~lolll csak akkor h ;lszu:llh:lljn öket, ha az 
élet sorsfol'dubt:ll nW~W'y()zj k ők~t :1Z eqy~nenként liü·ön 
elért sil. er iil·e.<...~égér{)J és csalékony \'olh~fÓ I . Ha fl liÍrsaik.kal 
"D ió sorskózösséget jobb:m :lt tt!dnilk ú'cwi s 3 r~özős mun
ká! végzctszenien tlHi!"!;'t}, vállalni. az ö,,6k voln.'! az d"'öség 
a fnluban, 

.. Falu, falu, csod:i1atos faht! SOkSlfJl'íí. sokraü é!ct , Föld, 
fu , állat , emher ; embernek minden faj tája, Egyetemes és 
ga zdng az é!cted. Hajlan i kell-e h'g\'d, Y/lg" ú"zni benoed ? 

ARATAS CSt:PLtS UTA.,: 

erdélyne); m egh i ez II tapasz1alal a száuzer 
hit, Dl' S~l!qhly tIl ,:s2li' fiick (/ lCJndíjat coyedii! 
fizctftk ki étle. ~ 

~!idiHt "!és7.kiJll a lell'. ,;sú úlJ~s l elfoglal[:Jnl ,,011\11, 
vulak~ azt n J,Ó I :~n lks()! :HHa , hogy 3" új fa luha n cg)' esz. 
lend~lg ne csmá lJnk semmi!. hmcrkt'dkm az emberekkel 
l:H~rJCm föl II kÖl'ülnu!nyckct j ennyi éppen eU'fo( az els": 
fIzenkét h6n:ipra . 

n.n ~ tanácsu t megköszü ntem szépen, amint illik s 
(: ~; z ~'nn l IS a lc .'l' bm cseL. 'k2d ~11 D" " "'l" " "j" .. ,,,, , E,", ,',10"" . " ...... . . ... ... <, »J 'p " 

még ~sak hiriam n sélákat a hcgyolclu lokon , a iervfclen 
se?lmlttevést,;1\. nél kül :1.zonhan, ho:?y észre\'cttem volna, 
mar b~nn~ vo,tam régi, lázas élelem kerékvág:ás:íbun. Vnla
hol egy Jurdelést olvaslnm. mil tudom ~n hogyan: kezdl(~m 
! . fa! ut rábeszéln~, arra, h,og:y vásároJj~n magának cséplö. 
,~épfölszereJést slovctkezeh alapon. Mmdenki egyetértCIt 

:.:'" 

abban, ho:.,')' csépHJgéprc szükség \'~m, !\:C'kem p~di g j61 esett, 
hogy vé~re a komoly muuKn :l fal u ('rcl d~l;hen me~kezdödötl. 

~1:J a csl:plög-épet a fabb:"l nem tonflcsos emlegetni, 
csúny a é~ komol", k u:!:ll'c IcH a ltOJO~ Vl~ ";('; de akkor, egy 
ideig- nClll Illúll t-l I1Híl, h D;;y a kérMs IlIJ túrgyalódotl volna 
:ll uld kon. a dom hon, :1 boJI e lőtt. Szün·:~kCT.cti abpon 
,'ó.!'árol junk csépl6gépf'l : Ó;;(CIÖ s7. i.ik~{ ;! V3:l s'cá, MéliZkö, 
cllcn Wbcl) Ar!lm·"o s~7.(~k !lihbi f nla:,"al, ht:!f.{yo ld ,llon fekszik 
~ bir ue \-B 1C7. h íVCIl kÖh'S, :l ~:mlt is höven Il1c !.t: tűri. A 
cs~ pJés~. cl P1ill (\i~ bajok swkf;)k lenni. :\ ~fI;:fö!dre szabot! 
nagy gépckd Hehéz ide, :l. dombok llfltfll'a föl vOllbtl1i , egyik 
szűk udvarr61 :I músikr:l hnrcHlni. Aztán mep' késől'c i~ 
kerülnek errefelé 11 gépek; cS ~1k nrnikor a gazdagabb fahrak· 
ban a cséplés cl\'égződiitl, Hl n yilvátl\'nlóan szüli: ~6g van 
egy nekünk " .. ló, kiseb}, nlí-rctű fölsz(>relésr e. 

Páran azt javasoltúk, hogy úlljon össze két·három 
j\Rzdn, tegyék össze n ptDl.ükc1. ":::igy vegyenek föl köl cSÖ~l t 
közösen. V{tsitmljúk me~ ök a c~éplögélleL De el. a megoJdllS 
nekem nem tetszeU. Nekl'tI\ a sziivdk o:di m CRoldii.s éppen 
ol:yan fontos voll , miuL a csépliígép m aga , A ~abonaárak 
lcesése és a !!t'p,'mlk "i"zony! a~os Imlgass{l ~a kövelk~zlében 
a csép}t>g('P tll lajdono~ s:5.~ 1ll{:r nem ,"o!t a!Jba n az ~d~~en 
jövedclmc.zl.i ihle L BéjO(cblJCtl kd-húml1l nyar cséplés l JOV(', 
dcl me kifizclte a l'oiiJszc rel~s árát ; de az Ul. ídü elmúli. S ha 
valaha R:r.~ rt kelleti cllellczui a sok ember 01etére fontos gépi 
berendezések mag:l llllllajdn llb:w "aló kC1.clését. Ul crt .az 
cRye-sekuck meg nem (rdcmelt h fl: sznot bb:tosít s növeli nz 
em berek közö\! f('Il 11:'illó e~ye ll!ö t l cns{~gc t , most azért kellett 
a esépl t"lgépnck a h iu köúj", lulajdonfi \'n lenn ie. ho~y :n~,S' 
" édjiik HZ egyént, akit a Ila~ )' befektetés az I\kkon korul· 
mén)·ek köz.)!! hizo nyára mt:'ghukl atott \'olna. Elő ttem állott 
:l szomn éd fn iusi gépész pé!dáj~t , aki s1..ú.ntógépet \'l1sárolt, 
hogy mcgfdell1 díjCL't hérszúntu sl végez he.ssen. Az (\Is<; év · 
ben m ég akadt mlllll<úja. Dc a ldj"e tketőkhen már kcvesen 
\'olt:lk hajlandók :\ hold:m kénti öl-ha tszáz lt'jekc l mef:
fhetni s a gép j6n~sz t tétle.uül vesztegelt, Ha ez a gép ö tvc~t 
ga1.dáé lett "olna, :'I költ ségek }wkat ncm t~tlck volna 10, 
nzoklmk magá ra o:'Ső részét mindcn g:lzda vallaIla VOlil3 s 
most a határ díszlenék a mély .o,zánt:ístól; ilolY gondolkoz, 
Iam, A népei bírjuk és használjuk II.Özöscn; igy a kockázatot 
elkerüljük s minnenki számára biztos számftásokat tebe-
tünk. 



Nem került sok ráradságomba. hogy erról II gazdák.al 
meggyőzzem. Vasárnap d ~ lutánonk ént a Calu közepén fü!· 
magasló dombon mindig összcgyüllek egy kis kárlyázásra. 
tereferére s a cséplőgépre gyakran reáterelődőtt ::t sz6. 
MI'~lllntogllllam nekik n kiiJön!JÖlŰ R:d,rnklól kapotl kénc~ 
il rjegyzékcket. Mitr ott tart ottunk , hogy csak két megoldat
lan kérdés állal{ II cséplöSép\'ásárlíls útjában. 

Az c!",ö kényes voll, nu;rt a nemzelisé~i különbsé;:.:ck 
viíllotlák ki. l\:iterjedjen·e az összcro::;ús öl': egész ralura, 
vagy csak a magyarsÍlgra? A ga1.d ók ti)bhs(~ge romÁn volt. 
de gazdaságilag a magyarok talán erősebben állottak. Kez
detuen al. a JöHnl(ás uralkodot!, ho;:;y jobb lesz az fl llalános 
szönlkezést mel{ scm kisérclni. A kél rajla méR Ilem tanult 
nI(,:g egylllÍlsban bi:tni, l~gymást m egbecsülni. Előbb ·utóLb 
ldéleződnck az ellenté lek. Az uralmon levő románság vissza 
is Hhd ~, hlll;:llmával. Oc nem sok:iru Wlülkcrckedcll !IZ 

erMlyi css('K gondoiala, ar. a mej:;nevezés nélküli bizalom. 
hogy talúu, mégis, meg fogjuk érlt:ni egymást. Alindcmsctre 
hívjuk Illeg a' I"ománságot is egy gyiilésre: lússuk. hogyan 
gondolkoznak. A meghí,,~s t ki is tlobollallu k. Dc má r késő 
volt. A vezelők ugyan eljőllek; de csak láJékozódni. Egy 
pár napra rá már híre járt, hogy ők külön ukarnak cseplü· 
Képet venni. 

Eredménynek ez scm Ickicsiny lcndő ! 
Egy evvel cleliítt még senuni s most egyszerre két 

cséplőgép. !\lind II kettií szöve!lu:zcti alapoll . 
De .\ gépek még nem voltlIk megvéve. :\Iég II milsodik 

akadálYI is Ic ke llett ftyőz ni. A s7;c~énycbb rendű gazdák 
titlakozl ak az ellen, hogy ök II gép árába n éppen akkora 
részi fizessenek, mint II g:ndagablmk. K61ségen kívül i~u-
7·uk volt. De miféle kulcs alapján állapítsuk me~ az oszlú
Iyokat ? Mindenki II Lirtoka aninyában fizessen? !\Iészkön 
ti birlok nngysúga nem méri II tulajdonos an)':1gi helyzetét. 
A Iakoss:1g fdének a földmiívelés szinte me ll ékfo~llllkozása, 
mert a közeli tordai gyúrakba vagy II hcl)' bcli al!lbáslrom
bímyáklJa jár dol/:ozni. f~y csetlel{ olyan emherre jutna a 
ldsehb fizetnivaló. aki a nagyobbat is könnyebben eJ bírná, 
mint a CSa k föld ét művelő nagy p;azdn. Vag\' leaycn rt ki · 
rovás II sze rinl , hogy ki m ennyit csépel? Akkor a kalan· 
,;yá .. abb gazd:ik viss7.:l fognak húzódni a !lépvf!.súrlöblól, 
mert érdekük ellen volna a saját gép által biztosftolt elő
nyökért ti tölük követelt túlzolt árut megfizetni. Eliirc lát-
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tnm, hogy ezen a kérdésen fölborulha1 a legjobb szándék s 
ezért inkább :l mellett az elv mellett kardosk odta m, ami a 
szövetkezeli törvénynek is az alapgondolal:1, hogy mindenki 
hefizcl{!se kölcsönnek , üdetresznek tekilllt's.s(·k. amelyet ill,) 
kamaljával , os:r.talékjú,·al idővel mindt~llkinl'k vissza kell 
kapnia, s Igy nem igazságlul:.ln s{l g, kl Illilldl~llki egyfonna 
kölcsiinnel járul ho zr.fI a g~p me<óváshrlú,~úho1. . 

l J.:l y aztán, öt"cn sa"l.da a lnírla az cgycsséHC I. A lübbit!k 
kimnradlak. Ök m(>g egy darnhif; kéz i cs l~pl()géppcl verlék el 
II gabonájuknt, Illig II ké! nagy csépJ űgép !ársas:ig rá nem 
szúnta mngál, hogya rendes száz~liél, C! rt nekik is. dolgo1.zék. 
Örömben ú..,zoH uz cgé.~z mr::::YMs:.g. ~mjkor a kis barn:b
s5rga gép mcgcrkczclt. Egy Mtre rá ri rom ,'lnoké is. Ok 
azér! is nagyobbal veltek, mini mi. 

Azóla sem örvendett a csépH5gépeknek .senki olyan 
Ii.szla odaadással. 

Mert sok bajilak (orr5 sá,,{\ vált cz n cséplö~épvá..,árJ;is. 
Az olyan össl.efogús, :lmclybcll mindcuki bennc van, csak :1 
n.\pfc nyes idii! úJlja. Mihl'i~' l n('ht-zsé~r.k tnc r tilnek !"öl, 
valaki meg-ke1.d i a:r. ('I\'~clle llcnked ,~s t s nz n)"omhan álra;::ad 
a töLbil'kre is. Egy idű nlún ;I Z cmbercl, elfel t! j l iJl al elő nyö
ket, :1lllclyckhcz ho zzás:wktak, li cs:\k a hálr:inyok miatt 
zúgolódnak. 

Akkor II Ie-ge!e jén nag)'slcrü~n ment minden. P {O ld:"lnknt 
nem csak n mésr.kői rOlllánok , Ul' más falvak is köve1ték. 
Síll . ami ennél több el jri!'nt. a tagokha ll pontosan az II 
szellem ébrctlell föl. :lI~lin ck fölkeltése tilkolt remélly~m 
voll. Amikor a cSt-ph's Ineg-h:ezdtí döa s \'ilágos~ ÍI \"alt, hOB\' 
mindeB embernek zsebéhiíl c1.eriitszúz lej körüli ÜSSZL'öct kell 
kifi ze tnie fi véteh'tr els!) rés7 Ieléh(,!1. mni ::t S::tboll~nír:lk 
újnbb esése I.:ö\"elk ezt\'hcn , Ic nyegC's!'1l magasabb vnll annál, 
amire szám!loll.unk, föh'etctlem rt gondoiatol, bogy válts uk 
ki nz iparengedély! s menjünk cl es épein i más falvakba is. 
A gm:d:J k c8shangúlng :1Z! dluszoHák. hogy ök 11 gépet n{"m 
hurcoltutják. Ok az t azél· ' \"el! ék , hogy legyen mal-tu knak s 
nho~y n csépl és t eh'égezték, 6zepen pihenni teszik. Et n 
hallil"o1.nt volt :11. év 1cgn:1syoLb dicsősége. Tudták, h O::iY 
mindcg:yikükre krvcscbb kiró,":·, s julna, ba bércséplést végez· 
nének más Calvakb::m, de n gazd.flkal a haszon remenye cl 
nem csábította. Ok megmaradtak nl. eredeti gondolat 
mellett; a gépet nem haszol"l<szcrzésre, hanem a maguk hasz· 
nálatúra venék . 
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~eru tdt el azonban egy bztendö, a hanh'Ulat meg~ 

fordult. 
Igaz, sz-ercnc:létlcn körülmények j:; hozzájárultak ehhe-z 

a váHo:>:áshoz. 
A gabona értéke :í.11:::.nuóan esdi s ez állandóan emelte 

II még ki nem iizek!t vételár valódi érlék(:t. 
A gépet, felfogásuk szerint jaglabn;il. nemcsak meg-

adóztatták, de aránylag magas kulcs szermt. . 
A cséplögépszcrkezct Ilem tisztítja ki a galJona,t a le,g. 

megfe!elöbb módon li így ml!I;.k,'!júh:m nem !elhellk te1.J'C
sen kedvünk. 

Legutóbb a kczelt~se körül is nchézség~k merültek föl. 
A köz önieHen szolgálata nem mindenkinek a kenyerIi:'. 

A legnagyobb baj azonban mégis cSé1.k az volt,. :- ~ ezt 
már a gazd(lk nem is tudják nekem soha meghocsJJ!am, ez 
nz egy tévedésem elsölét:t minden egyéb j?l, amit tehe~tem. 
~ az igazi hiLa tlbban volt, hogyagazdakat fl {~.:;éplogép· 
váJsflrlásba volhlképen mégis csak meggondolatlanul vezet
tem belc, 

Ez! ma mú,r tisz!{ll1 látom. 
Ald:oriban len'eim között a gazdasági gépek közös hir

toklása nagy szerepel jiibzolt. A legfontosabb feladat?ak a 
haladást híttam. ViUamosítúsról {Ilmodozlam s nem JaHum, 
hogy a falusi ember kevés pl'nzd csak olyan hcfekteté
sekre sZ:lhad elohhni a lá.d<1k feeekéröl, umelyek azonnal 
és kiiLveikn ll:J.SWHnaJ júrnak. De a puszI a h8.lndásért, :lmt 
ez esetben na"yjából a gnzdák k~llyelmét jelentette, vétek 
ötven gazdától egy-egy növendék tehén ilrftt

r 
köve

telni. Igaz, hogy k('nydem az, hog~,/ :1:- ~::Hlá:,; be cj('z~se 
ul án a gépel azonnal használatba vendjuk, kcnyércsep
l6sre nem kell szomszéd falvakba járnunk, a föcséph~sl~ 
:-)elll kell hetel;::t{ Y:'~nllmk; de cz a kényelem fényiízés s e 
fényüzésér! {n a mészki:iekl;d túlságosan magas árat fizel
tettem. 

A c_~éplőgépv<Ísú.rláss;jl addig kellett voln:.t várni, .am~.g 
il guzdáknak felesleges pénzük k{~rüI. S még akkor IS fol 
kellett \,ol11a tenni a k~rdést: érdemes-e százezer leit ki
dobni egy kis kényeleméri? Vagy meg inkább: - lü~zen a 
pap kital:llása volt az egész dolog, - hogy az egyéni vállal
kozás! a 5zövdl{czelivcl helydtesítsük? Olyan fontos, hogy 
mindent szövetkezetek végezzenek? En egy időben arra is 
kés1- lettem volna, hQgy n faiu szükségletét nagyrészt ki-

.!:: 

elcgítő faltt:si füs7.cresek mellé szövetkezeti boltot állítsak, 
hát miért? Aszociálizmus dogmatikusa megsziÍnt bennem; 
d(~ ~-U~szkűn még jó ideig a $zövetkezti vállalkozás dogma
ii ku sa vol!am s csak most látom, hogya dolgok valahogy 
mf'.'ó!;t~dúl.i,1.k a w'kik legllwgfelelöbh form:'1t os az n{~ha II 
'\zövelkr,zl:s, dc igen gyakran n('.m llZ s eröltdni semmit scm 
szabad. 

Erdélyb(!)1 megéri ez a tapasztalat II sz:Ízez-cr leit; de 
szegény mészköiek II tandíjat egyedül fizették ki érte. 

EGYLETESDl 

Az €fJUik asztalra lol!l6iralolwt $ könyve~ 
ket szórtam. Azt az egy asztalt kerülte min· 
{knki. ErJ.!w:f'r C.~'-':;c:i Máté fölvett egy 
kÖlIyve(. de Je is tcl/l' mindjnrt. 

Ha nem ülloUam meg, holD' az első nyáron csak néz
zem és tanuljam a faluI, hogyan teIleHem volna meg, hogy 
a felet tétlenül töltsem'! Lassan ismerössé lelt az ismeretlen 
falu IS én már rátehettem a beteg részekre II kezemet. Az 
ifjúság el van hanyagolva, a nőkkel nem foglalkozott senki. 
A fér/i ak csak egyházi és gazdaköri gyűlésekre járnak el 
pénzes dolgok felett vitalkozni. tgy láttam akkor a helyze. 
tet; dc talán az új orvos szeme volt az enyém, aki az egész
ségest is betegnek mondja, hogy gyógyílhas.son végre_ 

i\Iert volt:lképen sol. panaszra nem lehetett oka senki· 
nek. A mészköj magyarság mindig elevenen és értelmesen 
kereste az emberré válás útjai!. Önkormányzati érzéke már 
századokkal ezelött akkora volt, hogy a pap és II mester 
IIltg jegyzököuyvét sem kelleti hogy vezesse a legkülön
félébb Társaságoknak, amelyeket senki sem csinált, mert 
lettek. S ahogy az idö az új évszázadba fordult, akadtak 
arra való mesterek mindig, akik az ősi lelket az új kifeje
zési eszközökkel összeházasít~ált, 

Úgy esett, ahogy esett: a huszadik század első h1rom 
é ... ·tizedében }'Hszkőn a román pflp volt a nagy pap s a ma· 
gyar művelődést a kis magyar felekel.eti iskola tanítói hor-



dazták. Ekál'! tanító vezette be a sz lndl.l rnbozást. :Minlha az 
én tizenkét éves diákkorom ·fell cnglös vágya Mészköról szál
loti volna á t: II Botc:sinálta Dok tor kerütt tizínre legelöször. 
A torockói meslel'l a szckcly ItUlít ó, " öli kövel le s ö m ár 
csak II népszinmüvekel :'JIlImIla. I.)c azokkal Ilem fukarko· 
doll . Az arnn)'o!o,szcki Zsigmo nd FcrCllc. mostani lárs:l m, 
ugyanez t a hagyomúnyi kü\'cI~: Az el~llill. h~rminc c~: al ~ 1I 
l'.16sz k6 O' m agyar népszínmuvek sZ lIlc'Ja\'aban r,yonyol'
ködh etCll. SO l'rendben előadta az ifjúság a legnevezelesebb, 
legjobb darabokat, némelyiket kl~ tszcr is. Beletiízte a sikert 
a Ven ba];onc.wli idei tordai előadása, amely olyan határo
zott mŰ\'ésleti teljesítményt nyujtott. hogy azzal még Ko
IOl SYúroll is eWállhattunk volna. 

Hason ló mult ja és lödt'~nc tc vn n a mészköi Daloskör· 
nek. Azt is a torockói mester hí\'I:1 del re s az is virúgzik, 
él működik m:h szinte harminc esztendeje. H:H ilye-n \'011 
e; a bete '" falU i ih'eLl crólcljes, iJyen .cletrchivatoll. 

Ami I liányzoll, az - ahof(Y monti ani szokták , - :\ 
kors:ellcmhij[ h iányzolt. A t ömeg-művelés első eszközei :l 
töm eg. míivészctek - sZÍnjút szás, közös éneklés - II ~Hra. 
hogya fa lusi ifjaknak egyéni miiveJtséget kellene szerez· 
niök, m ég csnk kevesen gondolLak . S m~g itt is Mészkő m ár 
merrtc Ll e az elsö lépést. Abban a sZOU{lbnn, ahol egy magán
emher m a korcsmút lart, Clelőtt hÚSl évvel olvasól,őr volt 
II az Em ke könvvlár nündcn könp 'ét II harmincölön felül 
járó nem zedék ~ok tagjn leljl'sl:n kiolvns la. 

Meg:llakilollllk az ifjus:\gi cgycsület~ 1 s a IéI be!iőszön· 
lésekor művelódés i haz hiá ny{!ban d rága pénzen kibercl· 
Wnk egy meg fcl elő szobát kürhclyi-ségn<.'k . A :\'ú .sz~v:lség 
is írgy uhor;y élet re kelt. Feloszlot ll1k az egylet ek kOl.OtI n 
hét n~pja il. Jutott még a f(~ rfl a kllak is egyesle. Vett ünk 
dCSl k{lt s az ácsok készítettek ké t nagy asztalt. amelyeken 
asztali teniszl játszottunk. Még I{é t ki sebh asztal s tíz pad 
egészítettc ki a felszerelést. Az aSztali tcnisz játékon kívül 
c~y domi nót is b('szen~ztünk ; s.:tkkot (\n kü!csűnűzlem . Al 
egyik aszta lra fo lyóiratokat JS kö nyveket szól'lam. 

Azl ~Z eJtv asztalt kerülte m inden ki. 
Egyszer Csegezi Máté fö lvelI egy könyvet, de le is lelle 

m indjflrl . 
Az volt fl tcn em, ho~y hag-}'ok mindent. a mennyire 

Jeh et. a ma~n menetére. Nc induljon meg semmi kényszeri· 
lésböl. SZ llrakozzanak, találják jól m:umkal az ifjak. Eljön 
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tlnnok is az ideje, hOfiY egy· ké! rövidre fogott elö.:tdás l meg · 
hallga ssa nak: a kellemest ti hasznossal m('Rtctözzék. 

Dc II('m így tőrl ént az. ami történI. 
A Iéi lassall ellcll. Nem mondom. ti k[lI· tu~ l}'iségben vo)· 

ta k mindig el~en. A ping·pongozást sokan mcg:tamdl ák s 
ri sakk is használódott ti sz tességes gyakran. Ez ut óbbi volt 
az egyedüli szdlemi fog J.:tllwz{ls a télen. De nz eWnd ~l sn im 
nem sikerültek. Ha el ő re kihird ell cm az időpoJltot, csak 
kevesen jelentek meg. Ha pedig vl1ratlanul esaptam Ic r ;1· 
juli: nem lehetett a játélwl , a f() n ~'tst megbontani. 

Egyenként Mk jórava ló s tehetséges ifjú nkadt a csa· 
port ban. De a közszellem rell enetes volt. Nem igen foglal. 
kozott komoly dolgokka l egyik ük srm, amióta az iskolá· 
böl k ikcrlilt s talan e mia tt a z esze sohasem já rt esyében, 
csak a lá nyokon, a táncon , a sz índa:·nbozilson. Szerepelni, 
tl Z igaz. nagyon szeretett m indc!{yik. Nekünk is e lű kelleti 
a dni o szoká sos szilveszteri IH:psz fnmüvet. amit a kör helyi. 
ségben tánc követelt. 

A b:Ij aztán ot! kezdódiitl , hogyakörhelyiség becsü le
tét ld kezdt~ az a néhány asszo ny. aki a Icúnyát odll n('1ll 
cres1.lelte. EHerjedl fl híre, hogy olt mik törl~nn('k, amikor 
::J fi.sz leJclcs úr nincsen 011 . Hogy HZ! elmondani sem lehet. 
Hogy az szégyen és gyal{uo;a t s a tisz teletes úr is okosnbba n 
tenné, ha nem adna a J[,a lmat II legények nek és a le:l nyok. 
nak. A szc~ény tiszteletes úr pcdi j:l bizonyosan me::;vakull, 
meri va lahányszor a kert fe löt j (1 \'c, óvatosan bcnéz('1I (11; 

abla ko n, mi elí)lt túlk erülI vo lJl:A az ajlóm , mc~ cignrellázó
ka t scm igen látott. nedig azt igazán nem remélle. Iway ezt 
a törvényét a távo ll étében is lw molyan fogjúk venni. Az 
iga 7-, hogy lányol{ kerültek haza éjfé l ' után s á llolI nk elő 
nZ7.o l, hogy fl körhclyiségben voll nk . de azl is mondhllltá k 
\'olna. hogy Ilona néném él~n é l. Ou voltak, ahol ,,·oltak. A 
körhelyiség azonban m enth etetlenül elvcszHette n becs üle· 
I ~ t . Már febrm'ir v('ge f('lé hecsu kha ltllk. A fchldatál mégis 
elvégez te. mert a gondola I 5Z(!r en k ifejlődött a tél folya
m fI n , hoc:y kürhd yi ségre, de m{lr a -saját Falu Otthonunk
ban (:1 kultílrh;iz lr'gszehb mn::!~'a r neve, Debreceni Lúszló 
önlvÍ'nyc) föllétlcniil sziiksé:,: iink va n. 

Oe azt is beJátlam. hORyh O'l c::y asztalra föltfi lalom a 
tÁncol It l éha~A f:u{al , s egv csipetnyi komolyságo t is mell é. 
jük lopok ~ a t:íne - ~ a jól,cdv fogyni fog. de a kom oly.'lÁ g
hot. nyúlni, mé,!! ha szeretne sem nyúl egyik sem :l többiek 
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minH. :\"('m lehet nz ifiakl'fl bízni, ho:;y az idejük,'t IllOkuiI 
ct féli estéken mi\"cllölts{k cl. tn [lzt reméllem, hogy több 
őszinte érdeklődést találok hl:'nnük. ('gy kis kívánságot, hogy 
tanuljanak, múveljM;: ffiagukaLCsnllídtüm. Nem elég az al
kalmakat készen el(:jük hozni tiszte,~sög(!S választásra. Ké-
7:en kell fogni öket s mCf4 kell határozni szúmukra az ét
rendel. 

l~ppen ilyen siker!ek·n maradt al1lwk a másik hivata· 
los kötele-sségnek il teljesítése, hogya "Nökszövetségét" 
öf';sZehoz.<:Hm. Tali<u az ass;wnvom titkos borzongása vará· 
zsolta el a levegőt s II földet, hogy ne sikerüljön. Neki már 
:\merikúLnn megvo!t a maga külön vélcilli'nye arr61, hogy 
mit jelent pap tdesi~g~nek lenni. "Az!án clnököinóm kell a 
Nőkszövdsége ii](~sdll:" Szegény fe.i~nek nem volt elég 
gondja azzal, hogy új nyelvel lal.1uljon, új népei, új szoká· 
sokat megismerjen; még az is b:myolulttí tette fi helyzetét, 
hogy a férje "pap". ~-Ieri a papi úllás nem tisztességes fog
lalkozas. A pop abból él, hogy nugyképű. O ismeri az Is
tent .személyes en. Ö HelU a maga toldozott·foldozolt kis hi
tét kregetj a gymekeldc elé, hanem az Ish'n Akaratát, 
arnelyröl ndd a Lcgpon[osabb frtesüJése vall. Az ö hiva~ 
lúsa az, hogy a ;.;öt~t!J{'1l járó mérnőkőknck, tanároknnk, 
orvosoknak és minis?:!ereknd, II világossúgot fényeskeuje. 
Kedves nejére is átszármazik a mennyei vi lúgosság egy su· 
gára, amit () azzal a komoly, méHúságleJips füll{>péssel is 
kin:yilvánft, ami az ő második természete. Ű eInőköI a Nilk
szön,tségf' gyűlhwin. S HelIl voH az én asszonyomnak vala
melyes igazsága? lIút örvend a papi állús annak II köz
tiszteletnek, Hmd~'nl'k alanúri "ugy llZ orvosi'! XC'm nézi 
le a papot lelke rnély{,tl - még ha nem is {Irulja el haní500 
~ló,"aJ - il legtöbb miívcl! ember, az egész ip>ll"i munkás· 
s~g s a föld népéből is az, aki "többet tud"? Nem azt tart· 
ják, hogy más a társadalmilag hasznos munk~1 Í's más a 
papi műkűdés, a keresztelés, a tunetés? .. 

Vétenék az igazság ellen, ha azt mondanám, hogy l.I 

társaddrni ('_~oporlol, amelynek taRja lettem, megfeIdő
képen tisztelni tudoHl. lb rágondolok az összes unitárius, 
református, ka!o!ikus, görögkeleti, metodista, baptHa, ad· 
ventista, proshiteriúnus, sintoista, huddhista, hindu, moha· 
medán és zsidó papokra, cS<lk az ment meg a ké\ségheesés~ 
töl, hogy az emheri syönB"eségekkel szemhen lisztességes 
tü.demmeJ rcndelkezclll os II lelkészi hivatást nagyra tar-
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{om. Nem csodáloDl, hogy II feleségt'.m /lern volt bUszke II 

fosla]Jwznsomra. Űt csak Sl nyl.lg~"~::1 meg, hogy én "nem 
vagyok olyan, mint n többiek". Ehht'n igaza is volt. Ró· 
Jam a beszélgdésem, a viselkedésem, H rcthúzkodásom után 
senki scm mondhatta meg, hogy pap vagyok. Papos kéz· 
mozrlulatnim, szemfci"gatásaim, SZófol1dulataim, kenetes· 
ségem és ferencjózsefem nem voit és nincsen. 

)\. Nőkszövetsé[.iét sem akarh~m olyanná tenni, mint 
"amilyen rt többi". Azért csak olyan HI, vagy pedig olyan 
sem. Becsülettel meg sem alakulh~ltott. Az asszonyok Hem 
tudtak egymással rnegférni. Külön húztak II jó gazdánék, 
külön az iparosok feleségei és külön a szegény asszonyok. 
llldve a "fdeUc" levő csoporthoz húzo!! .... olna mindegyik 
jó szívvel, de azt már még scm sz~relte, hogya "mos6né· 
javaI" cgy tár.~a;ságba knüljön. Igy hát a knestélyeket is 
külön rendezték az asszonyok. }~n egyebet nem kívántam, 
minthogy a faltihan legyen egy Nlíkszövelsége s lelt nem 
egy, de hárOlll. Hogy :1Ztún {!nnyi ktt, hát egy sem élt so· 
j,áig .. -\ legtöhb as.';wuy úó>'}'is mcghanlguuott rám, hogy 
nem az ű kiilün igazs::ig:l mellett Wrte11l lúntlzsáL Az egyik· 
nek az fájt, hogy rászóitam, a másilm.1k az, hogy miért 
ilem szóltam erösebben a szomszédjára. Egyideig csütörtök 
esténként följárt~;k a kőrhelyiségbe fonni. Sokan még 
ping-poHg"u7ni is n1{'~;la!111ltak A feleségem is rávette ma· 
gát, hogy a gyermekek neveléséről döad:í.st tartson. Az 
volt :n dső m::lgyilr nyelvü előadása. De ~~zi.:'i)l eljiití a ta
vasz s a Nőkszövf'!sége kialudott. Hossz nyelvek azt úlli-
to!túk, hOIW a falu sZé~rcncséjl\re. -

.Azért papimsoll az egylet továhhra is fö:mállott. Tea · 
estélyekct rendezett azóta is nJindcn laell; arra ös.szeverő
dötl nlÍndig egy pál" rendezó. j\'cm halt meg a leányzó, csal:.:. 
teHe mngat. S ime, egyszene, mindenki meglepetésére, új 
éleIre éhredt az úlmt'tH iísszd. J,lár jár a m:.'1ga lábán. Pénzt 
gyiijt, a templomkertet szépíti. Száraz talaj volt ez a mész· 
ki)j mégjs; a három ~"(' elvdelt l11:.:lg csak most dngta c\éi 
a fejél csodálkozni s nőni. ~ 

Az ifjúsági egylet is tav~\h- támadt föl s lavaly óta van 
lelke. SajM lelke; nem én leheltem bele; lcgfelj"ebh meg
f00t:llU, füln'i7tam. fog0konnyá te!lem az iI.iúsá?;of, hogy 
reaeszméljen, fölébressze. A szervezetet magát papi hatal
marnnál fogva főloszlathlln templom-avatáskor, amikor az 
új elnök, aki a padol, és asztalok késr.ftédnéJ sr.erep€f nem 



j::alszoll. elnökj szerepét o!ynn jól kezdte jálsznni, hogya 
püspöki aszlalláláslól n padokal el akarta vilclni az ifjúság 
túneához. - Óh ezek n padok, mennyi buji okoztak ezek a 
padok! AzeJölt jó volt II esül' földjébe cövekel üLni, azokra 
desz kákal álfcklet!li: a nagy kendókbc burkoll leányos 
anyák az cliújta p:ldokon is végig tudták bóbiskolni az éj
!:.zakáL Mos t az ifjú ság a kiirhelyiség réuére készí/ ctt föl
szerelési hnsw álni akarta. Egyszer összeakadt aszekerem 
a kalonákn~k hcvonul ó !('gényck(:vel. akik a p:ldokat búO'iú
lúnclllulalságuk részére kiy:'i.nlflk . Engem a kt;rés úgy ta
lá lt. mint .\ gazdái. aki uj üstöt vásúrolt S kis idó mulva 
azt veszi észre, hogy összes szomszédja i az ö üst jében akar
!lllk szilvafzel főzni. Egy darabi g ndngatjn s hagyoga lja, 
hogy ki -ki ügyeljen reá . de am ilwr észreveszi az első hor
padásokal. megkeményIIi a nyakú I s azl mondja : nelll. Én 
is kezdetben kiadiam :t padokat egy pá r hínera. ·Oc kettő
nek már eltőrlitt a lába. A nemei egyszer már nekem i.s ki 
kellen mond:mom. A padokat ultlvégre is nem azért készÍ
le lliik. hogy éjfélu!:"!n magu król mar nem ludó legények 
nokal idü el{)t l porrá ICA'yék , hllnem hogy a körhclyisé· 
glinknek meg-Iegycn a urrcndc7.ésc. 

. A knt onáknak bcvonuló ifjult azonban nagy legények. 
Az cGyik megizenle, hogyha a padokal ki nem adom. össze
lör mindent fi hil zu mban. A mjsi k arra hivalkm:oll . hogyha 
a J ános fiúnak liiadlam, ök se legyenek alább v~ll{jk s tűTük 
sp- Mjnúliam. En erre a fiúkaf ki1linítottam, hogy egy le
sény mekkora legény lehet a nélkül, hoSY az eget elsöté
lí k né. 

A legények azoub..'l n nem nynghallak . Kilesték , ami· 
kor egyik társukat esketni hazulról elmentem. Szé
pen a lakásom elé vonultak, Az olvasó.szobának (lindaU 
helyis{;g ajlllját, :lmelyct uzeJó Il retesszel óva tosan bezár
l;'Im. ii~yesen bel:lsJ: íloll :ík s II pndokul még- űl!yesebben el
hordták. Ennél m pgcs:l.k az " olt ügyesebh. ahogy egy óra 
mulva. amil.:or a kishfl'öntl t j UlIJchrlyiikr-e vonultam, . n pa
dokat a vúl1flikrfl vetlék s sz{!pcn hilzúig hozziim vi sszahoz
ták. Egyikük meg azt is me~kérdc7.lc lük!m, ho~y .. most 
llI:lr nem lesz ugye bnj, liszleleles úr ?" 

Baj nem lelt - csnk szinte, 
Az emberek egy része megoolrúnkozof.t: dc neJ'" a le

s:ényck viseJk edésén, h:mem n7. én eljárásom feleli . .• ezd telt 
~úhni-búgni, hogy majd meS::lyíülik a bajolUid , ar .. iérl en a 
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I~gényck pndjál a legényclitúl el:túr lam. Az ol}'an különb. 
seg, bogy 11 padok nem a Icsénycké. h:lIll'm az ifjúsági egy
leté voltak s hogy a három nagy.lcgény kÖl iil kettö az egy
lelnek m~~ tagja sem volt soha s hogy a padok nem n tán
colá~sal Jaró fárada lmal( kipihcnésére szolgált::lk, nem oSO

kat Jelenletlck a zok s7.em ében. akik a p:l po n e~yet ülni 
ttk:t rl;.tk. Valaki még azl is kifog!l.soHa , ho/:"y egyft lb l~ n pa
dokat cs.ináltattam s hogy a papi lak egy üres szobúját fele
~é"em tavo~l élében esli előadások c61jaira álengedlem. Leg
Jobb s"mmlf Sem csinálni, s akkor nincs b.lj - ez "olt tit
kos bölcsesége. 

Hát ab,b!)." van is valamely igaz:l.. ho:::y a pap, nki pa
lásttal ~ vall;!n csak vnsúrnap tiirödik a hfveivel. nem is 
keveredik bele kell{'ml'lIelllll~1 kl·lIemetlcnebb üt~yekbt~. Az 
olyan ellen nem lehet kHoga:i1 t:s panaszt t'melni. Az senkit 
meg 111'111 s~rl , senki él'de kM nem \"Cszélyczteli, a A':1zdagQt 
nem tám.adJa! a" szeg(;uyl nem bosszantja, a községi birót 
!lem VallJa kl'rdorc s a swlgahínlval csuk l'S7.tendőben e."y
szer tal:.il/;:01. ik. rk7.7.eg az- én eselemben alig tudtam a kr.bÍi
I:mácsol r lÍven ni , hogy az ifjits:\g mat.ta vlselete felt':1I a 
rosszatás,iil kil:ej\~zze . De nz is m cglörtént s a papi tekin
tély, amIre sa.lnos, még mindig nngy szükség van, csorbát 
nem szenvedett. 

E7.1 az ifJúságo'. omcl .... nek ennyi fö!ösTcg"('s ere je van. 
nem is ludla kerékvágásban tarlani más, csa k a kato1l3~ág 
'''agy a sport 

Az ifiúsngi eg·ylel . mint az M. N. T. E .• n Mente, a 
Més~k6i ~épföiskoliisok Tesledzö Eg-ylelc alakult újjá flZ 

e ImtilI ny:lrOrt. th a foolhaJJ lahda. amil idejöveielem ufan 
" ós:lrullmn s amelyet (lZ ifjak a mező re soho. ki nem vihet
lek. csak ha csapaftá oJ'Ikulnak. mé~ jó VOll e'"'V p,í.r mér
ki;zt!src. Arrn mindenesetre jó volt, hogy mint "'elejtell szó, 
amely litkon rfill:ja ~7. emberi belii1. a vé~én is tell é érlelje 
a gyenge óh:litásl. EJ: j!> oly:", kellemes meglepetésem volt 
mÍltl a NÖs7.ö \·ets6~ föléhredése. ' 

A CS:lnnl maa:1mlk !'iportte!r-pCI b(-rel! a f('lsős7.('nfmi
hályralvi legelií szélén. A mt!rkö7.&eket lálni kfvánó mész
km, kcllrm roo; rövid ~étfi l tesz al, Aranyos pnrlJán a bcr['k 
bokr::li kÖZÖl!. tlmÍ!t odruk A kél roofball kftlm id:>látszik 
nz (lj papi Ink ahlakába. Vasiirn:lponkint fnrkll llik a gyep; 
ldnyok. :'I~ ~7.onyok férfrnlc !:!vprmf'ke k s7.fvi(,k a friu l('ve
g6t, tanulják szef(~tni a labdarú gD.sl. A pályán a piros. k ék 
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in~1':1 mé!!Z1töi csapat játssza, cddi{,l: még többs:úi r veszítő 
mint nyerő játékát, \'alamclyik kjr~nduló tordai csapattal. 
Egyszer-másszor blt'kó:>::tst és ükiih' íV:lst is h2mutalllak. 
Gálfi Máté mar első forduló ul<llt n~(.jé l akarta .... etn i a kül.' 
delemnek, Há t ncm is kelleme,> Vt:g i:;::lió,zni, mil,éJlp.n dag3d 
meg láthaióla\~ egyik . rnasik küzdő f~\ l arca, feje m lÍr a mér· 
kőz~s alatt. 

Ál első télc:! m iodebböl csa: .. (1 r~ménység vált é!ö\'é 
s a cs ;,.1l6d6.3, lavps!: jöltén, h ogy a z első roh am new sikerült. 

Tü relmetlen \-ol!om ; ('l1y:szcrrc akN·I :lm mindent. Dc 
miir ennél többet tudok. Ma tudok \·arn i ludok lénést 
tartani az ekét húzó ökörrel. s a (ű növekedését l'(yor5~ak 
tll lá lorn, Mindenhez idü kell s a f~jlödé.~ br:ij:innk sebes , 
stg-.szalJályozójAhoz a tiitc!DleUen emberi kh h iáll:l nyúl. 

A P ALÁST SOL\',\ 

Tacsi lálllpc;.ikat 9yujtogaliék, l lO{]fJ llf1!o 
ifllálj!J:lak. A lelkük már égett. ,4 kiuonlll6 
wkauíg cú{[o{:6 f nl!Jam voU, amely boldo· 
gan é.~ hálu5(m me/t l>.öriU, 

Ké!fclé s7.~ k llott sok clll!Jt~r élele. :\!ás kedvvel végzi 
hivataln., kötelességét, a mivel a l;: euy(~r~t keresi t~~ más al: 
iT.e anll ld,- a IIl1lnk:111<l k, t;[n il snjú.t :.lJ< :tr:lhl bÓ! \":Ulul. Kis 
m criékhcn 112 én t:!lc:emLlck i ~; megvoH éi lU .'!gvan CT. a k ét
felé cSl toUsnga, Sohasem feieftm ct azt a dtleliH ti órát, 
.:mikor a lelklÍsz:i heiJ. lntá'ioma t küvetö hél en, a $1.omszéd 
fa !usi pos tahiva hd UóI h:n~fdé ig:yekt' 7.vt' [I k övdkez:ő vasár· 
mipi pl'édikácit mat pr6b:íJga ltnm. A rf.! cn ~í. 1 lassalI lépegc:· 
tcm (~S nem szeL'ettem II g,mdolaMl .'icm annak, hogy én 
mos l mj nden vflsúrn:-: p ('zen a t: id~~l'n hal!gon kell , ho~y 
meg:szóla lj:lk. Elöad:'t.sokal szcrettem l:trlanl. Föh'enni 
valaI!)Uyen tár,2,yut és okos:m, rendben clmoJ1d;mi róla 
m inden elmondandót: ez természeleseu f!'lltadt belőlem , 
Szerett~m a h!'l llga tós!\!=:, figyt:l mévcl jiitsz~ rli; s:,:crclleru ft 

pillanatokat, amikor halotli csendben várta mindenki a 
~úly05 következtetéseket. De a prédiklició, Ilz valami más . 

• 0 

I{(i!ór. ::1 .-;'f!l.j, V~r5 is, próM is, mese is, v:tl6ság i~ , tanítás 
is, szavakkal \';"\16 részeg titncolás is. KGtöa :l. hossza, mint 
a sUJ1leltnek. C.sak ncmesvűrc lű sz ,n ':dmt s7.11b3d használni 
benne s a \'é,;ét föl kel! kU:llwriLlil; , mag:!). , lel kes h:m go n.. 
hogy il gyülekezet i l lő t,ép m ::l~:U} :l veh rss!.' , Még ennél I!{ 
ll1esl€l' ~ égesebb lenne ti prédiJ;: li c !~\ h ll nZClk I\zavC\fa hallgat
{:lm volna, akik cngi.' lU an: l:lk L.Ú\·;)!.;!c~ére u F 1;JIIcvelú in. 
tézeUlcn meglll ll ftott :lk. S hár r~t'Z(kU31 fogva, m í';; teológus 
koromban is, 11?:y pr,~d ikáHam, ::1;-:c !'t'y ~"'\2! t ,ll ft lc ~l j:lIJ h:lak 
lalto!lam, soh:"Sem ,",i li a ,-;zósr.éki heszéd olyan g}'önyoni. 
sé); forn\s:íd, o lya •• mar;á1ó! k ida~ !.d ó\"ii., min t cl ö;', di:.s~im , 
Xf:~ :0; k is "elte:". a l)'f' !lll:,~ ci rn II k~ld(~.i ~;n, " Ez a p a p 6!.! k 

rnestl", ez 'lG!! a I:! ;,:~ 111 b pí tfl ~: . fd(j be id!, .:u(lff~ u hívek 
hozzászok t<lk a kewsehb tőnel , hang. kéz és k.ar·tornász· 
ta ttls nélk ü!, trr1ll0szefcseNI hanr:;on elmondott beszé· 
deimhcz. 

A lemclésc!, liH ft kk. Sle l,(~ucsC. hogy kicsi a (a lu, ritka 
a halot!. I!?3Z, idejö'7et clem ulttn .szinle temelés' fclt az első 
ténykedéscm. Egy m r::.! kerc:sz lcletlcn gyermeket sietve hoz · 
l !! 1I1 hoztnk , hogy CL meg ne lör lénhcsstl .. De a 5z-<.: renc.'iél 
Icn Jani, akin;! akkOl' ':S :u.61a is csak a le~.iohb"ki.l t ha !lo~. 
tam, m á r hal r:loldolt. Eg,~' dé/dó ll 1l1.7. a l lepe!.! me{~ a család 
cf.'Yik l a gj~l, hogy imll.dk07-ni bh'o lL Hol imúdk nz:w m '! 
Aldr: a h 'Hlplnm!mH, d :{; r a bch'g Ii~y~: md k ll, Tt'mplomba 
illló(/kcz ui gyülc:k ,:zet nél kiil ,!em m e,:;yel;:. Az iC.l,1d ~ ;í{~ cs:11( 
kép!d esC'1l szól ,IZ h! cnn do; ; arn ~ ' ::' cmbern :.l1; ldH~ l szük
s~g~. A ki;; $z"h:1 h~m I.ü,ü l tdlo!lúl. :i h ;; lc 'Jldó :::i! \' ''~t :l súi 
mk, ~ !-c.s ive!·~~ l,. Jall i mrir Hem volt ~$zm(!l c i(h,é-C ~Iar hal . 
kan L'llnOJldoH szó!;nn v,'öt Hyi.l jlö:'{cUem ékll'e, ll :\. HZ rt 

.sor:>!'! , \ 'agy 11II1 :1Lra , ha "mU1lk kell b~kö1."elk(:7.nie. Ti!melés. 
kor II tcmpbn:1JII ~;~, ::íjt a z cg{S7. f3h:, meg'dh.:k II kar7.nfok, 
kinn al eliíc~jnrnci\b~1l a hur (l ! ~ kopcrs ,íja Illcl1ca wJ.;,ogtak 
;u;: asszony rokonok. ;\Hlldeu lemelé';ll{i \l gyf!. I!a7. és. mégis 
má .. a fájdalom. S nekem czt II sU llvedést, Cl ! ~l Vi(;flSzlal. 
h~~t<1.U;m $á,-~ ot, cz l :1 u(:ha fök~ilJan{j rem éllyk,~déH, (';:t a 
\'c~t I Sl:<! ss{'ge l levő r":'SZ \'~lt' t cgycll::n cn:hnri s;ó nfóniúv{1 
I.cll ü~zefogl~lI n~m , Dn!clncm 1(('11 i:s Z')kD~nom. csitítanoru 
• f"'J J ' e,s () !;:>::I d Ianom a sebe ke!; sz úrm:on {'.!.lY szem S~ l:,~rndjun , 
[ .. mellett ütt kfsért a csak Ll lványoss úgra csődiilők rejtett 
remén)'sége: mosl :l hnlou róJ ta lán tl7.t is elmondom, amit 
Iitokh::m mindenki tud s most. 1t~ge!öszőr és lezu!oljára, eSt": , 
kott szemeibe lehet ord1tani! A háfr.amaradoHakat pedig, i:w 
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m cg{" (kmlik, komoran m~'g l;: cll Ictsézlelni. Ni nc.o; nehe
zebb föladat a lell1e lésn~ l , ha yal:1ki ónbecsüMsct meg 
akarja tartani. . 

Minden temet&; újabb eröpróba. Ha sikerül: hónapokig 
nyu~odt és boldcg u fulu: j6 po.pjuk van. Ha n em sikerül, 
ha hifmyzoll a1. iinlle ll \~lyessé;:;. ha mozd ulallanok l~la.ad
lak a lell.ek, dé~~cde;:en .;éf:: támad. Szcgcll y Daczó S.\ndorl 
a villám su.iIOtla~ agy\lll, amint UI: én fii!dcmen kap:U~. A;z 
édesanyja I\mg hnlotl nn fcldidl meIlctle. r-iikor eszmdete
hez tÚt s lá\l:\ a halMI . mint valami szCJrnyü é!l. m égis. ter
m~szetes \' l\ l ósil~ol , t ~rdcn CSÜSlVfl és né~y k úz l :lb verle ma
gát haza fl vihar által mrgllö\'eU palakokon k('resr.tül: ~ó 
időben is hii. romncgyed óra júd!s onnan a falu. A ferje, 
m int máskor is, a k ocsmába"1 ta nyázott. ~;I jk{)r a h alottas 
h líz lId\'a r!m a slah:Jd é~ abll (~~}"b2;::: ~' íill tÜln e;;. mini 
egyetlen v,i rako7.ó szem, reámn ézetl , tudt am, !lOgy az .ap,á
h Ol szigorú s7.<lvatm Jt")iz ncli:. Az u temet()!i, Ulmt 11 IclJcSlt
m éllyek c~ücsa, maftnslik ki ~l többiek közü!' 

~lég eg'y kötelességem V~Ln, amit meltosztolt l é [~kkel 
, 'é"zek. A hivek Ifl logaMsa. Pedig tudom , hogy ez egY ike 3. 

. legJ.·ontosabo lelkészi feJad.llok m\k li vr, l~h ;'!Ilyszor idő i sZ,a
kflo k arra, hogy vnhlJdt, a!,:·trl .. i! meglútogassnk, nz a ~.d
éra vagy óra a. legtis7.tább öröm. Akkor nem állít bcn nu!l: 
k ei scmmif('ic hivata los \' iszon)"ha az élet. Nem kell nekI 
pl'édikoí lnom, nem figyelmez tetem fi zetés i k ö : e i essc~(:iCt ~.lem 
:lkal'ok m er.)z:l vuzl a.lni semmit. V;1~yunk, \:! ünk, lé tezunk. 
Kérdclgd eÚ' u főldj-ei feWl; ij boldor:;all mondja el, mit "vég
zel! , mit vl\gel,. Ilyenko t' Jlem hi szek a j:ll)noszb::m. Errol az 
emberriJI mund ják, h ogy llem szeret, nem úllha:? A szeme 
határozotlun c~iIlo~ az öröm/öl, h ogy I1I cglálog:tH:1I0. Hi
szen, hél gynlcr:lbban t'ljöhclnék . nem volna semmi baj. 

Dc I!CJn khe!, nem ludok. Nincs rd idö. A há r. körül 
is !tknd egy kis dolog. AztÚ!1 irni is kell ene. Ma ez a gyű
l:!. .. V!m ; a konlirmftlúJ: mindjárt iH lesznek . Holn~p be kell 
m cnn0m Tordára s j<!ojélnn illhon h' nni, h ogya vDJlnsórát 
m eo:r tnrlhassam. Aztán nem könnyebben tud velem száz csa~ 
lüd" fi lcgl .. iiliinhiizőbb i3s;; 7.cjöve:eleke~l, ('.; ylcti gyűl és('ken 
19.1ü lkozni , mint én veJük száz kicsi házba n száz alkalom~ 
m al? 

Az egyletek oIY<lnok, mint fl kévék, rlm clyckct holondo!l. 
nrató köt. Az egyikbe csupa telekalászos búzát szorU, a má~ 
s lkba ércl!cll fejűeket, a harmadikba mind csupa bwavirá· 
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gol ölel. Aztán kalangyába szúrja mindahflnyat. A lemp· 
lomi gyülekezések kellene. hogy kala.ngyltkul hiva~anak, 
dc azol;. ie; csak kévék. íHanem az ura ló a1.Okat mar csak 
úgy talftlomra gyüjtötte össze.) Valami ?~ rnia~~. a~, embe
r ek mm járjá k a templomot. Nosl.a, sZ\li'jll nk Iul UJ k a rót 
új knla}lgyának. Tar tsunk összejövetelekel 1"Ir. ~ skol~b~n a 
kmpl oIn helyetlj ne delclőlt, lUlllem e!l. te s :lml ~)ctOItI , a: 
kgyeu könnyebb, "últolrttosabb, cl\'czcteschh . .Adjunk neki 
új n evel; hívju k mq~ a n épet lJal!á.~os es/élyc k'n. ... 

Ezeket rendezni is hiv3t:l;}os .k ötelességem volt. De nekem 
múr hewkkel ezelutt azon jart az eszem, mik~pen It!hetne 
ezek et az összcjövctc!ekct okos kíserl etezésckre fölha.~.zn~l~i. 
Valami heti találkozásr:l, amely a mivesnapokon loldJelre 
küIÖJ~.zórl népe i összchOl.Za s lllcg iö ltse új r3 Idekkel, él~t
vággyal, minden akadalyon felülemelkedő hittel az éle t Jó
ságauan s az is teni cél ci"ejébt~n. felINleniii szükség van, A 
templ omi islentisztelet ezl a célt szolgálta sdzadokoll ke
resz tüL Világos :uonlHlIl, hogya \'ldlozó emberrel annnl{ is 
"áHozoia kelle H volml, hogy ha talma az emberek fölölt 
megőriztessék . Változta/ni azonLan nem sZ:lb~,d ; azt tö~
vélJy<;l{ tiltj.i.k. Törvények . amely(~k az -egyháZI életet !legI
leni. fejleszteni lennének hivatva s n helyett megkötik, meg· 
merevi hk. 11indegy. Ez eket az eslckcl hadd használjuk föl 
arra, hogy a ma embere számára JegjólékonYllbb. legler~é. 
szelcsebb ébl'cszlésnek, élelrekeltésn ek m ódjfI l feltéteJezzuk, 

Egy kis elméleti m egalapozás. Mi az, ami a megújulást 
várú kiS sereGnek lelket ad'! Az ke lJ legelöször; hogy a ~e
Iyes hangot mcgüssük . Szükség V3n komolys;Agra, ::IZ c!~ t 
titokzatos erőinek megérzésére . Szüksi:g van II maguk külon 
élelé t a "'yűlés terembe hozó egyéne ket egységbe foglalni; 
a szé lkal~ndo:r.ó éleleket cgybelerellli. Hadd kezdjük meg 
lehat az ébreszté!l.t közös éneklésse l, amely a kicsi lelkeket 
egy ha talmas lé lekké emeli, Azuló.n szóljon a lelkész: az 
eggyé vált gyülekezet elölt üsse m eg az élct komolyság:\nak 
hangját. Beszéljen az éle i küzdelmeiről, az emberek gOlld~ 
jai ró l, rernénységeiről. Idézze lelkükbe az isteni léle~ ,CL"cjét. 
Ezl mnsok ilOadkozásl1<lk vagy e!nté lkcd(~snck fogJa k ne
vezni. Nem fon tos, m ilyen nevel :ldnak neki. Ebben a lel
kész 67.61 a gyülekezeth ez. A templomban sincsen ez más
ként; de olt még nem lehet m egtenni, h ogy legalább a 
külső formúkboz ne ra~as.zkodjunk. 011 sem törekszem 
másra. minhogy az emberekkel az iSlenség miszt ikus 
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WlgyS(jg:\t m egércztessem. De ha t"oltRképpen ott seIn az 
Istenhez, h anem az á hít:ltOoSJln hnllgn ló h ívekhez beszélek 
s :I cNlJm nem az, ho~y Js icr.:wl, :I gyülckclCi hüdoblá! 
b('mulassam, hanem I:og-y ;1;: ( mL e'rek cl .:IL is l(!l!h'cl való 
eg)' üllérzésrc ~melj{' :-n , azt :.l h!l~!yo llJ :'m)'os formát megi.s 
meghagyom, hogy az h icn t, mi ni a 1, .:'115 a Szepségel vagy 
az Igazságol, lIH'gszólH;;:nn. A valJús~ :i cstt<; lyeken m~g ezt 
scm le ttem Iller.: s úgy t:l.pll~7. ia !tl\i.ll, hUriY ezek HZ imáim 
rn('ly hnl:J.!l t gY.1lwrolnak. 

Ewlún még(!gyszer szóljon II l-e :k é~l . Ez.t ismét mások 
prédikAciónll k neyclut'k; de itt scm !lZ (~ lllevezés a fontos. 
A lelkész pr.:ib{llja mé'g eJn1[~1.y.iteni .1 lelkelH.'l m egüW érz é~t. 
Vúlas~zn k i .\z élet valamely moz:z.:tnal;jt és mul~ssn be DZ 
isteni csilJo!(ás:í : fl Hi.tható rO~:'!1.bn ll is. S ak!wr már elő
készHeUe a ~a líl jl ~IT:l , hogy n; ::s( a h(veil ö ntsék ki II lel· 
küke!. l\.lint vala mi boldog %~'s\~ghc fo rro lI C6a lád lagj:li, 
clöállana.k a. sycrmckl'k H:r:>ekl,e l, mcM'kkci. J ö nn ek al 
Hjak is; stnva lllll.k vagy én e.k<.'.1nck. OS az Em az idösebbek. 
Ok már a meghklt éJet ízl','d .9. szá jukon, ke!;crű-en vagy 
édesen, Az öregek vi~5zacmlékcznr.k a régi időkre. A fog
ságot járl katona SzilY2riáról vugy Ula~zors..zágról beszél. 
Daczó Jmre k ezdette meg ezeknek :10":: egyszerű elöadások· 
nak 3. sorát, Az ilreg iskola z súfol:'i ~ig m eGlelt. ~;asy pel
róleumlámpa világit ott az 3szlal fü lött , mintegy jeiezve, 
llOgy onnan útad :\ világos~:::'~. EIt:S.lÖI' nevctcU mindenki ; 
szok:\llau \'o lt az (,"!lü.H:j"ektl~k, hogy mcst "egyre maguk 
közül " k omo l}'an h"Hgassnimk. fnll 'C I:.cm is {udla, h ogy 
Inh'e! ir,duljon meg. Felém fordul!: Hál mi ve! k í"z djem ? 
De \'~Il.l ho;:.:y belék[:pnll fl szóba s :.t:/:!án ,"olt figyelés húsz 
percig, nml g :l mondókája ta r{ott ! Az or{)~z forradalom ki· 
töré~éi!ot mint hadifogoly ('I~y va s~yá!'ban dolgozott, AI;:
lwr válasl. t ~ uÍ11 kellett a kozött, h ogy hazamenjcn·e, vagy 
még beJjebb ta r l::;()~, Szi!J{!rü'i.ba. Hl1l<l nem mcIit. "iI"Iegtud· 
hun az oll11on való ftll:1pGtokat - \'a l;oUa be. - Egy·k ét
hón api szabadság, s a:liún újt'a k i n fron lr::d" Bizony nem 
volt son Imrében, scm fl több; I{:rsúb~ n abból az bkoia
k Ü'l}'\·Cll hösiessé;ből, amely boldo~;Hl \·j51.i bón,;l ll. "'{Igó. 
hidra egy elképzelt t'szlIIényért. Ük sziv~scbhen ma!'!ldlal, 
foglyok, m íg a h áború mi:u~e!l oldalon " éget ér . :\ maguk 
rés:.:~rü l ők m:'lr akl: c!, rlt'je!CHfctték til tfl.kolf.5l!kai a há
boru eszt elensége ellen. "Csináljátok m eg nélkülünk t .. Imre 
U1~g soka'/ bc~zélt ~.ibériai kalandjairúl. .... \ fogolytáborban 

éhW'usz puszlitú lt. MegszökölL Oros:lul múr annyit t~ldo~t, 
h ogy !5z1ávmk adhatta ki mag~t. ~.!~z,egödöl.t k?csl~tI .. J;.. 

holou IÓVD, I w ha Clelélx-n T:('m bá n :. Na;~y uK:ldaly H nt 
egy 001.zft !J;1sonló Ii! ru6"í:s lJ I:zék(,;y :lek! Mielült a g32".d €: ja 
ésncvett(' volna , mái" ru~I:lOu Jt h 9.jtatii s csfplil'e te tt kéz
zel bth:l. k ~lkcrlell :l bakon . • hlán kercsketlősc;.:i'dnck áll ott. 
Volt olt mit hal!gatni, szemrcbhcllés nélkiil; h is:wn, amint 
m ondla, lelt ,'olnu két !lap ra \,t1.16 1ll00ldani vnlója is. 

Az,"~fm Jula l1 l>ni kűyctkc:r.cU ké t népme3é ... d. Az cgyi~ 
:1 t:yikocsk::'ir61 szólott. A közepén JDegakadt. "A~tún mlt 
:i!O?" _ kérdezt~ lavarodol1an, A klsleúnya, a kllcnCl.!\'{$ 
Ilonka, aki ott ült az elsl) padban, s könyökére dőlve áhi
Ü:'!OS!lll fi gyelte az anyj !lL meg3Zó l ~1t, n nélkül. hogy tn~ ta 
" olna: " Az er.üs.t kuty::!.! " .!<.hb:m tudta t'i a m c.r;éI, m m\ 
:lZ anyjai 

igy hömpőlygüll széle;; mcdcl'bcll a mcgindítolt"áradat. 
Mikor a végére értiillk , újat'b énekléssel pccséleHuk meg 
e!;yüvélnrtoz!ts llnka l. ){öl.bcn i:, búr mikor, ha a figyelem 
taEm er;ry percre dh\llkado tt .~ lt1. ~h')'e;lt:~ l{(~zddtck ~~ü :Ötl 
valójukb3 vbsza l'O~ikndni, aJ: éUl!k l "::.~ r[ln~oH bcnnuuket 
vissza az egy-élclbe. Nemcsak ef.,')'háú I~nekekre kerítettünk 
~. Q l'f. A;c iskola s:dik falai hatnl1l1 3san visszahangzották :l 
Kék n efelejl5, ,'agy 11 Fürdik a holdvilág dallamait. 

Soha. sehol, semmiféle mu." ,tllG'.lGmm::tl az cmberek 
olyan felfr issül ve, olyan m oso lyg(}5 lh:~ rÜ"el, olyan új életre 
ébrcdctlC'1l nem h agytál. cl a termc~, m i!lt ezeknek ~ Z: azót:1 
is minden lél~n lDegren<!ezelt valló.sos estélyeknek a \'égén, 
Kicsi lá mp{l:k:l[ Syujloga Uál<, ho;:;y h :nu:ali. lj:mak ; I) Ici· 
k :ik már l·geH; a kivo!llIIó sokasá" csil!og6 folyam ,'oli, 
a mely bold()g:nil és h:1 15.~an öi()H körül, ömlött d mcll€'.ltem, 

Azonkivül, hcg)' {'zeken II vallásos (.'S t.:J~I('lwn m egta
Ió.ltuk a szüksége::; és áhított lelki felfrissiiJÓ:s útját, ezek 
az alko lm uk arra is jók voltak , hogy megnyilfl.tkozásra bir· 
ják II falut. 

EGymásután s3úlaltatlan.l m~g fl IJi'sz édrc hajlamosnhb 
férfi:lkat. A legtöbb szó hadifoBsá~beli élml!uyekről esett. 
De m~gbó.lorod!ak nz öreg .. k is s Mcs~kü m~l1tjából forde· 
kesnH érdc!lesehb eseményekt:t i!1csC:Heh: cl. 
. J::l \'ezetteJ és tanulsággal h ~ llgl1tta mindecki ezeket :ll. 

cgysurüen , de az MéJés ~.!tejc v('l I:'lrooudott lws:!édekel 



MEGSZÓLAL A FALU 

Megva/.:ulfrmk lJaml hú.szan. Csukamáj olajat 
adott fU orvo.~. lJek!!llfiik vele az asztal {áIHíf; 
nem !WStnfÍlt. ,'(!ltüllk mafhamájat, ptJ. f offuk 
II s:l'mú nL:et. Hdt megjött II Idlás; de a májat 
il megellük 

Hogy min den ember élete regény, nmelyhez naponként 
UJ oldnlt fr l:\thatatlan tintával a sors, azt világosabba n 
semmi sem mutatta, mint azokna k nz egyszerű falusi emhe· 
reknek előadásai a leli vallásos eslétyeken, akik félénkségü· 
kel logyözve, meg mertek 51;6lalni a nyilvánosság e lő lt i.'i. 
Egész hadifortélY,l voll annak, hogy jelentkezőket találjak. 
A kiszemelt férlith'al beszélget&lbe elegyedIem. Hamar ki· 
tupasztaltam, miről van mondanivalój:l. Aklwr kérdést 
kérdés után téve föl, clmondattam vele annak minden rész· 
letél s a végén (elszólltollam: volna-e b:Horsága mindezek{·l 
:t vnllásos eslelycn is megi smételni? Gyávúnak kevés mcrl 
mulatkozni s ha egyszer szovát adla, azonnal ki is hirdet
tem a nevét a szúz példún yb:.lll sokszorosftolt MéHZköi Eny· 
háú Eftt' .~flőb en. Ezek után már senki scm léphetett viss la; 
s csa k az első szavll k jöltek nehezen, amelyek a löbbinek 
ula i lörlek . Szégyenl nem vnllol1 egyik sem. 

Elöl üUek a gye rmekek . Közvetlenül mögöLtük a fekete· 
rubós, fekete fejkendős asszonyok. Az ifjak a kemenc~ 
kiidil, II férfiuk az ajtó mellett. Az· arcokon a várakozás 
feszültsége. Az elikldó zuvarCJdotlan néz körül. Aztán bete· 
kezd . N!litra; M04est még 19 14-ben k ivitték a m cnebztizud. 
cl;) I ,.Semi szlü"-be. Tizennégyn3pig kr.nyerel sem bptak. 
Alt ellek , amil a mezükön találtak, amit a falvakb3n loptak, 
A Kúrpáfokban kél hétig harcoltak. Azután vissza újra. 
Csupa félelem fi kntona élete; ha elöl jár, uz ellenség tehet 
benne kárt ; ha h{Ltramarnd , n li sz t lövi Ic. Az ezredböl nHg 
ma rndl ('gy pá r ember. Egy éj jel kivágOlI falörzseket lődöz
I('k. E~y allisz! f"gy :'lrkon I.eresz lül v;"'s1.tI,·ezellc' ő!<el n 
sereghez. Másfel hónapig dek lnmgban. Al61 forrás, felül esó. 
Nem bírta az NlCzést. H:ítrfl sziikött, fl mezőn pilyó kát 
szedett. Egy 82·es (jrmesler fell!jc jött. "Te mit csinál sz iti?" 
"Szedek pityókAt." " Azt minek?" .,Főzzem meg." " fhezel? 
Melyik századból vató vagy? Tudod, mi ,':.ír rd.d? A köny-
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nyebb büntetés: az ellenség elé kiköt ünk . A nehezebb: hat 
legény föbclö." - ViII magával. Dc r:tyenge voltam, j~rni is 
alig bírlnm. "Gyere jobban!" Egy szak3szvezet ő utólérI. 
Kérdez mindent. "MagY::l r-e? Kúr föbe lövetni; vigye inkább 
az orvoshoz." - Az őrmester csakugyan meggondolta a 
dolgot. Az orvos vélctlenül ismeri: " IH t mi :t bajod, 
Nyitrai?" .. N~gy g:yomormenéscm és hányingcrC'hI van, II 

hasa m is fáj." Az orvos adoll egy cédulát: kolcrlis. Két 
szanitéc hord{Lgyra lelt, kocsin vittek tovább. A bakancso· 
mat lehúzlák. Khirovbúl B0csbe kcriiltem. Olt nntam 
magam. Szabad.ságot kértem. I(ap lam három h etet s 
21 forintot Otlhon egy p{llc:hal járkál!am az ulcán. 
Februárban újra kiviUek a frontr:l. Tel űvel úgy mcglellem, 
hogy jó volna, ha annyi lejem " 0 10 0 most, a mennyi leiúm 
akkor voll. A nadrágsz ljnm Jyuk úbnn öt-Hz. A köldököOl
ben U;t-tizeuöt. Ez Igy volt ... s szinte rosszul esik neki, 
hogy a gyermekek s :l háborúi nem jelrt ifjak ha rsányan 
me~P.evetik . Ifjabb .Jobbilgy Mildós közbeszól: " Igy volt 
bil.ony, ez nem nevelni való." 

Ivanlo(orod bcvétclénél egy éjjel gránát érle Nyitl'ni 
MózesI. Amíg tizenha tot hekötöztek. ö elaludt a vérében. 
Mikor fclóbrcdt, .szuszogni sem 1~ldott, vél'es volt n feje. FJU 
hogy az oroszok elfogjAk s levágják orrú!, fülét. Egyszerre 
román beszédei hall. Szanitéc! Menn (>k. dc nem lá lo l" 1élwi 
scm tudok. A k:lrom lövél szépen megfogta. ugy vi II mrLgá • 
\'al. Csak ncgyvenöten maradtunk meg. Egy Bornemisza 
nevii kollégám rámsz61: "Hogy V::l gy. pajtás ?" Hangjáról 
megismertem. "Húl halok meg," mondom. "Te ne beszélj, 
hi.szen én a belemet ll. ke1,Cmhcn larlom !" Másnnp meg ill 
hnll . A kórházban Kereki ?lfflrlon volt a szak{ICS - ha i!1, 
flZ lsten vezesse haza, h:, meghalt, ls ten nyugta ssa. Hozolt 
laskalevest. Töle k0rdeztem, van·e reménys ég, ho~y meg· 
élek. Csehor.szágba vittek kórhúzba. Csa k négyszer kötöztek 
he. A sebem meglelt gennyel, szagos lelt. De a cseh orvos 
csak int: m:)jd holnap reggel. rt.Iásnap az opcr!tci6. Kezd 
a lta ini. Nem bir . Négy ember lefog: a vasat kihú7.z:l a fejem
h{il. f:n kiáltok, de ö mé; jobhan, hogy hall gassak. Aztán 
hurcoltak k('!rházból kórházha. VoHnm Pozsonyban, Tordán, 
Gyulafehérváron, P0Slen, ismH Tordán, megint Gyulafehér· 
váron. Egy Maksni nev{i orvos olyan orvosságol leli, hogy 
eldagadt at. arcom. " Doktor úr. miért va n ez, h iszen én mAr 
jobban volllIm." _.1-1;·11 Ic jobban ludod , mi kell ? Tegyétek 
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be nz egyesbe," Egy Mgy terem volt az egyes, Há t onnan 
hogyan kerüJjek ki? Menicm ki a klozelrc. A szaniléc négy
szer velem jön, de ölÖdszl.r m:\g:l.Il1ra hagyott Úgy, ieghcn, 
{:3 ty:.'!ban sZ:11:ldtam (öl a f{)WI';: ~; () n'()~hn1: ... 

12:s így tcl! !'is így foly t a :;zC'gólly r;yi!raj Mózes éle le, 
mig végre 11)17·ben !,i:-;zupl'rúl:.lk mbt halvansz:Ízalékos 
I'o!tkanlat. 

Id6sr.bb GÚlfi. MiUós llak olynn h tmcu lu! ~~iIlog a szeme, 
hogy " gyr:relwk eli\re lleH!l1(~k Ileki. "J~ll is elbeszél nék 
egyet, ha eMg bóto, lenllék , d,~ fl :!! ~em l u d C':.l l , hol k.eldJcm , 
A d~rekán kezdem meg, amikor cl fog!.ak. Még a pokolb311 
b jártam. 1916 szeptember elscj~n nugy nlköul tínk kereke
dett. Pioner voltam, hordlam n golyót. 12 órakor jölt II 
pR:anc~: az n t:\!'.Zo!.: t e lj ~~ fell'lzereJéssel a rajvolla!ba! DC' én 
a nakas7.0m mal Mlul nlllr:1dtam: " Maga iUlllarad InriaIék
ban, nem mozdul, nmi~ pa ranc!.ol nem ka p." IIút én nem i:~ 
mozdultnm; dc a pa~allcsot h iába vártnm. A százndos ('gybe 
el esett; ncm volt klh"l! jöjjön a parancs. Wgül clllltcrűlt 
egy örmester:: " Ne lölt (~<; ;:tn, rn~ 1'1 mind el vngyunk fogva!" 
Bé /I kukorIcásba. Egyszer bdugom [I ft'jcm : hal 3unyi 
11% orosz, mi ni a méh. Filik, rner.ckiiljün!" ~merre látunl;! 
Dc senki sem volt már ott. mindenki elSZfll&dt En is 
fulok; éppen szembe 3Z orosS1-ll l. A vnsúti töl! és mel
Jell megiahilIum az U~i\SlOkat. Egy omsz m l!gszó!uH: dn1ga 
puska. fn biwlly nem tudom, milyen drág(1 voll. Hát d · 
veszi II fegy rer!. A töhbiek m ind vd ik n k -:- tcsztet: román. 
romlin. Engem már meg akarl uk lőni. f :n is "etf'm II kc~ 
resztel: román , rom án. Volf "lznzszoros al'3dály, sp~lnyol 
baltOk. hurok. Két mHcr lilng.'lsan csupa halait. Ú~y men· 
tünk kereszUiI ra jtuk : !l. Júbaink lJdt'süppcd k k. ~}' o!c (·z_ · 
rede! fogott el az orosz egyszerre : nem mara dt több \ Zl' ID· 
bell vele, csak egy; attól mchclt:!tt volna egész Mngvar·· 
orsz!igig. l bjlol!ak he/'('l ~ . Mind enfelé halot!. Hút a-mi 
6gy úink lőnek , hogy ink:'lhb haljunk meg. tI(! fogságba nr 
,,-i!ö'cnek, 

Volt egy czüstór.\I1I, aranylúnccal: azt egy kozák el· 
velte. Adott érte egy ötkopcketl bélyeget. 

Estére clC:cliin.t í ',)rl,üpolb:.t. Hogy adjak a csn!áda ffi
nak életjelt ? Olt egy kaszám}-a. Annyi!.!!) voltunk, hcgy aL 
á.rnyekszékben hállam_ Egy német elkérte a c.lmeme1, hogy 
irjon haza: el vagyok fogva, Mentünk tovabb. Majd meg, 
fngytam, olyan hideg volt. Hujt annk !o ... úbb. mint a loval. 

'.': 
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Sokhelyt a u .oJmu mozgott II telütő}. Mégi! musÚlj volt 
k:fekürlni. 

Minket magyarokut eh-il tek a wszlőltclyrc, oda, allol 
!.élen soha ~j ncs nappa l. Archan gC'ls városfJbn. Nyáron mcg 
k:il'ly:hb :l~ nz ember m ú,'durStól novemberi g cf:yfolYlaban. 
O~f m{;r fö ld lov:íh!> Hem volt : a Pehér JcW~s Tenger kö
vctkczc!t. A Murm{ljra menWnk, Eladtam mindenemet ke
nyérérL Vettem rossz bcrct"úl, kifenleIfl, ",l acHam . .szaká l
I:m m olyan voJlam, nünt egy nyúzott cápa. 

~1os d6tálb~n halleves. Egy ember rMeküdt, úgy lIzfvtu. 
Mi kilencen csak nézlük. MegérkezIünk !l pokolba. 

Mózest magam meHett tartolIam. L~gy te is ncs. Aki 
úcs vagy kovftcs vol!, nz mind mehde!t tn1.lnkárl\. De az 
ingem oly:," frl.ete a l etűWl , m in ! !t7. njj.l,~ . Kér iill !< egy 
üstöt, abban megfőZ1,ük jól, a :(' ;Ü a "fz telején, m! n~ a 
hagyma a rántáshaa, De én úgy meghültem ! Vizesen vel, 
tük fel az ir1í!c t és a no.ddigo!. Olyan beleg leHem, cmiJetf'It. 
hURY azt IllOIl{!;;lln: ll ohú l m ost V('r;e. A kemence piros 
vol: a {{b-Jő l , dc éH res7.kettem melle U~ . i: ... ~Y f,tz[ :nn. A 
többie!t ka cagla k, Irl:f:ílkoztak !s én h:<.!::! m meg. 

Addig adtam s vc ,(rnl :1 n nd.úgoi, mí B' végül tel 'iem 
blí~ha ltam, olyan ki csi leli. 
. !\Iagy:1r i ;\Ióz si k~jrhJ t. Hidfg víl.zd, bUl:. ctí.\'al. n{~GgelL''''' 
.lobbacská n érzem magam. Hol. h:1gymát. Azt hittem. nem 
hagyma! hM, hanem pánkM~ mes scm sóz tmu, bernItam, 
mint a kecske. 

Még hozzúl1 
Gyenge V() I!Hm, mint a !égy: s zakúllaDl, mint II zurlÍ.n

dokokn:lk. Egy zsj(M megkérI. k>: [,oyek a s1:ak:i.csuk. Flluuly
ká t ftiztem vfzze!, ~ 5'· a1. Nem minden a sszony tCI1I:é mq~, 
f~árom hónapig fllszulylta; h(lrOIll h6nll.~ig lencse, mi nt a 
hnla. Mostam fi h~:lcs{~t elege! , m(.gi<3 fckde mflradt. liát, 
('mberck a lencse: It'ncse; vas :ll üsl. 

Az embcr c.-k k ig-j engiil lek . Nincs erönk. Megyünk or
~· ,")5 j vh:'J:gúra. Azfún adLll k húst is , Húztllm a hú.~t magam 
után a raktár ból; úláltam ránézni is. Muszáj "olt megfözni. 
r:sin:iltatlam egy v:l svillllt, úgy m osogattam, büdi'ls ,·oH· 
Xem nrú l!am hozzá. Oe azért al emberek megették. 

Ott min(/t'llki fút[ vizet ivott , Hú! ~ok h~tegnl" k jó ki 
a fn~;t" mini a nnprnfor(1óM! a mng! Cinka hCl egseg, K~Jd.il 
1l. lába, Mit csináljnnk ', Igyunk fellyőfabogyólevel. Meg
vakuHunk vugy b.hmm. C~ukat"ájoL<ljat adott n:z orvos. 



Bckcntü!t vele az asztallábál; nem használt. VetHink 
marlmmájat, párolluk a t'lzemünket. Hál megjött a látás; 
de II m:ljat is me~e!lük . 

Ou voltunk kél eSi'tendei;:." 
Bula, bolond, llycmorüságcs kél eszlendó ; dc ('lm ú!t 

s idős Gálfi Miklós. annyi é\' hho lá ból m:'tr csak a humorá t 
látja. 

Nyi frai .1ndNis nem voll hős, S fogságba sem került. 
Egyébr(jJ beszélt hát. Tizenöl éves koráig gyermek a gv er 
mek, .""Jdig- ,csuk azl hallja: Eredj innen, ne tácsog}: ne 
hallgasd. nmJt az öregek beszclnck. Vad még :l gyermek, 
nem bá tor. A lanítól ismeri, de fl pnpnak csak köszön, -
Ű még ilyen ~:o lt, {Imikor ka tonának fog ták a h6.ború elejéll 
6 Pes tre kerult. Oa kezdelle :lZ életé t. Sokféle emberrel 
mcgism el'l:('de l t. 

T,l J{üko7.olt esy hh';lvd , aki szid la a h flborúL 1.,;r31· 
kod6 a kad e lé~; ha egyel Időnek, jöo helyébe más, de 
most miIJió, me~ millió ember kell, hogy elpusduljon egy 
~mber .h:dúla miaU. - Én csa k halJg3. tlllm. Akkor még nz 
ilyenfajta beszéd gyávaságnak tűni fel előttem. 

Sok!li g m:tr:tdl:)m Pesten. L úttnm :l. sok S{'bcsül! ide"
ha.ios katonát. Az ember megcsülllürült s lm tehet'te, el. 
kerülte, hogy rt frontra vigyék. Én scm igyekeztem kifelé. 
Talán s ikerült is volna min dvégig i llhOll mrlrlldllOrn, dc 
egyszer levelet kaptam: Mégsem szép, hogy te űlíhon kus -
50Is%, m'~. mi idekint harcolunk Egy par hónap mulva 
ha7.:lIDcr,yunk s tc otthon a falub3n csak hallga Ini fogsz 
mnJd. 

E 7. szíven ütö:!. Kim::;!ltcm én is a h ~ucl érr(>. Me~i:i _ 
~ertem a sok bajt, kint, nyomorúságo!. Nem n hal ~ 1I 6 1 'fél· 
tunk , hl.lnem a m cgnyomorodástól. 

Egy öreg fühadnagytól meg!~trdel:rm, miért keH l,üz· 
deni ? Azt feldte, hogy a dicSÖSl!g(~rL Hút Ö mer! is hall. 
dicsöséggp.J. A tábori papok nz istenti sz teleteken 'lmlnlmas 
beszédeket. t:utoltak, de azért utána mégis sokan lemon
dóan I rS'.v lllt ~ ll ck: mikor leú má r " ('ge? Megkérdezicm fl 

papot is, hogy .... a jjon lelkébő l beszél·e. vagy csak kö:clcs· 
ségből d iese)Hi fi háborút. ,,11M én a l állam embere va gyok 
- ;)1.1 relelte. - A háború üzlet. a paDo l az állam Iheli." 
E7.en akkor oa.!!yon mef.;hotr:mkozla m. S egy hibliaulvasó 
mindent m c;;tag.::.dnH. A konyhára osz lűHák be dc Ó· 011 
scm al' art dl.1 lgo7.uL .. Én gyilkosolm3k nem t'üzŐld " Az .al· 
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ti61!ek képesek voltak alul rkit kikötni: ft legénység enge· 
delmeskedett. 

Künn voHam 1916 jülius 28- ig. Akkor az olasz táma
dásokba n sebet kaplam. Spekulációval h:)7.akcrÜU.em. Most 
sl.'m ta rlo m gyávaságnak, bo~y akkor a himegsyilkos~áS
ból nHtri:lmal k imenle Ucm. A fo rradalom idehuza ért Töb
b ünlw I a községben fcl hollra vertek. Azlil n Vi~S 7.::lt é rt a 
r C'n des élet. Újra kezdt em II templomba jarn i ; d~ mindig 
a rl'a :1 tábori papra gondoltam s nem éreztem m agamat 
otthon. 

Akkor kezdtek falunkba j:lnü II hívők. Tőbben mcg
jelentünk a gyüléseikcn. Rosszat nem {anHottak, de bár
gyÍLs{:gCi igoen. elegd. ú gy f('.j li k a bibHát, mint az ügyvéd 
a I ÖI'v~ ny köIlyvct. A végén rn jöllem, hogy az ö hitük se m 
jobb a miénknel, ('sn k IUll1yihall , ho~y ök a húborű! meg
vel ik.. De ök sem hisznek m indf"nt, amil tanil;lIIak . A ve
zcf.öjü!.: . a lti va lamikor tanító vo lt , :lzt nlOndla , hogy a 
reIl á m:lC]as! nem fogadja cl, bill' hirde!i. A lúrsa erl:vel új ra 
,.!i lul keJ'osztC'lni. 

T:l11ílúsaikról írlak egy l,öny"cl, amelynek a z acime, 
hogy lsten ]Jár/ája. Egy amerikai írta, RusseL Lehet, h ogy 
ő hill abban, ami! leÍrl. de uz egész ink:íhb a zsidók ja"át 
szolgálta. 

Nem lehet csodállwlni alO n, hogy aki a papja tnnf
tásá t C'lfogadni nem tudja : az elmegy a hívökhöz. Dc ne · 
kem nincs reájuk semmi sz ükségem. 

Gri/fi b ig mond " munkásmoz~3lcmról tartott eW!lct:ist. 
" M<1 rcius jön, - így kezdte. - A ,'irfl g lehull; ottmarad 
~z éretlen h>J·ü mölcs. Etiy ho'\sz ú nyár szükséges ahh oz. 
J~ o j:ty n:cgl~ ss~:k, milyen n gyüll~ük5 : neme,-'i-e, vagy ' ·ad. 
A kert eszek Jol ~l.ka r!ak . Ilyen a munkásmo:q;alonl. " fgy 
indult ~('ki Gálfi Z~~;gmond. De amikO!' odajutott volna, 
h ogoy saJá! tapaszta!alain51 bcsr.éljcn, szükszavú lelt. "Ami 
a torda i munkásságot és mu tlkáslUOi':galmat illeti: nc szólj 
sz{nn, nem f:íj fejem. 1920 október haváb::m m:nkct is nl
vcUck (' ,qy tíznapos oSz !r:íjkrll. Lr:s litőtt szemmel, s7l\qyrn. 
kezvc állottunk munk5.ba újra; a n trújk nem sikcr i.ilL Vc
zetőink közül sokal el fogtak ; d~ sokan b izony cserben
ha~yta k." Ebben Dl egy el6<ldásban nem a köz vetlen ta
paszt:,dat nyila ikozolI meg, h onell"l a tanítani akarás vtigyn. 
A többiekben lüktetett az élet s a .Iegegyszerübb esemény 
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ül n vAlóság erej ével h:.l o(t. Azonban ez is jó volt a maga 
neméhen. 

Az öregek Mé~zk(i lllul1j:'iról beszéltek. auss.ti Zsig~ 
mond elme,sOl", mik ép~ (~ !l já rtak is koláha a n?giek. Job· 
brigy Sándor lllCSé\ !Hondott, de ú~y kezdette, hogy min· 
cenki azt lJi:!c, !il\jal gyl:l'Ine l,a~vei I Öi'h~Jletéf tárja a hallga· 
lóság elé, Jtlho l::J,t őrzöa s :t j uhok á!szaladtak egy égó 
nad2'Son, "Tc fju, kjé ~i! ~, d:sw6csorda'!" kérdezte cgy 
arrajaró, Ezt mi!g elhlUe mindenki , Dc ~mikor a rabló 
derékig fö:dhe á sta s ö ugy men ekült meg, ho;::y a rllrkas~ 
nak. aki egyik há tulsó 1{;Mt fclemeh 'e melléje á llo!t , n 
farkiLba ka paszkodo tt - 3Z iskolában kiroboanl a fékcz
[~eleUen nevelés, m~zen mese ilZ esész! Hegy Jóva !{'It hcn · 
niiuket ez: a hamis ör~j::ember! 

Dorbilll Gyuri M r: si dJll~séltc, amit még U-l apjától 
hallott: miképen. a!Hl. d:j lyozUlk meg az ő:,;öh:, hogya temp
l()mra a pópistftk fl I"eresztet li:itüzték (j szólt I e-r;c !öszőr II 

Kopllt-háhor-Mól is, Vitá,~"itt \ ';ilt a kápr,m:fáskcrt Aranyos. 
folvó fcWJj r(;sw, A ,~Illfah'bk l'á vetcUék a sz;;müket; pedi G' 
ők · a vízen tül l ~ktak, Egy ünnepi délutfm kivonult a két 
falu népe, hogyadta l e ldiiD-ts(~ - kövekkeL Könnyű voll 
<\ si!lf;ltd ~Llmltkl (JI: a kövek l,::: ! lelt fe)yolmd,et [1 hÚ~~I:~ 
ban kapták; " olt mit hajigálniok, A mÓ;7.kŐicknek költ:
nyükben hordtal, ar. ussl.Ouyok a kö"eket; mm csodn . 
hogy kezdcttdi "í.'~zeGclme,~cl.l háiraszorulni. ~ m3.r-m(tr 
csúfosan <:::v~L;z tcllé]{ él háhorúl, amikor egy bizonyos fe
hén'úri BorI),:1y. U;r!l;l;cl('.~(', 1l a Gimi Jlflosi egyik őse, pm · 
káYal a sinl'::tl\'iilk k(j d~ !öl! e{~y bL)korhól. El is találta al. 
f'3"jjk hnrco~ sil'!f\l lvi i:UJút. N:)sln le lt bel51e nagy 5:-: 01-

ladás! A m é!:ólklíldt :1 m:!uc!, ü!ö ~in l':,! ... iL\!i u tan (!n' c.Hek ~ 
mé~ kH [C1;J,;Y(;; i:: ej!ell .;,:': . 

A tuv1hh:ak.\! Ill:\r tU mcs~Hi'tn d a7. a!y:.!fblmak, 
k ésöhb, eszlcm:.iűk mU! :!'\" f\ !, amint <:gykodirásukbúl 3 
KOjlla,kei't tfll' téw, :{'l ~jIÜm()I!:Ull , 
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A L E v T Á o s 

A IlURKA LYUKI TÁRSASÁG TüRT"~;ETE 

E::l a rendsze,.t nem pt;piro.ton agyafiáj.' ki, 
Dtven cSfJ.lád addifI kü::döfl a maga jogdht 
.~ hOflY fl másiknak föbb j usul ne legyen, amíg 
a leycso{Mlr~los(fbb I!g.!fcm:.i.!yt, ( l l Cflleljr?sebb 
i:W::ságfJt b CfIllclllóségel me!1 new lerem
l~fiék. 

.Jó ideig föl scm lapoz tam :.11; cgyh:Í2:közscg levéltárá
ban őrzött avultas je~yzőkünyvekct. Laliuul nem tudoJ{, 
mer! amit az iskoláhan tanultam, rég elfelej tettem; attól 
tar10Ham, hogya Iegkodbbi följe3'yzé~cl ; d i "~kny(j rven tör
téntek, amikl't úgy sr]il fogok m cgél· le ni. De a templom 
lUeS'újítása alk3hnímt!, az építés és il j:\\'lt,hiOk idi'.ípontját 
ki KeJle!l ke:'csncll1. Ez a lkn!om mal nl'>l:lcsuk Ul'r f,i l gyüződ
tem meg, h ogy H lqi iőbh jegyzőkönyv mngyul'u l íródot! s 
hoSY az dső lekill!etrc kuszált és olvashn t~!bll i rúsokat -
hála a dipfomatikui Kr •• korlaloknak, ., me!yckct a !cológiún 
Kelemen Lajos nzelésc alatt "t~gez!üllk - a r ii nylag ncm 
nehéz kiolvnsll i, hanEm a kedvem is m\?gjö! 1. hogya Ilu!szköi 
er.yházközs~~ Il!ulljával me{::is m r. rl;:f...'djcm. Nemsokára mát 
egészen beic \'oll:am merülye a r~gi kőny\'ck Iar:mlmá nyo
,-llsába. 

Legelóször a hurk:llyuki veteményes kert ' történeIéI 
akartam a z irtÍsok f1lapján ös~z ~fl. llita ll L A vihí !!,on sok ér
deke-s földdarab található, dc él'dekess~!{ dolgában - ne
k em legnlábh úgy le!srik - k {'vé.!i vetekszi k aual a néha 
veteményes, néha káposztás, néha pedig kenderes földnek 
nevezett területtel, amely a község hatá rábno. az Aranyos 



folyó Lnlpurtján fekrszik . Felelte a 5ziklás hegyoldalban se
kely:s barlan~ sZáj? Az ~ Hurkalyuk, va gy a Icg újabb, 
roman eredetu neven : aKopia . OIllUUl nyer te a kert el
ncveze,~é t: A mintegy tizen két hold terjcdehn ü tag esős idö. 
ben suru forga lmal mutat. A kélszlÍzhelvcu kis fö ldsáv 
mészköi nych'l!n: nyíl, amelyekre a hurka lyuki hrl föi 
van osztva, .. tele ' -an i.i1telgel ő, gyomlfl. lRa ló, kap:í lqu ló em
berekkel. Kunn vun az egész mészköi magyanság. ~'1ert ez 
n hely nem m f'!s. mini li méslköi mag}'ars~i~ kÖ7.i)sen bírl 
vclcmény~s kerlje, a hol minden ulópislák é!l rcnd,~ zeratko_ 
tók ámu lására. n föld birtokl ásűnak és kc7.el(y;ének ember
ségi és m indenségi szempontból lal:'11l legtöl, élelcsebb rend
szere m!u- s7.á7.harm inehat év ó la gya korl:Jlhall van. 

Ezt a rendszert llem p3.pil'Oson ngyalt{tk ki a mésiköi 
maflyansúg e1ödei. Ezt a rcndszer[ nem azért a!a kilotttik 
ki., ho;.::y legyen igazsa,:;- és egyen lőscg. Dc :l més:r.köi uni. 
fárHls c2yhá7.község n 11Ilajdonjo~o l öl m~trkúból ki nem 
cn.gcdLe . s akk.?r a7. UT. _ ötven csnh\d, am elyik magának 
Olmd :es~ l. k (l\lelcH n kapo sz láskcr: böl. ~ddig kihdötl a 
m:l ~a Jogaeri , s bo;::y fi másiknak tül>h jus sa ne legyen, 
nnllg u Icgcsodál::ltosahb egycmiúlyl, öl leg!eljesebb igazságot 
cs egyenlősége.! m~g ncm tercm tetlék . 

De hadd ~zó ta li(m tn c~ Q Iiir!éncJem! 
A mészkői unitárius egyházközsé '" levéltarában 1714-

M l fön~lmarad! cQns-crlptio szerin! ;olt " az Hu rka juk 
(lla~ ey! berek, l ij~'-ébőf 611ó rél.~fgflef cdjül dilrűl az .4ranjns 
f~!J~ Vl~e , 1!~'P ~IJuf1atrol az Sil/ falv ; JU/lár, éswkró/ fl falu 
J,o;:onséges fold Ie (határolja) ". 1788-hól ez a följcgyzr.s áll : 
" ,!~rek . .-1 1!"~k(ljuk előtt , rége" fókéMíI állof, mO.~1 rél.<.ég, 
UICInU SSa delrol (IZ Arannyas fottuo v ,'ze" stb. Az l i9J. évi 
/Jénz[úri számadrl-Sokban aztá n hirlel-t!fl ez :);1: új l é f(~ l je. 
l e~ik . me~: 01 7. ui. clmHornllk kötelessége beh::.jla n i " Hal
magy, L usz /ólól (.s) pro Anno Iif/J /Úipos :/" fölcl Taxájál 
Flor. 2. Dr. 2." 17y 5.beu már Nagy ls [ván bírja II Káposzta
kC;lct llgyan:muylért. Az 1798-fU számndá sblll1 már cz áll: 
K,uposzlás kerl ek ( i?,)' tőbbessznmb:lIl! ) t«xiii"" , A magya
razatnt nzlnn llZ 1817·cs lij összeJr{ts szol gúllatja, amely 
"Her kel," főcím al~tt II kiivetl(l~z ö fö ljegyzés! őrizte meg: 
"V"'rHlon « Hurka luk, ("'(lY Kis SomoS' allyáb" ef/lj f/,.,mb 
h elly" -:- melyben az előtti id6kben IIizIa é3 vadgyüm ölcs 
fa toIrek voltrlnnk. de mrir Ina kúposzlás kerfmk használja 
o: Ecclésia. Ehez béfogott ezen l olyó ~szlendöben aSinialvi 
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Halár l elöl egy darabat at eccleslO, melly arant m ais a 
Sin/a/vi közons~f1!ld (jZ ecclesia perl)en var111on, Nolrmdum 
~zen dara b k áposzlást egész~zen az EccleSI'a Tagjai egy· 
más k (j zütl felo$zlván haszná/jú !.- 2 f orinl TaJ:a m d /ett". 

At ezután k,övc : kező O1datok sok{tig nem tarlalm aznak 
s-cmmi úja t és lényeges!. Annal erdckeschl.Jck társadalom
lélekt ani szempon:bó l. t ... lindjún 181 i-b·:H a küw lkczö hasz
szú szá madási i;Jl:iljllk: "A Hur ka Juk G!uU Wr/énl Veje
kedesbcn, me/ly trlrtént ezel! fof!.!ó esztendöbell Pl"inköst 
!rarm{Jrlik napjdra a . . . Sillfa/via /;- kö::.ü l k ft r r.lbok bJhozol· 
lal ván, Oz ezek,.e és a: ezell i'ggbiJ/ emer{Jult ... kültséqe 
nevez ett ClImtor Ha/mam; i JÚno.maJ.: követke;:;[;- f:s:zerénl". 

S itt hosszú, h(trmuoldalas szúmadás folytatódik, 
amelyuen süriÍlI szerepelnek nz ilyenfajta tacle!.;:: ,,1. Az 
~/fo(]otl Rabo'!': mikor 'Jé kísértettek furad!;cl,qokra (lZ Ecc.'
lesia Tfl[,'joillak erf!! HUflO Pálinko :1 Irt. 12 dr.- 2. EIdwr 
(I rabok erlg tel fertá/ .v Pálin!,'(I 2 ,í. rir. ~ 10. Megint I~ ed 
fél {(upa I'áfinl.:áh t 10 ld. :lI) l i .-." Cs így IO\'lÍbIJ. Az c;,{ész 
k iad:'ls ~I tii]'\' {~nytl ;í[ (I ur;lk kiillséf-l' Pivd, liz~nhat Arkos 
Pappi ]'(j~ :1/'ú":l1 s ('gyd.dd~ c l ml téLeI .alat! ltiteH -1::2 ~Ia

syar ro rinl 8: pl~nzL 

Ezt múr a gener:'di s Vi:Út:í.tio sem ha;')'h ("\ !ta szó nélkül. 
JcSyzé-:. nh,ft követelte a :~ c2'yh:lz község t::q:;j:litól al. 

összeg viss7.;t lile;6sél. Dc " mindá;;OI!állal lapaszt(]/utin . .. az 
Eccles;n Tayjn{ ."~ (/g !f:)fm cl f/!it'ngiiléseket" , chillolt fi köz
ve tlen vbs zalizctéstöl ,J úgy ha!ározOlt, hogy ebhül nl ösz· 
szcgbiíl ,,2.';0 {Qr i llt (Of; 86 Pt}fI : cJ.:t'l (<I k üHs{~f)ek löbhi részel 
a s i nfn!d~1 k il torvl:ny.!.z&i i ;dd 1I111pj{U\ me;:ll ': /'ifellék) 
lífJ.1l nézze millt ezeJl ujj };:ápos:tQs I.:ertre {lwes/faU Capi
faUst, s ennek e:f, zfcndc; törvényes l nfr.ressét ft 15 fl. {orin
/a /..:(I[ (I Syilo/;ol bi rá (;uzrltíkra rcpar!if/!1!i<l, s lIaljY Es:.
ft.>ndtinl~éJlt ezt ,poIlloS(wn fi:: e$,~N, lile!] határoz:a". 

19y (' melkede tt o. hurli:uJ yu ki káposztn ~kert t:l x:í. ja 17 
forint és 4 d ,}n{" ra . . 

A leglúizt'r"hhi új :\dat t~HJ-bö l udl), mnikor is az 
egyh:'tzkilzség beyételei közölt e:d ta l:'lljuk: "a DékríT1/ftl ril 
( I 1'/ lIrkal!!II !: lo.túja 17 Mfr. 4. dr." - De hil!.! y k icsodo 
leg)'efl (,z II D,~k{lny, az l csa k jú ~' ~ 1 kéHibb, 18M-ben magya~ 
rázza meg hivulu los írús. amik or is a vizsgúlósléki je!n'7.ések 
közö!! el {I ll : .,Az ekklcsia !1IJ:: r!asétgi fd rintctb l' l1 csdl.-kenés 
fJonl j t;n I;if)~n ... legcNszerüb(m eA: láls=oll , /lOg!l fl li.'opfa 
la:t~ája ':meltes.~ék (a "Kopta" a Hurkatyukmlk idöközher) 



J'elbukl,~nt ó,j, romáh el'ed('.1ü ll~\'e) '" azon iC/In éIJen
ként", 60 V, MIt. legyen. E~ ez a ha$zonbérlö Társaság 
eMil/h eU Dekánjá:101c s IJiiliesének í$ tudtúra nd(riván, 
mcg/w(fYotoll, h09Y II Túr3usúg h'gyz i)könyu{: [,e lx· 
ikta.tsák". 

E rövid feljegYlt:.shm nyilvftnval óv:'t \';Í,lik, hogy ~l e:~r
házközség keblilan[,csa I Sl!)-ben, esetleg er,y (vvel h filll !.\· 
rábh, {jtadla II I-lurka!yuk hzelésct c;.;;y haswnbérVí !:ír
saságnak , a Hurk,11yuki (k b;öbb: KOp~:l ) túr1'>n ~Í1p,nnk , 
amelyt~:!' k mesvclt <.I tnilg :l k lilön szcrvczde, vczct&iégc s 
am ely fi nyi lak b!'ld:'lsa, a laxát;: bcszed6sc irim l in:b:kc, 
de!!. Az összcJ;yüjtÖ!I, nyilanként, mfl r 18 l7-beu 8 gUI'a.')! 
s öss;: est'1I 17 nHl~y:lr forintokat kil evö ö<;szeg:;! aztá n :l 

Társas:lg Déldmja e~y összegben ,<,wlgállattn á! nl: e[Jyhbz 
pém:t:'tr:íba, A Illé ~?: k/íi mrlgyUi'!;úg illlkorm;í nyzb,;r~l "alt> 
hajlamát (~~ k!~pes$é;:r~ t ~Zl\pcn bil(jl1yítja l~ ~y ilye!"! h\.r~ :\S!lg 
mcgnlakulús!t, amdynek i.i ~~yv:lck teljesen n kezükben volt. 
annyir;:t, hogy nbbn~ 1 n pop vagy 3 mestel' t:.'iak o legri tkfihb 
cselhr.u vc!lt>k r6<;:t:I . 

Sajnft lalm, hogy a l. c:m!ített jegY7.c l,önyv {iS b/> mCls ré;i, 
font os irntl al cr,yiUt e!kallMofl s ma m:ír Ih'lU tnhilJH1 t6 
llZ cgylu'iz levéltárában. Az 1817"c;; pCl' összes iratai is cI
vt'szteJc ?:I{g s:ljmí hlosahb, hogy a7. all817-ben Jy..!jcgy, 
zett admrl!l itio j", h~ {my7.ih, mnf'lyet ,,(I FaImi ii.'özöfI3ég" 
adott be "ti: E1;Uesia d lell II l1!1rka/ yuk hel!] lello(}ásd
ban." Jel!l~lm:ö, hogy az ('1-'Yh:hkö7S':~ laglll! má r 1817-[)en 
vHaln i kezdeuék n k;lposztfiskert tulajdonjogát. Mind m lli 
napi~ nl aJ: urallwdó fiilfo,c:::h, hogy fl hurkalyuli:i k.llpns7 .• 
tás föld volta képe ,l II Társl.süg blajdona mIt, A régi ok
irafoJ< cnnd;; az ellenkczöjét bizonyítják Dc az cfT~l e tulaj · 
don.i(l~j elviin!:ís l\ C'dw~~ foglalkozása voU a ml'szkfíi mn· 
gyar!i~gll,)k. Vült nz (~S"y luil kiizségnt'k egy négykö .. ű, alul· 
cS3 p6s malma is, Ennek kezelésére is nlnku!t c~Y Malma.' 
TdrsG.sdy. a mely <ll cJ!yhflzközs(>gn ek rem!es :-' a,'i"r.ollh~;l 
Ozdel!. Al i~ lelt cl egy pM évliz('d , :l :\1a!mos Társaság már 
m agáll .. k \'Ha1ja a hllajdrmjogot: P~!1'5Ze sikNtelenül. 

. \ tovú bbi adat ok ezután hosszlÍ ühúg a Kopta kett 
haslonh:;rérc s ann ak hOV:lrordfllli~{I!'::l vonalkoznalc. ~t'tr 
cmUtetlem, hogy t850-ben a Társas:íg b elcegYí'zik , h ogy 
17 !IU1gy:l !" f,) ~ i:~;rú! a hflszu!lht r (iO V. hUt.-ra emeIt('.';sék, 
18S1 -ben -(:"/'. i IlZ ö;,.sze~et meg is li ..:eli . De l Sá~·hell mtt .. 
ujra csak II rég i összeg ISzerl'l"lCl II szó madásokhan. L3M. 
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ben újra fölemelik a haszonbér-ósslcget annyira, hogy 
nbMI ti Sió tus nak, a központi egyháznak jAró garasos ala
mizsna i& kikerüljön. Igy 1855·bclI miar 3f> r(1. n bel1zct,:1t 
összc~, Oe ennck fcle el megy Idrillyi adóha, m:'\I\ fele pe~hg 
uz eg'y '-' lcmcs cllvhám.'lk. L:ilhaló tdtúi , hll!~;.' a7. ('gés~ Idő 
alatt Ul egyházközség ugyan fenntartja mag{lllak II tulajdon· 
jogol, dc jövedelemre n cm suírnH, mindössz!: llzt k{~vet-eli, 
hoav II földet hasznúló grv:dft k legalább az államL adót 
m~gfizessék érlc, Ez II tizenkét holdat ki levő terüle I az egy
há~nak m llsfi'-s:.:ázév rtL'lIl, n utolsó D év kivételével , sohn" 
sem howl! ji.inxiei mct. 

Mi\'cl leh.11 j~y ezt az éri ékes földdaruhot al. egyház
J<özség tngjni úgyszólván ingyen használták, egészen ter· 
111r;.<;zel e~ VIlU. hogy nz c!'!Vházközsé;!i tn,qsá:.: ré"én fölnw 
rűlt mind en új terhet a llyiJ ~lkr:l rótlák fölemelt taxn képé
ben. Igy m;íl' 1817·h('1l a bel.<;ii ·emherek H7.Ctl\sét n ká
posztás nyilak laxájából fcoc7.ik, 1850·ben az c~vházköz
.!leg köllség"etés!~II('k c~yens t.'JI:o.· h:l hoznlalM:rt cmelilt fól a 
laxát. 1854·ben a Slátus lI!ll{ júró garasos alamizslJáI rójják 
ki n nyilakrn. 18G8-ban ri Jwlső emberek földje me gwszánln
tását al nlyllfiak pénzül m egváltjük s a kívánt összeg újra 
fi J{optúr:l IlH.'K}'. 1896-han megváliják a papi és mesteri 
kepél S :l IUlslonbér CZZ(!1 évi 270 forinfra em elkedik. Vila· 
gos teMt, hogy az .egyházközség tagjai a nyiljaikért volta
képen sohn6t'm fizettek haslonbirt, tmert a fizele tl la:X:l II 

haszonbéri értéknek keplelcnül kicsi részét le lle ki s t817-
ben az e~~sl kert éri az e~yházközsé!{ e~yharmad véka 
kulwl"ica MM kapja!) han em :l?: volt tl hely let, hogy n 
hívek sziikséf.: SZt>rillt hozzájárultak az egyhl\7.1(özség fenn
fartásához, IS a s?:ükségcs i'isszegct földadó :llatdában fizet 
ték, mivel az egyhftztól mindenki cgyenlöen földel bírt. 

Amíg az t'~yházközség jövedelme a malom árcndtíjá
ból eléAséAe~ voll. nddig ez II földad6 a l:lcsony mnradt. 
Amikor il m:llom cladódolt, a pén:r: II hivek I.:őzőtt kiköl· 
csömödö tt füld\:ósá rlii sru s Ia.s~an, rendjében semmivé vált. 
az egyhftzközség jövedelmi f()rrás nélkül nl:uadott s igya 
Kopt:.íra kirótt taxn, föJdudó lén?ege~en fiilemelödött. 
annyira , hogy az mn ;lital{lban a ha szollbéri összegnek 
felel m(~g . 

A tax3 befizetése hov!l.tovább olyan lumyauul történt. 
hogy alok ölisze~yiijtésének feladatát kiveszik 1889·ben n 
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társa sági dékán kezéből satokai 8Wtán lI.1. egyh:'itkö1:Ség 
:r<izám.:adó gondnoka gyiijti össze. 

1925·ben a Kopta Társaság föloszlik li a kerl kezelése. 
:l (elelle \'aló teljes rendelkclÍ'5 joga, visszasza lI a7. egy
ház kö7.ségre. 

Sok tekintetben s3. jnalatramélt(j, hogyaHurkalyuki 
Tá rsAság megsziínt , illetve megsziínni lI:ényszerüIt. Az egy
házköz.ség vezf'tiíségc esz t endőIdg békésen sürgettc, hogy 
a csnknem ingyen hOlsznált földdmaocrt a hivek megfelelő 
béri fizessenek . Az ('~yhá7.község (lgysz6Iv:ín teljesen jő
"·edelclfl nélkül :'111011. A IcnW10lll lényegcs jav itálSra szorul! ; 
11 felekezeti iskolá t fönn kellett tartani. A Kopta-Társaság 
azonha n II bércm elés rc nl'm volt hajlnndtÍ. Vitatta, hogy 
a fö ld az övé li az cgy bíiz ra azt uz elődö k csak külsö okok 
miaU telckkönvveztett(:k . 

• 1\. Kopla' Társas!ig rö!osdot! : Ul. cgyh:í.zközség ma 
nagyrbzt a "Kopta-taxából" tal'lja fönn magát. De a ke-
7.elés rendszere nem "jItozolI. Ma ép pen úgy, mini 1817. 
ben, (::un ikol" Den'zc Sitndol" az egyházliii7.sé~ kEblil::mácgú t 
pereli, m er! a nyil:tk feloszt:h:í.nftl "Q keblitanric.(o$ok 
egytnességekbcn" kételkedni mert .5 (lZ azért reárón 3 frt. 
büntetésbe bele nem nyugodott) a hUl'h. alyuki föld birtok 
lása példát mulat lllindl'n ma ~W 'népn(>k, miképpen kell 
az e(ménnek és a köz össégnek t~rdl:kc t szervesen egybekap
csoIni és kielégíteni. 

A Kopla I:irsasilgflak ('gyellen ft'lI l11ua radt , 1881. ben 
m egk('zdcU jpgyzökiinp'e fo; a jdenl('g il! ft'nnúfló rendsza. 
bályok szerint a mint<-'A'Y tizenkét holdat kitevö kert fel van 
osz tva 60-80 négyszügöles füldsflvokra. A mult század 
vége óta II nyilak I!'izfi ma 270. Ezekbül n nyilakbó! az egy
házkOzség minden cs~-'tidja egyenlően részesül. 189Ci elötl 

. minden csah~ d 4, azöl a 3 nyilat hír élete végag. Özvegy 
férfi felesége halála ulf," is h irlokM)a n marad mind a há
romll:"lk . ÖZ"egy asszony vagy elv;Í1t férfi kellő l ; ch'ált 
a sszon)' csak egyel tartha t meg. A töhiJi !i ('J halúlozil6 esc. 
tén minden nyíl visszaszá ll a k <'iue líjl>6!i szétos ztás vége lt. 

Házasságra nem lépett egYt;nek, bármilyen kor úak is 
legyenek, nyilakra ig611yt nem tarlh atunk. 

• Az egyhtlzköz.ség minden bekülfözés, áttéré~. \'agy 
csal .. 'dabpilás úlj ~ín kelclkezeU uj család.ia, j ogot Jelen th et 
be hasonlóképpen 8 kophti ny ílra. Az ilyen jogot bejelentő 
csa ládfőket prélendcnseknel. lll!:vetik . Gyerm ekd.:. kérhetik. 
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.il szüleik. nynjaH, de a7. i ntéző-tanács nem köleles iSket 
a szerint kielégíteni. .. 

.'\ préte ndensek köt-cJcsek megeléged lH a nekik ren
descn f:Jl'3,szi határ.iár:ískor kiosztott nyilakkul. Lemon~a. 
niok csak az egészről szaba d. Az intéző-tanócs k?leles ~m
denkill('k jobb és gyengébb nyilakat egyfol'nl:ín plltatlll. 

Minden családfő, akinek nyilai vannak , koteloo pres
!álni, azaz az cgyházi küzm unkákban s külőnősen a Kapta
kerti közmunki.kb;l n egy emlx'r ercjé\·cl részi venni. Ez 
u tóbbi m agában fogl::t ljn a kert g)·ep~jénck,. kcrlté~ének., 
az odavezetö útnak fönnlnl't ás:it, \'ala mult nz arv[zvedelmt 
munká latoknl is. 

Azokat a nyilnkut, amclyek rc')l valaki lemondott, egy 
esztendeig nem adják ki prélcndcnsnek, h ::mem csak ha
szonbérbe, nyilt árverésen. Ha :lT. iUető egy év. mulv~ ~ I~_ 
mondását visszavonja, vagy ha a faluba vl sszakoHo~lk 
(mer' ('] lúvozúsa miaU mondott Ic), :l ~y iljait vissza ~aPla. 

A nvilakért fi zctemlü összeg: nag:ysagát ll Z egyhazkoz. 
ség szük'séglc!e szabja m(;g". 1925-ben ~z új s~a l~á tyza~. a 
haszonbéri értékd veszi alapul. amelyböl a telJcsllelt kOi:
munka érték.e Icvonódik. 

UgyancsoJ, az 1925-ös 5zubá lyzat szcri.n~ nyilaka,l llen~ 
kaph atnak fl7. egyház és az erk ölcs ellcn v~~ök s a pen~~h 
la t'loz3ssa l há lralékosok. Egyház el len vNok azok , a~tk a 
templomol c"y:HlaJán nent hHogatjúk, a k ik az eg)' házl rcn
delctekm: k n~m engedelmeli kednek , akik az egyház ellen iz
galnak s :IZ egyh úz btlk l;jét föld úlj ák. Erkölc~ eHen vél:nek 
a \'adh:'.izn>sságbal1 t~lök s az()k, akik m::í.sl{l~ppen -erkolcs: 
teknck. De a tiltó rendelk('zé .~eken múr m eghHszik a papi 
ki!z nyoma ... :'t llalúhan, hogy azok már nem n hossz ú gya· 
korlal alatt k ifejlödött szok:i sok, Nagyobbrésziik ott is ma 
radi, a hova letették, apapiroson. 

íme ezek azok az elvek, amelyek a lapján ezt a kü
lönleges 'hclyzc Lií };:ö=birtoko! mogáI!gazd35água velt 6k és 
veszik másfél évszázad óta n mészköi unttMius egyház 
tagjai, nlllészkői magyarok. 



A I1URKALYUKI TÁRSASÁG UTAT MUTAT 

Valaki több ember lehel mint miivész, tI/4 

dÓl, IIflg" társadalmi szervező, a gazda$ági 
tehetségei/wI büszkéll.'ed() iizfetembernél; fl 

jelenleni rl'nds:,Ci mégis cz IIt6bM kezébe jllt
lat mindell hatalmat. 

Nem voll nekem kedvem ahhoz soha, .. hogy papnak 
Aranyosszékre jöjjek. i\IészkölIek -- hár l'gy tordaihasa
déki kirándulás ::lika!m:1val jártam benne s a kicsi pap
leány babáját meg is kereszteltem - még híJ'(~t is alig hal
lottam. Dl! hogy m{~gis idekerültem, cz töbh yolt a vélet
lennél: a sOI''Sllak kedvezóse. Anyagiakkal nem dicsekszik 
a mészköi lelkészi úIlás, de a falu Erdély keresztmetszete. 
Itt minden van, ami Erdély: begy, síkság, megcsuszamlott 
dombok, sziklák, lmsudf.k, folyú, bánya s közelben a gyá
rakkal javított (vagy ronloll) kisváros: Torda. Lakosai 
romúnok és magyarok: földmüV{'sck, iparosok, gyárimun
kúsok és hivalásbcliek. 

S ez az -erdélyi nl'p, ez a maroknyi magyarsúg, ez fl 

ki" falu készen, egy évszázad óta megvalósHva ajánlja uzl, 
amit músok és én, utópistúk, UOIOlldok, jobb jövő épHiii 
verejfökezve és fárads{tgosan lerveznek: a föld birloklásá
nak, használásának az egyén és a közösség szempontjából 
leglökélelesehb rendszerN. 

.Mert ilyen a hmlmlyuki wkm{'l1ye_~kcrt ke-ze!/:s,! ul 

Ur 1798 esztendeje óla. 
IGé a föld; kié lcqyen fl WId? 
Egyetemes szempontból más fölfogás. helytáUónak, 

igazságosnak, nem fogadható cl: il CSil!3g:ok és napok rt'lHI
szerében bolygó föld mindené és mindcnkiö, aki és ami 
rajta, benne vagy fölötte létezik. Patkúnyok, medvék, em
berek darabokat belőle ki nem szakíthatnak: ez az enyém, 
ez senki mfrsé. ide tilos a b(·járat. 

De e7. csnk fl végső és le::pdapvetőbh tlllajdonjogl'Il. vo
natkozik. 

A tulajdonjognak Il. föld minden dolgára és élőlényérc 
\'ul6 t['!ckkör,yn'zl'se, skatulya-címe szerini a leglelje5chb 
anarchia, uralomnélküliség, nem biztosítja a kí'I'~\nt bely· 
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zet eléró;;éL Az éppen az ellentétes rendszer vérrel, tüzreI, 
vassal való megvalósitásához vez-et, amilmr a létért való 
küzdelemben az ügyesebb, erősebb elnyomja a gyengébbet 
'; I'Ilf!~ magát urr{i teszi rengeteg föld, dolog {'s ember felelt, 
másokat megfosz I aitól ti darab földtől is, ahol fejükel 
I('hajthatnák. 

Sáiksér;c8 II tulajdonjogot valami közintézméllyrc ru· 
húzni éppen az egyetemes egyenlőség és szabadság énJ-e. 
kébeu. Az ősi dan \'a~y orosz falllközösség{-'k, az erdélyi 
ld',z!Jirtokosságok fl földnek cgyenlöllen kisajáUtá'Súl meg
akadályo..:!iik s gondoskodtak arról, hogy abból mindenki 
mindig egyenlöen és igazs{lgosull részesedjék. 

Kérdés azonban: milyen és miféle legyen ez a ki.iúntéz
mény? Le[.(jobh volna. ha az egész emherirségnek vala
milyen közös szerve, cgy 1-1. G. \VelIs-féle Vilúg AUam, 
szcrezll2 meg az t'g~sz föld tulnjdanjog{lt nún den ember, 
sőt minde,l (~Iőlény javára, Igen, ez volna II leghelyesebb. 
De az ember társaddmi {~rléke túlSÚ~(}S'-: 1l fejIdl;:n ahhoz, 
hegy egy ilyen cgye!cmi;s és valóban Cc'ljÚl',:k lTIl'gfclelő. 

(~gy{,lllö iga7Áágossúggal műh.üdÖ in!ézmény - egycHire, 
lah~1l sokez('v eS7.kndök:g - meg.'i!ukulhass()i!. 

:Még az egy országot szerwzclbe és egységbe foglaló 
államok i5 távol 3lh\ll::lk atlól, hogy mindenki érdekét cgy
fornuin képviseljék. Az orosz szovjet úllam eddigi türté
nele még llr:c.l jogosít fő! scnkH c féle! két..:;égbeyon5sira. 

Maradt tehM ft kiesi emb2r-sz:gel, az egymást ismcrö 
emherek kis e~(JFDrt.ia: :1 {.'ilu, ",Igy lU egymás közelségé
ben fekvő. ('gy közponlú fal\'.'::[;: vidéke. A kii7Ség, a falusi 
közhirtokosság, sok helyi Hl: egyhflzközség Erdély szám
talan falujában farI fúld;.::;rü!etet It hirtokában, amelynek 
közös és minden ta~ szúmára egyenlően igazságos kihasz
nálásúról szúzadok óta mindenki teljes megdégedé~ér(' 

gondoskodik. 
A hurlmlyuki veteményes kert eseiébell ez a kismérctíí 

köziu[(izmény az unit:'criu:; egyhúzközség. 
Elmondható-e azonban, hogy az elmúlt szinte más

félszáz eszi end G abU az egyházkihség a bir~okot valóban 
úgy kezelte, hogy védnükségc alaH abból mindnki egyenlő 
igazsággal r(~szesedett? Elsösol'!Jan is, nem vált,e az egy
házközség mintegy külön személlyé, nem élt-e vissza azzal 
nz előnnyel, hogy a dombokon elterülő köz~ég szinte egyet
len kertés;;et!'e aJkJ:llmus helyét hú-ja? 



E !;:('rd ésre a lc;:hn!;"t'oze !!nh!, nemmel fcl eJhelün!;. , 
Jogibg !lZ eg)' ll {1 Ú<5u.t~:': m ('i-:[eheltc volna, hog,' s!l,iii t 

Icglllgyobb h <l sz:aá l k l'l','!i\' t" !l lli"r! t!I n l':! ~!öblwt fg(~ riin ("k 
mij;} h aszonL:: rh~_ Dc C1.1 soha~ (' 1I1 c!le!d;.('d ll' , l{ i ~td ia a HHr
knlyn k i. Társ;]~ :i gll ftl" :uucl yu ck lagjai kiil.ü1, h :1 a n t' llI 
lúls;'tgosan !>uk:lt kí" ún(J fc! i('\ t·kknc:k dc~cl tett, s~: tl kit 
sem leh etett kiórni , E llenértékül pedig ~ohaseOl ldyflJ1! 
többet, min t am ennyit II lcr ülcl0rt :H~ób a l1 k i kelleU fizetni!' 
s am eunyirf' la r l:15úm ,'I. I q~s? llh;(>hh ~ 1. !!Ini!ások sZf'rin l 
szük sége "olt , Ez az ÖSS7.C~ nl. utolsó kil t!nc csztcndöt ki\'éve. 
1t{: ,' cis(:gD~!1 cs!' kay vo :t. t ö I7-bl'1I pd (j;l u l I I e~ész fellű rl 
1crt le lél'f, :J r.lcJy :u:onh,.n :: k lw . II m osl:\Ili núl j6 \'al ldsl'bh 
lehelett. p.gyharmad véka kukorica :\r(lt kapta az l'SyhÓ l~ 

közs~g. 

De cz még csak n kevés bbé fon tos ré.sze a v::.o:sgálatnak 
A le;:;lcnyc-gcsd ;h l~cI'(J (:s az, hG!'!}' a l '~3yhú z ;~özség m ilF!\ 
Tendszer ::l !ayjim J)oo.~1. I ('l tl:l ti J\ l)p1a· k C:f let n l'l~]b!'l' c!, 
Ilasza:llntúh2? 

Kö;~ b i r to ~.:.::,.s:: gi k reWk tos erdőrószek (~~i.'H)(~n a fölrl
rés i: k i:i úis kihaS7.n:'il:'l sa régi, bc"ált m ód szer . rgyanezl al 
eJI'I: t :l zonban mü n ' :é.s nhl l t ú!lú te rüleIre c:sn.k a ml.gsE;: ,,~m i 
rend ,beVi'ze fl's6\' cl l (! !w ! :llkaim;;zn:, Slm\.~ '.l 1(C S j"a va in t.! 
vala milyen hizotl !dgo t lmlalomnw l fell'uh<'twi, hogya tc· 
rűlct kihas711úhisúnak m l'§:úl bpHo!t tc r" ;:! ::lap j:!n :'\ Hlu n
J. át kiossz:1 , a I ngűli. : tl m:::.:ha!á n ' :lO:t j(if,bcn Iln mkúbn á l
lil sa , n I:. ;;scdc!me~kedő ('s fe lc!üt!e ll i e rm é~zcl ű cmberekbiíl 
ugynr.a l:! az ér ~é l;:fl mun k:i t !d kérlvszt'fHse. nllut II pO:I
tosukból és u szorgalm nsok b6l s V(;gül : a lerm ények szél os:/.
I!IMd vagy érték2sl! ~.:;~ t. jf.\': ~ :!:-; <Í::;ns!l:' VtlgC'zzC' . Hoqv <"1Z ( :f1'~ l c 
kö zös mun kút milye!1 Il(:héz mindenk! m CJ:!: l'I r!.,:cdésére le
bon:yoH! .:m i, arra el~~ségc~ bizonyít é!t ~\ ko pbi küzmunk f.l ;: , 
út j:l\'ílils 6s árvizvcdclt'm tengeri k í gyÓj~1. A jcgrzökönvvek 
ta Olhfl~n szerint a kÖ1.m unk f1 k k.:lt mindig ba j vol t. Min 
dt'llid egyszerre, a kel lő idöhcn .sohasem jelenI m eg. Mi n· 
den ki \:gyform~~. {\rtl! kü m UlI kM soha scm \"é ;"{zetl. ~l ind!!Il !\Í 
min deniti másra tt llan dúa n zú go!ódot!. 

A kollckU:v termelés önálló kisgazdák kal nem válil. he, 
azon cgyszer ü oknül fogva, hogy HZ emberek társadal mi 
érzéke még fejletlen . Az ezerbolda s fü ldbir to kokon és fl mun
kások ezreit alka lmazó gyá ra kb!1n is csal, ar.mak kö,'clkcz· 
I cb~n megy s imán az ilycn f:lj ta lennelési rend, hog}' a mUl) · 
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kában r észt\'e"ök gazdnsúgibg fü ': ~i":, vis lonybtln vHnnal, 
:'1 m unlinvc7.ctök tól, iUelvc a mu nk :l:ldók lól. 

Ilyell vislOny tcremlése a zonb:llI, :l7. (i :) :'l lI ()s~'a J!hoz sza· 
koll k i!i~a7,dák alárendelés'! \'3Iam i kö!.st;gi ha!a lc mnak , az 
u nheri Illel olynn cls7:inl Cle ncd ését. az 1!gyé lli .o;zabadst\g 
olyan IWl'láloztl .,út jdcnlcn(~ , hogy az n ~1Il (:1'11(' meg az 
credIll L: lly l. a gav!usúgo s.lbb termelést. 

Miul ún a Kopt:l-kcrtbcn a kollektív tC! rmelés bevezet
h l'lő n em \' (l lt , egydl nn u manI ul h átra , lll int a bi r tokol 
k isebb Il)' ilakr::a föloszbni és úgy engedni út a magón[la-;:do· 
.<;á!Jut roiyla tó C&.'l líldokn;l it. 

.-\ l(:nykges ki!1~szná lásn :"il . a mag:\n~azd 3sag:r3 v;lló 
áttérés, nJapclvci b::n éPlH"Jl ú gya !dw lií leghelyesebb rend · 
szer a fejlöd {:s jelen áll:.ís:'tha n, mini a bir lok .i (l ~ ráruház:ísa 
f'gy kőún l éz lll ónyre, fi tulllj( !() lljOg szcmponl j5bM. Kél,scg· 
telen, hogy :111a l 6. Ii ()~, ~úgb:"\n az emher ek tá rsadnimi érzóke 
csalitd nál n.lgyobb lúrsad:\ lmi eK'iségd me;:: nem h ír cl. 

A l:'Irsolia lmi hajl:1Il1. egyszerűbb ncvén: a szerele!. 
m~r nn n\'i r::l ki V:J 1l fc j (ődv(~. hogy az e llcnsé;::l!skedé. leg· 
durvá bb ' f:l j ;lil, m int az erösl.ukos ,,·éronl:í st. II h áborút egy 
nemzel, e,'~y ()s ZlúIy, sőt m j g a z ennel n3~yo!Jh társadalm i 
c!!vs égek köróböl is ld nk »rja küszöbölni U2" ember. Dc ez 
a~;zc~c te L arra 111(!g nem fes li iH kép essé, h og'v érdekét na
A"yohb lö l:-l.Iog li emb er! fl.r!>::I\'!11 l ényl ~ 'g:(:s{'n azonosHa ni tud j:l. 
El.érl n cm a lknlmas ~I f t:j Jöc!és j~ lt:n :.iJ!:ís6h:m a koHek llY 
tennd es ~ ezérl hi'lw_'I a c5!l.l:itli hirloklús rend szere. 

A maJ::"lí n vag;' helyesebben I.i fejezve : csa,l fl~i bi r tok· 
lási rend szer lcp:ehü eWn)'c ~\1:, hogy az emhcrCli: a ltal f:lb l 
ken\' l' rk~n t kí\':J.nf hizol!)'osságérzctrt meg~dj u , Al a [ö! d~ 
mű~' es , aki hall~Eli scm aka r a r ról, hagy bi rtokát a~ :'l\laill: 
n nk átenged je s azután az á lbmnnk d olgozva lelle~cn lu 
lt'gycn ne\.! i szolgálta tva, neln kapzsis:í~b6 (:, haszo~vagyb61 
rugaszkodi k n bir iokáh oz. h:m em cgy szcrt!e:~ ll! ert, mc~l 
:I ffi<1'-'U es csaJad ja éleienek fcnnhlrl:isá hOl sZ llksl~ges e sz ku· 
zöl, f~ I C' 1I maga ldv(m rendelkezni, Al. ,'lIlumIJan. sőt m t'·~ :1 
községi tanácsban scm bizik lll~~ , amikor ar r61 .. " 3:1 -szú, 
hogy ti !;:űzös ha tárt I.étn áz cs ~ l ád l,özös~1l muvelJc s 3 
lermcl\' 6nye kböl az egyes családoknak juttatott résszel 
k ész,séggcl m cgelégedjék , E leget látott é..~" lO-pa~zt:llt már 
ahhoz. hogy a h iva lainokolt , :l .n:ndclkezo" ura.ko~ó cso
po r lolt , sőt ált.al:iban e mbertársa I Igazsá~oss<lgábao 13 m eg 
ne bizzék. 



A családi gazd::Hkodás másik előnye llbhau áll, hogy 
n munkára. ösztönzö okok Icghatáso~abbika, hogy at 
l'mh(·r munkája crcdményén!' k ha"izná! klizvetle!lül magá
na!{ , ill etve csalítd júnal. hil.ro s iLv~t lássu, ennél a rendszer 
nél a legteljesebb mérl ékhen él', ... éJly~iil. A c~"lád nlindclI 
tagja kedv{:1 lelheti .:lbhan, hogya hirtokrész fejlesztését, 
herendclé')ct t ('hr.é~I,' '-7crilll in téu <,. 

.-\ fiildhirlok nak cS31ád i gar.dúlkodá." s T.erint \'ulú ld · 
h:tsmál!ls3 n fejlődés mai {tll;tsában Ichft t helyes alapelv
kt'1l1 fogadha l6 e l. Kérdés azonban, hogy II gya korl ati kh·j
Lel ulyan m6don lÖrténl·e :1 nopt:\-kc 'rt eselélJen. ho~y n7. 
t'g)'dt~mes i'rdck, nl. igal. ."ág csorbú l Ile szenvedjen ? 

A kÖ7érdek ~ al. iftfl1.ság a l(opl:..rcndszf'r kf'rdében 
tf'ijes mérli:kbcn én"én)' t' ~ü l , meri a hirlok uz ('gyes c'iaU,· 
dok nak egytnWell ost lódolt szel s ez az ('gy('nlö"ég a 
kÖlö~ségb.en mindtIIkor élő minden csalild számára vé;;· 
ér"éJl)''€sen biztosílv:\ V:Ul. 

Minden család egyforlOil. részt h:np ll. kiizbirtokb61. 
Al III állá~pOlll, ho~(y o. löhhtngú cs,lIúdok nagyobb birto\;:
részre tarthatnak igényt, mint a. kevesebb tagból állók, 
nem állja rueg a helyé t. Al aránylalan szaporod:is nelll 
érdem, Rmil juta,lmazai liCl1. Ha ar. egyik csa]{td meg· 
elégszik kél-hútom gyermekk el, hogy mindnyájuk élete 
nyugodlabb, dúsabb és emberibb Jchi!SSen , nüly-en igazság 
kényszt'l'í!st' ől,e l arra, h () ~y II ~lOm,>zéd tíz gycrmcI::ének 
birtokrészük cgy részN nlengedjék 6 ezáltal a magasabb 
ékl~ziut;:ől a kc \'~! ,~{!b\) igtllyíh' k k üd~ :r. ul!:l1ljanal,'! Az ig:ll. 
hogy a fejlőd és szempontjából kívánatos volna, hogy 
az érltkes~bb lulnjdonságoJ;:ka ' rendel kezö családok túl· 
súlyLa kerül jenek. dl~ ezt az eredményl uzznl, ha " 
n:lgyobLJ c.~.,!I ;HltJ 1Hw l: Il !t :i~·obb h; ' · ! ;ú. r ::· ~ 1 ! !H.l~G.'> íi U ; J1L 
elérni nelll tudjuk. !lIcrt el esel ben miudell csnl:íd csztö
nöne l:rcwé magút fl. lú lszaporodásr:I . Jgy a birtok rés"lck
n(:1;: ri esuliídok !,özöH nl l6 egyenlő szélosztlis.,'l még nep("~ 
sér!s"lubályol6 szc.repel is já lszik . 

De nem elé~ nz r.g)''Szeri igazs3.!{oS fö{osz!{ls. Szüksl:
ges annak hi7losiiása, hog)' n hirlok.észesedésbcn eltolódá· 
sok ne lörlénhes~cnek. A ){opt;l · rcndslcr e lckintcth1:n i~ 
tökéll~lest nd, 

.'·.Jinden család a bpolt egyenlő birioktés;:: llJsmálnti 
jogában a csu!ádfök élele végéig megmarad. Ahhoz töhbet 
nem !;zerezhct, abból senunit el nem adhat. Azt sem leheti 
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meg. hogya három nyil közül c~yröl lemondjon s fl többit 
meglufisa, Lemondani csak az cgii>:>lTő! ('gys~erre lehet s 
igy a közösségtől teljesen ViSSZH\"Ollulni. S még akkor is, 
ha valaki valamilyen ok miatt fl l:írS:.1s:·I:;hól kil ép, a közös' 
séJ.: irgalmasa n é~ tiirclmesen egy évi!( v:\. r, n nyiljait vég· 
(:rvényesen másnak ld nem adja, cs~k Ryiimi)lcsi.i1.lcli egy 
.'S2. It'ndcig. • 

Teljesen kj van zárva teMt annak khelöségc. hogy az 
e;;yik esuHid a másik rodsiún nagyobb birlokrés1.hez 
jus.!ion. A moslani korl3tbn m::agánga zd:íll,odás rcnd:,;zere 
annyira 11l3gá lól értelödö"é letle a lélell. hogy Ilki törekvő 
trz ml:lló a többre. hogy II Kapta -rendszernek ez az old.lla 
Rl. l'l~ú gondolaira igazságLlI lan nuk telszik. De mi érl !enne 
Igazságta lan a gyengének, lU: élhetetlenn~k meg\'~dése 7 A 
k"'kevescbb, amít fl kevés g"zrla~:í.g"i érzckkel rendclk~zök 
érdt'kébcn fölhozhalunk al , hogy , 'a lakit s7.üle!ési hiM
jáert éhez(osre és n yollWl'íJ<;;lgra hünletni j:lonOs15úp: .. De 
ennél nyomósabb érv 37. a lény, hogy ur. ember legértcke
Sf'bb tuta jdom;·,ga nem slüLl~gképp( II a guzcla s l\ ~i "agy 
üzleti érz~I,. Val:lki több ember leh<,l , mint m:;n)sz, 11Idó~, 
vag)' társadalmi szervező a gnzdas:ír;i tchclsége,h'CI büs1;kél~ 
kedö üzletembernél ; a jelenlegi rend szer mégIS :tr. ulobbl 
kr.r.ébe juliai nlÍndell halaImat Ill:Illcsak <1011;01, 65 gazda· 
sngi javak. hanem ezeken keresztül a többi, esetleg ná!a 
értél,esebb emberek felelt is. A Kop!a·rendsz er 1\ gyengck 
elv:l g)'onlal.modá"iit mcgaknclúlyozza. Az ül2:yem ek p('dig 
l\1ÍlHa l adja mcg az Ö~'liön7.ésl az eredm ényesebb g3zd:~ I. 
kod ft sra, hogy mu;rilól füf{g , ki milyen eredm én)'t lud 101· 
mulaini a neki jullaloll birlokrészen, 

A Knpta·rcmlszer azonban nemcsak II l ege l s~. föld
osz lásnfll földhóz juloll családok sznm~ra nyujtja llZ 
c!.tyc.'nlö i gu"lsi~ot. .\Z a kózö .. sé~ben mindenkor élő miu
den (·salad szamara bizlosilv!l, "an , .Az újonnan ol:tkull 
csn.lád Ilem azért larlhal igényt három kop!ai nyflr:\, mcrl 
n súilök revén ezt II jogOI örökli, hanem azé rt, Illcrt a 
közösség l~!lf.ia. A beköltözött és u közösségbe belépő csa· 
ládnolk fn befogadás föltéiele az unitftriu ss:ltI', nmi 
mind enki chllt nyitva áll) nincs keveschb jogn, m int a leg
öloibh mé~lkői unitárius család kszál'mawtlj:mak. 

Hu a Kopla-k<,rtet egévvn 1925-ig ha szonbérlő (!'irsa
signak sikerült volnu az cgyhá~tú( lnlajdonjogila~ e!
vitatni, nincsen kizárva, hogy a nyilak álmetllek "o!na 
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rendre a1. :u:ol;n.t akkor biró családok lul ajdonába . Eláltal 
n emcsak az akkor birtokló c'!\n tí dok közötti egyen lőség
nek lett volna vége, efl'ycs esaHdok nagyobb területeket 
szerez vén meg. hanem a ld'sőbb bcköHi.i7.ő családok elöl is 
e: ldl volna z!Í.rva a h:Ju..: tüsé~, hOf~Y jog szerint birlokrész
hel. jussan a!\. 

Tov,l bhi dönye fl K.opla-rcnds1.crnd" ,hogy al egyé
nek túlkapúsail ncmc.,ak a birlokszerzés terén, de ;t gaz
dá lkodás fvlymnim is fl1c.gakadúlyozza. tKV II szántást és a 
tt:l'ménycl; bcLaka ríl:.'lsal m indenkinek t'gyszerre kell 
végemie, hObY a későn dnlnghoz hitú gazda a társai nyíl
jaiban ldr! ne tehes~cn. 

Végül" figyelemreméltó a I<optn -r('ndsZ1'rben nz a 
k\irlihnény, hogy az e;::yh:tzközsé~. mint :1 ktuérdck leg
rőbb őri zője s a birlol;jog bílOmfm yosa, :\ kfl7.\·ct!c n keze
lést egy önkol'mányza l1 szervn C! k , a Hurk3Jyuld vagy 
1(op13-T:il·Sl1 ~úgnflJ.; :HIl:1 ú.t, omcJy vezClŐsé(5ét teljesen 
Ül,lusi gilzdálkodókb(H v:llaszloU:1. S<'l jná lal ramélt6, hogy 
ez a tírsasá~, a mely fl birtok h zelésél a k nl részlelc1.ctl 
eivel. alapján százhllt f'sz fcndön kereszlű! hibátlanul vé
J;lcz l-e, nem nlllfaiolt hajlandóstÍgot fl I(ülönben minden 
tagja által szükségesnek tartott c~yházi szervezet anyagi 
ter heinek ki elégitő v:. llalásárn , tHuillthogy (;~ész mű!i.ödése 
alal!. kő?célokra kevesel, majdnC!m semmit scm adoll. A 
bukás s7.E!!t: rc jutott (:gyhú z,küzseg l, énytelen volt tölt>: a 
ke~e!ést 1925-ben vi5szll\'oCmú, hogy II rendszer felln tartása 
mellett az t:ddig fiildadúként fi zetett csekél y összeget szük
séJ'!!c!c flr:lll )'úban rökmelhcssc. 

A I{opta· rend~l.cr nem u tópia, h .. mcm 136 év óta 
gyakorlatban l evő, kipróhált val Órság. A földbirtok tulajdon
jóg i helyzeMn ek és ·tényleges kihasználás.1 nl.lk II fejlődés 
mai fokán Itgtökéletcscbb megoldása. 

AI!i.aJmazni lehelne mil!dcn fÖldb irtokrll. 
A hfl lilss:.ígra iépö ifjú sem II kollektív gU1.dalkodás 

á llambirlokára, sem pedig évtizedek l é l ekölő, verejtéke.'> 
küzdelmt!J"C nem kdlene hogy "árjon. Azonnal prélenden
séué vál ik II közseg bizománytl bml levő földek 5- 10 
holdjára, Minden I,özmunkát presMfna és a közösség fönD
UL·rlásához szükséges főldadót fizetné húségesen. 

Nem i~ olyan mcgval6sílhatntlan ez !l gondolalI 
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BOTORKALÓ. BIZONYTALA N JAnAs 

A:: erm liá= c{>1ja nem ónmagrinak válto
zatlan fönntarl<ísu, II/mern á,"l(llása CI f oly
ton élő, {ol11,on f f' jliidi; r.mtH~ri'k f olyton 
élő, flllj,l tr)JI {ejlódö bilém:f." keresése a: 
iMell; élet lÍfjlírw{;;, (l rajta vnló botorkáló, 
IJizoflll fO[Ol! júras. 

A régi jrgyzökönYI'ek ti.lk ::li fölf:~tll'léséIKz :Sél!;' Ilkk~.r 
fogIam honá igazáb an, amik or telJes cs:: tendut eg)'Cdlll 
kellett töltenem :l hasadozotl-rC' ned eze tl IlH~szkői papilak
ban. A relC's('g Dfllli ábH röppent ; c:;ycd iil m~ radtam . A ki· 
hontott asztalra kiterc~cttcm a kinyitott jcgyzökÖ::ly vekd 
s lt\vartal:1n élvezett el böng{~szlmn öket I:l pr61-lupr~l. 

De még mielőtt :.\ !u!oit fa lura a sort l"c{l.kt~dtdte;u 
V01!13 , semmi alk ahu :.Il d ~lcm s za!n.~ztoltam , hogy :1 1. éli)· 
vel mcgismcrkcdjo!nI . 

Templomban, e,gyktek ben, vallásos cslélyrkcn, r,:l1.lla
köd gyűlt!,eken, ház:l ikban. l\.-cd d es tékre pedig, . az első 
MIen, az oka t hl\'lum meg magam hoz, akik az átlagon felül· · 
álió érlclmc!ls(~Jgcl n lSY k ivá ncsi sftggal c;;yet s múst a nlin
denség dolga i kőzlil mt:g akartak vizsg:11ni. 

A kiv:'tlllszlást n em magam végi'zkm. Ezek~n nz össze
jö\'eleh:k ml is résll , ·ehetett mindenki, mint a \' ~L ~, úrnnp 
estickcll. nc ha a z. c1sG alkalomma l el is ji;i tck n (~lünyl.ln . 
akik egychct ncm kl\·á nlak, cS:l k 1113gukat megmul:: tni , II 
m ál)odik (!s ötödik es tén már cS:lk az kopogo tt be. akit a 
dolgok vnlóbun érdekeltek, aki II többin él töbh volt, 

Nem is akartam (in "<:lF·l '<:' ~f! ~"'vebel. mint kiválasztani 



é~ Ö~szt'gyli.il cn ; croci,,: I ,(I " Whb" -t1nl>l'reket: birsaságnak, 
közös d öreha lad ásr a, életiink elmélyítésére_ De azért nngy
hangz/mi nev€' t ~dtam eZI ~ kll ('k ri szerény h eti r, yiil{'k e~é5('k
nck, Népföi skolánl1k neveztem (iket. Lényegében az is voll. 
a mit cs inált unk : a nér> m;lgasahh kl~p zé "'t', mü\'elésc, S hin' 
a rClll éílybd i i\ cp föi skol:'lIwk 1'1. t:s:\ k fl magja ll"hclell , bil 
tcm I!S h isZI' IlI , ho/-ty :l hlU)1. is l'!-tySll'l' (' It"rkcziink ; :l IH'VC'! 
pedig j ú mi nt'! h:ulI! lf:l;,h bl,, 'i llui n l;: iI7.lu ' !a lhn, 

Azza~ fi~' zi:'i;~ ~m Q,II:\1I1 múr fl 1 {'l! d('jl~n . hogy n('1Il aka 
rok CSUp:.l i l ál \'('nni \'fl l:lIni kijlfij fdön bc\'áll iskola Hrus l. 
Ami O.";n i:í ha n k ia tl!w tl, III !l(\II : ('Illherilt'g é.;,; lö !"lénchn i
les_ Amire nekü nk oSzüks(:gii lll: V:'l ll . az e rdi':!yi kell, hogy 
lf',!o")'en, .-\.z esz l endők jön:lt'k , l<.'i nd: : a liil'C!mesen és j6-
a l.:a raU d .... cg:zc U k ísérletek maj!1 111(';': lIll1lat .i ~l k, m(,IT(~ kell 
ker~s !i: ednüll k. ::\bh ; tl. el ső léle tl W! fl~dt'zh"l ll , hogy az 
arunyossléki llI !1gYt\!' o ,)m d!tn , m eri a 1 8·-- ~5 t!vesd;: (Or

deklődésé l , akik p edig II d;'tn llépl'őiskolúz;) s anyag".'l. {:" 
tömege, föléhrcS zi enc/ll $ 1,' 111 ak ko!', srm al lJta n em sikertil L 
Úgy h't lszi k : n m:t ~yill"n:\k 30 évp.s korában nő be a feJe· 
l:í.gyf!. E ~ m úr l en)"l~gl'~; küliinb ~{;~~~ t jelrnll'll a külföldi 
népföi sl;:oJit kkal ~;lcmbc ll , am l'lyekn ek alapítói úgy .... éltél •• 
hogya 18 éve;,; ifjú miu' lll('gkOlllOlyodotf annyira, hogy 
mag{tt az élet izga ló f'clnda tni\'n l sze mheállíLsa s akaratát 
az 'érték eseb b élet nH!g \"ulós íltl snro. irányItsu, Az erdél)' j 
magyar népföisko lll törzse trl--l8 é \" ~s gy enul'kifjak I!S 
30--40 éves, m3guk mócl jl\n múr ki forrott házascmb c\'t'k 
lesznek, 

.Az {'bő kH e~ tű llI'm tÜ7. tü nk magunk elé sf' mmi MJl" 
fo~as k érdé~t. C!ip.nrle!;rll. ny u:;:od l:m e Jllf'~ 7. élgeUijJlk, Ki 
nka r lam ism H ni :I j rhmlf' \'ök é rdd d ödési kÖrét. S7.!i nrlrl;:nm 
Iilokb :m az m !1. hoC'y IMsac13 hn i kérdt'-sek kel fogok fog
!alkozni. (k hn;n:-\r fii! fr rl!'7 Irnl, ho"!\' llZ embr nk r'1 a ":11-
' :isi kérdések jobbon érdek lik , Miképpen mchclelI \'é~be a 
teremtés? VaIH : It':lvilá;;? HO:~')' :III kép/.·.:Ijük CI az Isten l" 
L:!<;<;.a n CI l'k nek :J i:l rgvrI·!ns{tnt 1{'r lii !1k :'i!. 

Bi:O{)!I\'i)-"; boldo:.: föl'ílH h:Hlu!{i.st lapasz[a lla m a ré~ l i 
vevök Jcg-többjén , tHlsonlól ;\hhol . am it :lZ :l ritka fi ú érez. 
uk i szerd mi li~\'e it é rl l'sfl p j!l\'n l 1lI (' ~!:'irgY<llhalja. T c1ksc'lJ 
új, ismer:,{len ~\i rn én,,(ik lch !'kll r zrknek llZ t'mbl'l'ekm'k , 
mn ikor fl p:.!pju l. (~ Iüll ösz inl én fö lt[i rh ntlák h iibéli kéte
lyeik et. Soh usem felcjlí:m ri az t a déklö!löt, amikor eg-y 70 
éves örf' g ember b CV>"l 1l0 tl il , hogy a bibliab61 t1("ln tud el-

fogadni mindent. ERY Illúsik, ,lm ikor ellll ogy:mi.z ta l\ll.\~ z. 
kő lő l TOI'Mig a rázós szekérr ll, hogy Q tú lvilági élc then 
h in ni n em tud, bár három Ry~rmeke meg ha lt , mClti~í!'ycz t;_" 
h ogy II papjiÍ val eddig ily en dolgokró! ~ ,) h:ls C"m b i);szélget
hcbl L A Jl~lr()k ál!alában c s~li nk kor ") lúlbn:lk vi/úba h í· 
vejkkel, am iko r a zok a szektá k felé kac~ i l! l ~a tJ) ! lk , T eJcinté
Iyes ré~ 7. i ik m~g al<kor SI'nl lll !! r!, m er: gond j:) \ ':11 1 u hiV(~ 
lel kére s féltőn ii gp ' lni IIkarj:l , ho;.;)' vi lrlgnell'tc la rta lm a
:,aa, " ~,; s 1. .~L"'A"t'sen fdlődjék k i. ·11Il1l{'JlI :"l:~ért. nwrl :"l m -ld 
nak c~y kepEfize lö bárá~y:\1 ~m lanii.esos c1 veszlt(' ll;' 6,ért 
egyeb et n cm is fug tenn i: eg,yll:.í1.n h iva ta lO$ eh'cll \'í:dd
m~h'" "("'zi s m ind en egy ebel ; ~dorongol , nevclségc<;!;é 
próbá l tenni. 

Tőlem IAvol állotl és lávol á l! :"l h iva ta los elvek il\'cn 
hivatalos m eg\'é tlc: nH'zése_ (Igal ,' nz uni tá rius egylHi~nak 
n incsen ek is. (:~nk f{' !hi va la los hiU élclri, flm r-Iye-kcl n C"m ll. 

IÖ1-vényhoz.6 z"inal. de eg"y IL'izfá n vé" r l1h"j ló és törvény
Ol il gyar:íz6 sze,'\' úllnpHGH 11H'1'.(.) E li)[ t(.'tlI és 1\1. !h nomra a t 
egyház íratlan alkolmúnya fl kÖ!l' lczlí, flllwly cWlrja, h ogo)' 
at (~gyhft i'. célja nelll ölllllag{umk v;'lIl ozo. lbn fönnt:l r t~\ s a, 
h an em {ipoJ:'isa a foly!on élő, fol,y ton fejlődő emberek fo~y
ton éUl, folyton fejlödö hiiémk, k eresést) 0.7. is ten i tI:!c 1 út
j{lllfl k. :1 rnjla való holork<íló, hi ?onyl rt l:t Jl ,j:í. rás, Az é!i\ hit 
meg!alá lása és a hit élctreébresztbsc fontosabb, min t nz e5e t
le('; húromslÚí: én' halott hHeh'! ~ k IÖ l"vényrs vé dclt:n czési', 
A l ejké~z i h i va l ú~ kii!i)nö~ k l' H' I",:'k(' ft s 7.0 1gn~ t'i gnnk és II 
~ 7.nhn ds:lg !1 8. k_ Bizmlyos mér"~ ,~k i~ a blké.~ z 5w!g!l ja ll? 
eg,yháZll a.k, amely alkai mnu:J é~ n.:c~ i öt: dc ura. h . m ('rt 
az isk ni igazs:lgot az emberek ellcll ji.; é l' \'éa yrc kell j uttat
nia A I tlkt·~.~ l nemcsak egyházi hi,'a. la lac k. dc :\hoj:iY nl on
da ni szoktúk: :ll IsI"n s:wJg:-lja , az h len embzrc is, 

Sohasem vol l a lk alma m me}:il<í nn i, hogy az emberl~k
kel fl vnl)j.sról mind ig " nemhivat alos'" rormá ha n beszél
get,km, llil torsáJ:.;o ! nyertek, GondolkOZ:li kezd tek ; mc:.(
n}', la!kozla k, ~Iéf{ pol:li k:'i nak is jó ('Z 37. eljttr:1s: a ma
guklm 'h úz6dtlU. ,lelk ük hímét f::lliln őn~ő embereket kie~a
lo~ntni :l l'I :l pf~n,yre. :l V!llf:is mrtgán ü;~yét :l lanu l:í.s. hab, 
db.~ . ér l~kelé.'i és lTI(~gbccsülb, közös ü J:ly~vé lenni , 

t n azon han n em esz közi s7.ereppel h ll sz n.1 l1 :Hn :) ,~ za 
Im d~ágo t l; S ft türelme~.lSégeL Én aZl'rl' cll~r.d l em swhnrl 
foly.í..~ t. bármi hitbéli patakoknak. m ert énlekell , h ogy ezek 
nz p,mberck mi t hi~znel" hugya n fJo udolko:mnk II vallá.s 



dolgairól. Elö ll clO Jx-c-m kolt hónyv volt ~I m<Í.s cmbó: reii 
hite. l\1int teológus, nem /jokut gondolkoztam azon, hogya 
folu si ember vallásos fölfogúsa milyen leheL Székelyföldi 
(~llus i ro ll.Ons:ígom m'll I-iY:lha n (' l h ; ~szélgeU(m va llási kér
désekről s ö .. ümmcl t " p~~ 7. 1a Halll, h Ol{v falun sem ismeret
len a gondolkozá;;, :l hihetetlen dol fiok nyája s clhc3scr;ctése. 
Dc nem voll alk nl1ll:1I11 arn l. hogy e r ifÚnyba n lanu! mán:vo
kal vége:úck , A "Ó;:OnJlll l.';.!yll.hcll ;llza l lepett nll:!'g, hogy 
nckil,czdl:tt a z Új~ 1.ovchéfi c1ül.vasás~lllak , addig cm l(>g~U~ 
a papja a Szós7."~kh(' n, miJ yr ll s7.ép olvas.ndllY az. A k&ny
v~ll{'k (' icjr, ig:lf:, hnlh ' hi ún yzr.t!, ll l" a zért llnnyit m eg iu
dall állapU:lIli , hogy JéZU,i lön'ény lclcll g-ycnnek volt . Neki 
('nnyit jC'lelllc lt mill tl ös~zc n bihl ia misd ik uUl :l. A lu lvW;~ i 
élelben ped ig ő .'icm llilt. Vh znnl 1\::1. tudni v,llle, hogy egy 
iparos Szék elyki:' rcs 1. túron ll zért lult J:l('g, me rt n em hitt 
az lsl,enbl'n, , 'ar,yb helyesebbe n mond va: hiU a 7. is ienndIa , 
de azt tarto tta , hflgy éll JS : l' ll n m l 1I1 ~'~S , miul a lt'Jmés.zd , 
Ennél lll~ gt~sak egy ulkalulO "ill k öz('L.'bb kológu"lw rom· 
b::1,Tl a fa ln.!! i nép h it~ ll ek ml'gi~!n('r(~Sala , J. ~·I,(ll uskl'~ "t s 
Ilagy bálrun cj:!p .1.cr i'I-mcsí:Hclll ti . .,ro <;1.ék en II h liw c:i fel
lámadás szép legendáját, ur..ulán nt kifogtam és darab okra 
szedtem az, e~é sz t' 1. Az öregnsszoliyok :í.lliló!a~ U:lg:ron 
rő l \'01I ;) l, háborod va s ,~anf\k híre a vidéket is b('j{II· ! ~ . Ok. 
úgylál szil., hiHc!o. a föl hÍm ad:"sban s én n em. 

Ahogy lllost vi ~ ';Zagon dnlok i'ITt! :lZ irJöre. jó !íz évvl'l 
ellnekelöll e, csodál1w T.OJn Ilmgamo!l, hogya papi p5.1yún 
o!~'a :l onyc g'odla ll nwgm al'ud tam, Azt kell mOa dn!lOl:l, hogy 
\'ll!,I ~l sblnn "ol t:t m , Az Is!en fo;:{:dmn m aj11ho::l"Y st'mllli! ; I'!ll 

.!elenld! n ekem. Sem az unitárius, scm ped ig a kl;rmlztény 
hagyom ányok id ll! tú l"úgos tiMl clt'! tcl n em vi scit cttnn. 
Egy célom "ul: csa k: t:Jfsada lmi n:rormO!" I! c!ő,;eg i l"e ni 
szoria lis ta abpon. Ez t Adyval együ n ~, z ívt f)'\Jl , magamba 
teo16guskoromban. Al: én hi\'!tlósom nt. ti~7.t :.1 n láHam ; elöt
lc rn a lelkész i púlyn s az t~Ayházi llHl!l ka aH;:lima! jclcn td l 
a falu Ih rsadalmi és gazdasági iJcli:llck :lZ :'t la la kil f.'>:l ra . 
Dc az sohabem agsasztott , hogy közhl~n paUt$tot kd t visel
nem s olyu l1 cmben'k elölt prl'clild lno!ll és inüdkClim olll, 
ak ik reH cgvc újságo lják, lw gy a !.:tl't:sz lúri iparos ll) rgbalt, 
meri flz l m Oildta , hogy az h ll' lI II term észet. 

Tis;:!úr'l oJyun voit a fü lfogáso m, mint mos t. a hiveim 
egy részéé, Ki~llakulath.ll , Z:1. \'aros, Csak nl. tudtam, amit 
nCm tudtom, amit nem h itlem. A romokn (t] lovább még 

" 

., , 

" 

, 
nem láttam. Arról szó sem lehelell, hogy m ásoknak vagy 
magamnak gazdag, erds vallásosság forrása lehessek. 

Baj h'H volna, ha enné! tovább nem jutok, De cgy uj 
vallá sosság elemei már ott szunnY:lfltak bennem. Azokal 
lassankénl öntudatra hoztam, Szinte ma gmn sem \-'ellem 
észre s mnr olyu n uős hitem támadl, hogy t'gés:l életemnek 
az adolt jdentöséget. 

Azokon 3. keddi estéken és máskor, ha kétcl)' ekkel ter
heli emberek hitüket elém leregeUék, volt mibe kIIpas1.kod· 
nom, Azoknak, okik homlokukal rállcoll ák, vagy kezük
kel lc~yintdt('k , volt mit adnom, hogy földerülj~:llek, Mert 
tenllészelszcTÜleg. csak az: első lépés a s~bek foltárása. Il 
beteg hit kitapogatás:l. Orvos kellett, hogy legyek: új hit 
adagol6ja, 

Az én \-'allásosságQD1 értelmi megalapozása abban a 
még (922-ben iroll tanulmányban találha tó, amelyért itT. 

aradi Kölcsey-Egy esiilct pályadijjal tüntt .. 'tctt ki s amel~
nek alapgond~llltát .később, Ameri~áhn~ lélcm ala~~ fCJ
l('szlen t' lll to\'uhb. l\CJ\1 volt az m ,IS. mmt annak folfede
~ése , hogy a világfolyamat a (~jlődés sorA n bizon::os cel 
eIéré~e felé törekszik, A célt IS mcghaté.ioztam. FoJfogA
~om szerin t a világnak olyan a természete, a meghatáro· 
zoltsága , az elrendcJt~éRe .. ho~y rejlődésnek indul OIYll~ 
állapotban, amely vilúgot :rlk oló paronyok és testek egyém 
öntudatoss~gllt, külöllCélúségát nem tartalmazza. Azt le~le t \ 
tehét mondani: .... alam i 6s e~yüt(,müködéshől indult kl a 
(ejlődés. amely el1en.téQeskedésl nem ismert. Aho~y a~otl
ban a rejl6dé'l rol:\'amata kezdetét , 'ette s a les,tek ef!?' re~ze 
a fizika i mozgások mellé \-'aj2;y föJl' az életlamakat IS meg · 
$ler~zle. ez a kezdeti ös~zhanR kissé megbomlott. Egyes 
élőlén:vek múr ugy IJimadhatlak mós éJöJénvekre, hog\' azo
kot d ért legmagasabb fejlődés i állapotukt6 1, ezen a (okon 
az éleliiktól meg tudták foszlani. Az ellell<;égeskedé-~, 1'1. 

létért való kiizCl.p'JP'ffi kezdf'tét .... plte '!l vilrghA n, De egyelőre 
még csak a külónb,ízó fajli élőlények közöl! bukkont föl. 
Az ('~,'én szempontjából. :Imely még mindig th ol áll II 
különC'élúsájltól. az öntudatos~á/.!Iól • .a h elyzet ÍlllY foghot6 
fől, h o;Z:V míg a (ejlődés kiindttlópontján eR)' nlvan vi1{!g , 
közepén' hefvf>zkedeil c l. amelv teljesf'n cgvhf'iIIf'H. Iéiért 
való küzdelmet nem ismert, most a közvetlen hozzá lal'
tozó fa.i('soporf , amel:..,.ben f'lsö~orban h elvf't rO:llal, még 
mindig ilyen békés egybei1lésü, de 'azon kivül m3r a kUl-
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delem, fll. ellenséges kedés megind ult. A "fejlődés IO\'ábbi 
fokán ez :l még föl nem za vart. bi:kés egybci1lésű sziget 
cgye$ iajoknál m ég szűkebbre szorul össze, mint például 
a méh eknél és a han~yákn:í1. ahol n hfirc nz egyes fajnkon 
belül is elölordul, csak 3 lúrzs m arad érinte tlen , Végül az 
emberben, de 'ki stnértéI,hC' tl m :;s fl li:llokm'it is, ez a me:.{ 
nem zav,nt ö,~ '<; 1:mlik0d ,;~i kör k~ 7.ükii ' n egyes embcrre; 
llz eg:yén a iéiért \'uló kü r.dekmhcu máI' mindenkivel szem
bell harcl)li ll áUha l. m r! \" rS:'l k :1 s~ j;H énk kcit kö,'c(i. Mcg
~z iileteU .\7. egycni kiilön :'l lló.~ág, az öntl;da !os'IlÍg. -

A \-il[J~ .'lZ iintudatCl ,i cgYl'n sn'.Jllponljitb61 dveslÍ
teHe a békés összhnnf.: ot , :t minden t m;' g:ú hll. foglaló össze
müködé<; ' , dl'. megszen:ztc ~z (';:yéni kiil iimíl16ság tudat/i l 
Ez a f~.il ö d~s fordulópont ,ja , 

Ettől kadve n fejlődés iránya :Inn " rzd , hogy .;1' mc:;
szerzett és drág{m meg.'\zefZclt c~ .... éni önl udaloss:\g nl el~
ta r tása mellet! rok ozatosa n, rClldre .:1 vihí~tl:sszhangol is 
helyre§llit sll, A m ost már önfudalO$ és mindig az maradj) 
embereket a szcreh~ !, a társadalmi érzés tHján egyre széIc
scbhköni Ös-u;emük ödé:;re-. vonzz" , Az embe-r, öntuda tosa,n, 
k ezdi amnosH:mi t:rdckcit ef!v kláo 6"" I, a törzsével, a nem
zetével. El az éJelazone.",itás mé~ nem mél~' , de al ellen
ségeskedés legnyorsehb fajtáit már Jdzfirja, Ha a fejlődés 
irunya mer, " ('m yá llozif.: , -akkor nz epyüUmi';ködé5 köre 
e~yszer ti';rn az c~és 7. vilflgot Ilwg:1 ha fogjn zii rni; de mClW 
nyire másl{éppen, m int II kiindulá f>kor! Közh~n az egészet 
81kofó rész{~k liCt'('sztii!m en!tf'k 11 rejU:íd~;<; teljes lélr:'tján s 
m cgszere;d Í'li: a z egy én i önt ud:1.Iol. 

A vi ]{tgfoly:tma t célja nem mih, mÍlH létrehozni 3 i' 

ónludato.It egyének crmlitfnHÍködéú f . szert'lelközösségét. 
S ho~y ennek 3 "ullás hoz mi kőze? 
A \-alliis lellyegét én nc'IR abb:tn lá tom, hogy a z embe r 

- ,joggal ":lgy a lIélkül - bizonyo~ erökcl megszemélyesít 
s hisz aC'1Jf'mekbcn, istenekhcB, " agy l': !!H'1l egy J ~ 'cnhen, 
M~Jja az (' lhivl!se. f! - j ogr,;~ l vagy ;-\ n;"!k ül - föltélelezett 
\'a1ó <;iq:~()k lé tezésének, meg fH'm vnllás, Vnllil ssá e hit c'ink 
a záltal v!!Jik, ha !11. emhcr Ilz l is fiilt élekzi, hogy ftl istenek
nek vagy az htel1nck e ,' ilfiggn! v::l hlllli cHja. ,'{ln, hO~- a 
dolgok bi zo nyos ('gye'('m(~s rendszer, céls"lf'diség, iIIeh'c 
"az Jslen "k:u'·.II:1" szerini foT vnHk, s ha v('/liiI (lZ cmh('r -
a vallá~os~á " úhls tJfolsó feltétele - tud atosan h eállítja, 
magát Isten akaratának. I 

Hinni. valami i.slenbcn , aki c vilflgg .. d semmit sem 
akar, oki al emberek éle tével nem ~örörHk , mi~dcn, csa;' 
nem vallás. A vallás alapvető k érdese így teha t ne~ ~7, 
lsten puszta létezésére "OI~a~kozik . hallc l!1 ~r~al 'o. ,kor:I~ : 
ménY i'e, hogy az ember :I vIlagban t~d:e lalm "3 ,3ml eg, c 
temes, mindent meghat ározó célszerusegel, ?mclyct , azulán 
ő a vérmérséklete, ue\"dtsége vagy bölcseSége S 1. ~rm~ fOf! 
vagy n em fog eJ!:y elkc pzelt és hitt i5tcnnek tul:'l Jdollltatu, 

Ilyc.n köze \'an '3 vilt'l gcél elhivé~enek ,a \'all~sh~~._ , ." 
Engem az okoskodásom és a !)olcse~egem _ I,Hse~,~l\ ~I 

oda \"ezetett, hogy vallásossá \'áIJak: higgyek cgy v11úb
folyamatot vezetö egyetemes cél létezcsfbel~ ~ ~gész Iclken~ . 
mel 1'3vCSsem magam " nagy cél engem Illeto r P.sze nH'n' 
valósHásá ra, 

Rcndr~ nl(~ e.gy i ~teni ,,::d()~ágban is h item támadt. 
Minden 011 &:mnn\':ldott bennem, csak napfé nyre k el

lelt hozni, A \' iJáqcél ('rtclmi dhivésc nem volt töb b n{:~ :\ m, 
mint a kicsi holt súkra , am elYll ek lmta ~a ahtt me~lé\'o OSI 
elemel, c g:ves üh~ck, új nbk~t vesznek fi\l ; de_ a(lt~ to~'áb)~ 
(,1 és hn!, az m tU' nem e s?:l knl , hanem a Ictrcl.OlO.t II I 

\"alósfl ~, 
Eletemben én már régt61 fllg'-'a természetem ~zerinl és 

ludomásom nélkiil s \'Uá gcgyct("tll céljait követtem ; ('.gy&
lliség!:: met n e"'cllem és a i!izerctct száJait erősitgetl em , 

Az Islent is már ré;;cn tirczfem, csak nem nevezte~ 
annnk. Minden dolo::;hoz valami titokz atos ragaszkodás fu
zőU test ... ércmnck é'relt~m m indr. n élő és élettelen dolgot, 
von~6ut ::lln <l mindenb!?]} &Iő Í!'i teni IéJ ekh !?l, 

Most az értelmi clhi,'é-s szikrája t'ij és di~datmas val6, 
ssífiot terem lett érzésemhiíl és .akar~ tombol. VullAsom 
támadt. 

Szilárd aJll pokra került flZ éIl'lem. 
Puszta létezésem boldoggú .. 'Wt, m ert rtisze lehelek e l\

nek 0.1. isteni t(irlénésn ek, ennek a fölsé-gt's életnek, .. amely 
a csiJlaJ,:ködökt ől , ~.zépsr,f(el1, v A.lIoz:Jlo~súgon kereszIul , m ll 
f.:a .!lztos célja felé törekszik. 

Tőlem m!Í r b ol ondság :l zt kérdezni: mo st holdog 
..-aRyok-e? ~,n ll th3 a boldogso'i:o;ot az időben ö'if>W~!! I SZ~ I,ö
rülmények kedvezése szerezne, nem pedig az Istent, élet 
lIlélga, a köriij'!l1ényektő l függetl enül. Engem: ha CZ, a hlt r.m 
kitart, megverni nem lehet, m ert én a vegső diadalball , 
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mint ll. középkor hivóje n maga kis üdvöziilés.ében, már 
rendíthetetlenül bfzcm. 

Más kérdés a7.0nbnn. hogy e7, IlZ én vall3.sos ságom 
mlis·c, több-e, tnlál óbb ·e, mint rt fejlődés rostáján kihullott 
vallások? Az öreg Ágm.'S néni is v::tlJfisos; ó is rendflhelet
lenül bfzik 3'bb:1.l1. ho~y nl Mel .:l mag:l elrendelt célja felé 
halad. A7, II milolóF:ihját, ,t:yanll'kcs istenképét, a cél el
képzelését jó:r.a n érlcl(,llullel, Illdnm{m}'osság~a l , clőflélc(ck· 
tól menle~ inlufciókknl m:W;:l m h ·{j hem lehelem, ez -igaz. 
De vajjon jclenli -c cz ::17, én hilem fdsfibbség(!t'l 

Vajjon o lyan-e Cl. az én vallásom, hogy korunk lel{
ehlreh:t ladoltabb szell4'mci kl-pcsek ma~lIkal abha beleélni? 
S még CIU' m :"tsi k, nngyon k~ nycs 'kérdés : vajjon ez az én 
... a l1ásom elfogad ha t(, IC<1z·e lahl. .. i h lv('im M::'Imára? Az 
emberek kérgestenyerück, gondolataik nehéz c~izmákban 
topo~nak n dolgok fölszfnén. Az én vallásos~ágom hon vo
Jult lehet. mint nz ::I~'y tekt:rv~ nvci, mert a föhzfn alatt ·ki
l.apogathatatlanul ~lrejtó7.ült lén)'eg részleh'i adják össze 
a mcgalapozlisát. amelyeket az ökiir szarvflig ntlzó ~zem 
meg sem lát. E~ybe !('het·e hllllg"olni az én vsl1ii.mssligomot 
az üj hitet váró elllhert"'k lelkével, hogya találkoz5s' ered
ménye ne a fö1csiQliznlt reménység Ielankadása, hanem 
megkrmékenyflés és t'1.i.insziilelé~ lehessen? 

Előttem Állott It (elnd3!. J{j kell eti fejtenem vallá~os
sáltom rendszerét, hogy II nHivell ludomán"os~ág hf .. filuta 
alá bocsMha"~~A m. S 1IltVflnakknr ki i.~ hllr-tt próhálnom : 
vaijon falusi hfveim lelkében. ha oda r-HiItelem, megfogam· 
zik·e.? S ha igen, milyen gyümölcsüt lerfflJl ? 

AZ ALDOTTA TETT eLET 

S:eretném Ctt a kífcjezé~t ~lcite.:e,.$Zu 
leltni. C.,ak az jogosult , ami /'JI élt-let dl~ 
daUd leni . ..f.lf1oUá teszi. ALD01'T.1 TESZI . 

. . .-\ ,'anás nem 3lért érdl'kclt, mert II pap abból él s igy 
Iihk vele foglalkoznia. Ismerek n(!m egy papot, leginkább 
rhanokal, 3!cik II vallásból nemcsak meJ{{~ltek, hanem meg 
j'; hf7tak, akikkel a vallásról még beszélgetni sem lehet, Mr 

. ' 

igen meghatónn tudják nz Isten nevét emlegetni. F.nlZcm ft 
valUis azért érdekelt, mert benne lU; emberi Net legfőbb 
egységbehozó, egységbclar!ó erejét láto.m. A mi. Ú.~?'· 
ne\'t!zelt modern életünkből ennek fi h !ányn a legklUt· 
küz.őbb. Az élcl rúgója meg vlIn rozsdásod\"lt : II kerekeket 
hiáha iga7.ifjuk. . 

XNI!l y:dp.ki Y:lll ást iiU magflra. holoU az [lent m:!. .... 
mini !izf1Zél'ckkcl czelőt( kihalt emberek ronggyá vált ru· 
hftja . Be sem födi ; mclcgct SChl ad. A vallás csak ukkor 
h;\jtja tl1. t~mbcrl tcnneken)". céltudatos élctrl~. hu nek il'aló. 
h 3 talál II gondulkoz:ísával. me~,p .. állozoU élclvftgyával. Wi· 
rl)':1n észre scm \·eszik. hogy életük sz'nlekn, erőt.len, fele· 
m~l'i, mert valójuk nem rezdül bele llZ clvekbc, tum ket - a 
hagyományok kéuyszerílése al:lt1 - vallásokul ~rölh:~nck. 
Hán)'un vannak, akik már rcgcn dtav~ztak .~ mllologl~.US, 
szcmNyes.istenhitü vallástól, s ha valaki az uJ. mc~feldobb 
hit et f~lébrt"~zlell\" bennük, tnl'talmatlan l' lctiik nyomban új 
magol nyerne (IS kihajtana. . 

Úgy {il"cztem i·s úgy érzem, hogy fi bennem kialakult 
vallásosság az HZ égetően szükséges új hi!. amely az 
(:rtclmi fejlődés új állomására érkezett emberek lelkét 
vis·sza.adja. [\7, elhivatásom, fi kölcksségClll, n rendelteté
sem ez t az új hitet szertesugarazni, ...-ilágba robbantani. 

A l egelső krvem az volt, hogy azt az nngoJnyclvü ta 
nlllmanyl. amelyért a kaliforniai teológián a " hittudomá
nyok m estf.)fC" címet vizsgamentesen elnyertcm. magyar~a 
álfordílom és kiadom. Ahban hizonyl)s ré.uletességge1 Vtt

zoltam föl fi fcjltidésnek azon clmeletét, amely ti ",·a.llá5 
jo~osultságAt lj tudományosa n gondolkoz? emberek 5zem~-. 
ben is elfogadhatóvá leszi. Abban • ...-ál latalban, :Idtam az uJ 
hitrendszert, amelyet a harva rdi egyetem egyik lanÍlra el· 
olvasván, a rra méltaloll , hogy tanulmitnyaim folytalására 
öszlöndijjal a Harvard-egyelt'm teológini fakultásá ra 
hivjon. 

En akkor a helyeit, hogy fi megh{dst elfogadtam volna. 
J apánon és lndiim keresztül Erdél}'ig ..ru.~ol~am. A . ~udo
m.1nyt ollhag'}'lam lIarvardban s fi kulfoldl leolÓgulkon. 
Lc is leltem arról hamarosan, hogy azt nz angoloych·ű ér
tekezést egyelőre mUf,'Yar könyv\"é dltozta.ssa m át. 

Ahhoz, hogya fejlödésnek é .~ vallásnak évek rendsze
res gondolkozásával kialakítolt rendszerét könyvben úgy 
kifejtsem. hogy azt a tudományos világ teljes egészében 
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fudományosnak elfogndhnssa, nincsen meg az alapos, rész· 
letekre kiterjedő kép zeli ségcm. 

tn voltnképpcn s('m a h ittudománynak, sem pedir; más 
tudomá.n~nak a "n.~est :re" nem va;:-yok. A teol ógiá hoz, a 
~e~finkahol, II I.!OJcscSZ~\!h (' l c.~ak annyi! érlek, mint a 
kJsbögőzéshez. Árvll kél húrT;l su.'genycdve áll II nemes 
hangszer a s1.~h: ré Jl ycmht,1. tii masztva . Vcndégcim érd ek
Itxh 'c kérdel~clik: Há t kishógözni is (ud ? f:n lilla kozom, 
de ől< nt'm h isznek ndiCJU . Jg~' va~sok éo a többi tudomá
nyokkal is, Mindegyikhez konyUoli.' egy kicsit s aZllhin azok 
akik lá tják. milyen bizlos!'m tudom az! amit luda k ; . 
mennyire Jil rogóa n látom a kérdéseket, 'azt hiszik. h~gy 
nekem II. kisnjjam b:m "an minden tudomány és minden 
bölcsészet. 

. -\ tény az, hogy al apró rés~lctck ismerete nélkül is én 
magamévá tudom leoui It tudománynak C!I a bölcsészetnek 
tl, jelentéseit. Nekem n vilttg - II nélldil, hogy nagyító\'al 
\'lz!lgálnÍl m - hangosflll és értelmesen mond valamit. De 
a~ em!ékezőlehelségem aránylag gyönge, A részletekre em
le~ezllJ nem tudok, ~ hiábll van meg az útfogóképességem, 
hlaha látok meg rCJtell összefüggéseket, ha az indukciók· 
ho~, szükséges a~alok IÖmege nem {dl ft tudományág egész 
leruletén álhmdoHn kezemügyébe. A nélkül pedig meg· 
gyöző lenni nem tudok" 

Csak akkor remélhetem, h ogy ru: elméleteirriet valaha 
is tudományos erővel kjfcjth etem, ha egy tudományos haj· 
lammal és képzctl!léggel rendelkező egyénnel együtt dol· 
gozhatok. 

Az én term é-szelem nem a tudós6 ha nem a ~Ijdá!lt 
királyé, akinek keze ér i n l é~ére arann}~á változot! minden. 
Az én érinlése-ml'e a dolgok, a Gzokások, az elmélelek élellet 
telnek meg. A Jegmegmerevedeliebb szok5s is kivl'rejtéke7.i 
régen eltemcletl jelentését, hn nekem közöm túmad hozzá. 
Az. én vallásossflgom - oz isteni cél meg\'3Iósih'isa - any
n~ll'a egye~emes~n a , '(-rem be i\'ódo ll, hogy engem mcst 
mmden a Jelentooségénél fogva érdekel. Elöspgiti-e az isteni 
élei kHeljesdését, vagy nem ? - ezt II k~rdést teszem flll 
II vil~g és az emberi ség minden fölmozdulásá ru. S ami nem 
befolyásolja, vagy éppen mellékúlra tereli, Yi!lszaszorUja 
az isteni cél megvalósUá6ára előzuhog6 életet, nzt nem tar
tom egyébnek .bünnél. vagy a legjobb esetben játéknál, lor· 
·oá.nltl. 

," 

I ' 

;, 

Nemcsa!{ tudományos kés1.ültségem lliányossúga miatt, 
hanem azért sem foghattam hozzú köny,'cm meg{r6sáho%, 
mert én a könyvemet eleve útáltam, ha nelD tudhattam 
róla h Og)' a benne kife Hett elmélet nemcsak elmélet nek 
h el}:táIl6, ~ de a;r. emberek 4 életét is hely~ iráuybon, nz isteni 
c~l megvlIJósilása felé tudja megmozdítani. Annak értelmét 
nem lá ll am, hogy cSllVán könyvsi kcrt anlss:lk ; hogy lapok. 
ban sőt talá n tudomiinvOII folyóirll lokban is \·Il 11ús·elmélcw 

tem~ől megemléke7.zenek, mi n i ami ., ngyclemTt ~méltó és 
logikus" , Csak az jogosult. am i az em berek '~Ie lé l rölrúza 
~ II mindenség sodl'ába bcleállHja, Kiilön, önmagMri való 
célja semminek si ncs : fi rág&sunknak sincs, a párzá$unk
nak sincs l! II gondolkoz:'tsunknak sincs. Aki ételt rág, ba
gózik, ínyét csiklandozza, nőt vásárol, okoskod ik s elm~le: 
teket gyári, az €ugedi, hogy :lZ esz küz célUl CöltolakodJék . 
Illenék már tudnunk, hogya testmozgií:'l, a r{lgás, a párzás 
és a gondolkozás azért jár í.::yönyöri'~éggel , hogy fl fCJ lődése 
sorá n szabad akara lot nyert embert mégis csak r{",egye, 
hogy önmagát, faját fönntart sa g magát e világgal g:u:Ja
gabb összefüggé~be hozza. A nélkül r ág ni, pnnani és gon
dolkozni, hogy e miíködések célját bctőltenők, nem mác!l , 
mint prostitúció: a csak eszközszerepet játnó müklidések 
gyönyörét habzsolni II célok elérése nélkül, Az aZ életet ál· 
dottá nem teszi. 

Szeretném ezt a kifejezést százezerszer lefrni: C~ak az 
jogosult, ami az életet áldottá teszi. Aldottd tesz.i. ALDOTTÁ 
TESZI. 

Í~rtjük.e ezt mindnyájan , emberek? Val ami kimond
hatatlanul !Izent gyönyörűséggel írom le és ru ol!dom ki ezt 
a két szól, Amit edd ig nem érezhettem. azzal mosl tele vn
gyak: az élei szent misz'ériumá"31. Áldottfl. (enni az életet. 
.'\ tah\lkozásni nkat és fl bcszélgclfseinkf:t az ember~kkel. 
holO' az életük kivirágozzék. A mu nkán ka t, bogy :J f::t lu 
épül jön. ts rágondolni azokra a k icsiny. drága magzalokra, 
tImetyek osszonyok áldott tcsh~ben szunnyadn~k, nőnek ; II 
s.zerelemre, amely áldotlá lehetett. Igy tegye minden ,zó, 
minden megmozdulás, minden akarnt, mi nden kj~ondolAs 
éJdottá az életet. 

Amint .,magamat elvetettem ef'ly piciny helyre, hadd 
lám, k ikelek·e, termek-e gyümölcsöt?" éppen úgy el kelleti 
vetnem a val1á90mat is az embeff~k lelkébe, hogy meglásw 

Iam: kikel·e az aU? Terem-e gyümölcsö l? J elenthet·e vala-

87 



mit az életükben ft "fejlődés", az "együttműködés köre", az 
"öntudatos érdekazonosHás" és a többi, ehhez hasonló gon. 
dohit, amelyek nekem most az éJt'lemet valóságosan meg. 
határozó célokat adják. 

Tudnom kellett, hogy a legaprólék05abban megművelt 
talajból a leggondosabb ápolás mellett kinőtt virág magja 
kicsírázik-e? S ha kicsírázik, milyen virágot nyit a föld 
egyszerű gondolkozású népének szelekszántotta, viharok. 
derelte termő falajában. 

Nem lett \'olna alkalmam Mészkőt ezzel az én vallá. 
somrnal bcollani, ha nem lenne a falu oly igen beteg. 
De az én falumban a legtöbb ember hite erőtlen és 
gyenge, mint amit már nem táplál sem a régi, scm pedig 
az új forrás. Ezek a keddi esték, s még inkább talán az 
első tél óta eltelt négyesztendő, titszlán igazolják a 
föltevésemet _. amelyet azeHltt bizonyosság hfján még nem 
hangoztathaltam, - hogy már a falusi emberek számot
tevő csoportjai számára is elveszteUe a mitologikus, R ta
pasztalt és tapintható világot egy másik, elképzelt világgal 
kiegészítő keresztény vallás a jelentőségét. Állalánositanom 
természetesen nem szabad; legfeljebb Aranyosszék magyar 
népéről szólhatok. De róluk teljes határo.lottsággal megálla
píthatom, hogy ők rég elhagyták a keresztény vallásnak 
ezt a sajátságos állásfoglalását. 

A keresztény hittanok és vallásbölcsészetek megbélyeg
zései \Szerint talán "természeti vallásnak" kellene neveznem 
az ö vallásukat. A keresztény vallás ezzel szemben "termé. 
szetfölötti." A különbség lényegét kevés szóban el lehet 
monda~i. Az ember kivánja II tökéletességet, II teljes igaz. 
"ágot, Jóságot, szeretetet. Tapasztalata arról a világról, 
amelyben él, arról győzi meg, hogy teljes igazság, jóság, 
egység, tökéletesség e világon nincs. A terrné.~zeli vallás ezt 
a tényt, e tényként jelentkező tapasztalatot, elfogadja. A 
megszemélyesHett erők, szellemek, istenek, vagy az egy 
Iste~ műl,ödésének elképzelése ehhez a tapasztalathoz iga. 
zodlk. A termt>t;zetfölölli vallás ezzel szemben nem az e 
világról való tapasztalathoz, hanem a tökéletesség kíván. 
ságához raglliS~kodik, s mivel a legképtelenebh belemagya. 
ráz~sok sem hllethetik el vele a teljes tökéletesség jelenlétet 
e Világban, egy másik, természetfölötti világot épít föléje, 
a~ely úgy illik belé a meglévöbc, hogy II kellő együtt meg
adja a tőkélet-ességet. E világon a gonosz gyakran dús éle. 
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tet él. A természeti vallá:s hivője reméli, hogy az Isten egy· 
szer csak mr!.ibünteti öt betegséggel vagy m:'!s csapfissal. 
A természetfeletti vallás követője boldogan hiszi, hogy a 
tökélett>s igazság fi túlvilágon helyreáll, meri a gonosz bi
zonnyal pokolra kerüL Ez élethen az emberek l'gymás ellen· 
ségei. A természeti vallás reméli a jó diadalát a gonosz 
felelt. A természetfölöui vallás tudja, hogy [sten Ol~zága 
megvalósult élet a túlvilágon, fi m.ennyországban. 

A hivatalos vallás, amit a papok meggyőződésből, vagy 
csak egyszerüen kötelességből vasárnaponként l'lzertehinte
nek a templomok szószékciről, Aranyosszéken is a termé
szetfölötti. Dc a híveknek csak kis százaléka él valóban 
ebben fi hitben. Akadnak ilyenek is szépszámmal s ezek· 
nek vallásossága, élele, nyugalma !l leggazdagabb, a leg
megnyugtatóbb. Persz-c ez nyilvánvalóan így van min
denütt. Jó annak, aki CI tudja hinni a kitcljesBö, kiigazító, 
tökéletessé tevő mlÍsvilá" l·.~ minden vele járó mÍ!oló,gia 
igazságát. De mit tegyü~~k II többiekkel, az aranyosszéki 
töhbséggel, az öreg lléuikcn túlesű rt~sszel, a gondoIkozók. 
kal, a kételkedökkel, akik a természetfölötti világ valóságát 
nem tudják elfogadni? 

S~ázezer pap százezer templomból hiába prédikál ne
kik. Ezek az emberek békesség okából legföljebb hallgatni 
fognak; nem kérdeznek, nem vitáznak. De hitük nem tá· 
mad. Esetleg, ntmelyik, n(~ha elhiszi, hogy hiszi, amit a 
papja neki ékesszólóan előad. Ha valamely tekintélyes es
peres vagy püspök kikérdezné öket, a kérdésekre engedel
mesen és a felsőbbség szívét mcgnyugtatóan feldnének. 
Néha még a papjuk jelenléte is foszélyezné öke!. Egy kis 
ÖlSszejövetelen a mészköiek hátran elmondották, hogy ők 
Hz Isten! mennyiféleképpen képzelik cl. Mikor egy más
falusi ifjúra került a sor, meghaló volt látni, milyen kö· 
nyörgií és megijedt szemmel kereste a papja tekintetét: 
most ugyan mit mondjon, hogy az meg ne haragudjék. Dc 
n természelfölülti világ még"iem játszik szerepet az életéhen. 
A félelme, a vágya, a korlátozHsai, mind erre a világra, erre 
az éleIre vonatkoznak. 

Egyetlell egy magyar férfi n,~01 akad Mészkön, aki 
hinne II túl ... il{q:l'ban. A szekIás könyváTu~iíló végigkiabálja 
a falut: hova kerülünk II haUtlunk utlÍn'? A földbe, mondja 
II 70 éves Jobbágy Sándor. 
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A:d azonban megsem mondom, hogy vallástabnok a 
ml!szköi magyarok. 

Nem azok. 
A természeltöJi,jttil~1 Jjl{'~fos7.loU kereszténys~, mini 

valami idők hábon~jáhan k('zétöl, lábától megfosztott 
csonka tesi, rllfcktellc mag-:H fl oep ősi. kiirth:ltatlon isten
hitére. VDlIá~ cz is, dc beleg. Eröt, lendületet, életkedvet 
nem ad. I\bsegíl i 11. hivöjél az élelen, (;.ekölqzi sebeit, meg
nyuglatja. de repül ni mrI-: nem tanUja. . 

A hl"(:sll~ny \':l llás lsten-kepél 11. !c:;lübb mészklH ma
gyar mag:'u!vá lelle. Nehéz i~ megn:llY..Idulni a gyermekkor 
emlékei"}I, amelyek mint jóságus Aly:'it {lIliiják a világ 
wdróerejél az emberek elé. Mások clh:l Hyták a személyes 
isten hitét. Az Isten I'l tcrml:sz<'l. Az l.slcn az erö, amely 
mozgat é~ éitet min dent. Egyideig I ~n)'l'gesnek tartottam 
ezt a különbségeI. Erőltettem. hogya természetfölötti va!
Ih elhagy:1s:'ivnl c nép II s7.cmélyes istenhitet i.-, elhagyja. 
Tévedlern: soknn ma. is nbb::m élnek. Dc ez nem is lényeges. 
Az Erö, vagy az Alya mindenképpen mflsféle. mint a kerest
tény Islen. Ez a mfls-Istcn 11 világ igazságát és sorsát, mint 
a régi zsidó "'agy görög istenek, e világon és ez életen belül 
kavargat jn. 

Az lsten az oka \'égeredrnényében mindennek. Tőle 
jön az áldás, n szenmr.se, a földnek termése, az egészség. 
De a rosszat is ö ,,i!101i végbe. Az életben mindent, ami ért
hetetlen, kegyetlen és gonosz: nz htcn akarja. Hogy vala
kinek a lehene elpusztult, a velését a jég elverte, az éd~
apja meghalt fia talon s a felesége kilenc gyermeket szhU, 
az mind at Isten "karafa. 

Az hlen fe lő lt ölle a Sore a.rco'!! s a magyar emberi csak 
az m~nli mc~ a gonoszat is müveJö hten kámmlását6J , 
hogy hite gyökere a Sorsban, IlZ lsten akaratában való löké· 
leles megnyugvás. - Meg kell nyugodnunk Islen akaratá
ban l O adta, ci vette el , 6 tudja miért - ."hhatos tudatlan
sAggal nem kutatja a szenvedések ok{11. ~(jn<b-:n úgy van 
jót, ahoRyan van. 

Az élet tele van gonoszsti.ggnl és fölfoghatatlan ro~zal. 
A mészköi magyar em ber va llása készséges segitöt:'tf8: meg
óvja a kétségbees~stö l , képessé teni a további életre, a to~ 
vibbi csapások elviselésére. 

Ez a megnyugvás mintegy pontot tesz a bekövetkezett 
cqnpis után, de odR mégsem f:ljul, hogy a mtl-g megakadA-
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Ivo.zható rossz beld')"etkeze~H miJldlm erejével elh!\rilllni 
meg ne próbálja. Nem teszi őt Mtlcnné ~S a viJá/il: folyását 
közön"'óscn szemMlő"é. Hogy kül öl1ö~en hclegségek alkal
mavaf ur. orv06 úgy találja. hogy a sl.ük"l\gCS védő eljárá
sokut mm alkalmazza, az nem azt jel\'llli , hOF-:Y egykedvűen 
\'{Irju: mi lesT. mGs! már, élct·e vagy halá l, halll"m ludaIlan· 
ságat mutatja. Dehogyis nem tesz me~ mindent , hogy a 
sorosol mcgválloztassa: szenet v(' l, bOS7.0rk6.ny füz ljN Ha lja, 
ráolvas és - im:\dkozik. 

Ez a bh'ö \'al;lInellllyirc JaJja a lerm6szeli tlineruények 
lönényszer\i összefüggését. Ha nz árvíz bekap a f~luba, II 

bjr6t szidja , bogy a parlbéJést meg nem er6silette; lüdö: 
gyulladásos fikt korholja : mondtam úl<:Yc, hogy ne menj 
ki fölmelegcdve! Rendes lelki hnngulatb:m la lán el is is
meri, hogy kéréssel, fenyegetéssel :t betegség, a jégvihar út
ját ugyan megvállozlnlni nem lehet s II luuang kongatásá~ 
hoz is C6ak azért ragaszkodik, meri II hangrcl.l'lések h6.tha 
uétoszJatják a lerh{'s fellegeket. De amikor II veszély elébe 
toppan, nem {-rvel és nem okoskodik, Félelme fölé nö a 
kétségbeesés reménysége; imádkozik, kér, könyörög: Ó. 
minden 60rsokat intéző irgalmas lsten, ke!{Yelmczz, segíts. 
fordíts jóra minden\. A haldokló melleIt apa, anya, és test
vérek ajka mozog. El. nem elég, mil,ld nem elég, hamar 
küldjelek a papért. Hátha az ö imáds:\ga inkább meghall
gatá!ra talál? 

Vajjon hiszi-e az nranyosszéJd magyar, llo~ ez a sors
Isten, akit ugyan befolyásolni próbál .im3dsúggal, dc élete, 
ege.'mégc fölött jogosan rendelk ező Urnak mindenképpen 
elismer, valamit akar is a sok kis és no gy dolgok véghez
vitele álluH 

Igell, a jót, az igazságot akarja. Valami erkölc.<.i egyen
súlyrélét az élelben. Lám, II gazdag ember szerencséje. akit 
csalással és ra vaszsággal (ogolt fülön, sokáig nem torlott. 
Vagyonát eJveszlclle; há t nem büntclle meg ~1. lsten? Várj 
csak, várj, II Peti gazd:1ra is rikerüJ egyszer Do sor. Al. Isten 
nem ver bottal. 

Ambár ... az ember annyi gonoszat és bűnt lát s 
mintha mindenki látná azl, csak az hten Ogyelmét kerülné 
el. Hiszen. ha biztos lehetne a felől, hogy 31. Isten iF!"8zságos 
bi.intetése előbb-utóbb utóléri. De így. _. Hajrá, Rendes, még 
egy bürÍlzdát váglmk a szomszédéból. Hátha nem ve!lzi 
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a vlÍtosokban a nagy tolvajokat is fulni engedi ... 
Húl ez a vaUás vallús, föbb minI n ",cmmi vallás, a tá

lllaszllélküliség, a fölvérlezetlcllség. ne hideg, félelmes és 
erÖllen. Mire vczdi az [) hiviíjél? Legyen mindig résen, fél
Jen, ügyeljen, óvakodj(;k. Kevés boldogság származik az 
Ilyen vallásból és kevés erkölcsi erM ad ez. 

Vannak ugyan a hiviínek szent és áldot! pillanatai is. 
De ezek, úgy érzem, IH'm ellől a sou-Istcnlöl származnak. 
Mikor szántÍlskor az ekét a földbe akasztja és kiömlik a lel
kéből; Istenem, segíts megj Amikor arat és II sárga kalan
gyák megföltik valami szavakat nem türő, boldog hálával. 
Valami miszlikus egyiiltórzé~ az det ú!d~lr-;t hozó elemei
vel, amelyeket ugyanaz az lsten ld ke tölt el - Ó, ezt ő 
nem tudja így kifejezni, talán clsü lllondúsra llWg" sem ér
tené. - A tavaszi napfényben a rügyek bomlanak, a fecske· 
család vlliszafér az eresz alá, az a dómb már zöldel; Iste· 
nem, he szép minden, hB dús {'s áldott! Félre innen, 
hittudók hada, ez pantheizmus? Ez akármil A nép 60rs
lsten hitében is találhatók értékps gyöngyszemek, de itt, 
akárminek vádoljátok és korholjátok, a boldog és termé
keny vallás talajára léptünk. 

Ogy érzem, hogy az én vallúsom gerincet fog adni a 
sors-Isten hitének és teljessé fogja tenni a mindeneket be
töltő lélek-Isten szent misztériumával. 

Á LtLEK-ISTEN HIVOJE 

A lélek-lsten hivóje rónéz a fa virágzó 
ágára. A szívét melegséa únti ef. Abban fl 

kicsi bimbóban vo/ami megmozdult, meg· 
hasadt: az élet ki1!Uílott. Azokal az !ide szir
mokat llgyana:; a lélek és erő lwtja át, ami 
a:; embert. 

Nag)' öröm volt a fölfedezés, hogy ami az aranyoss:r:éki 
magyarság tényleges és t';zilárd hHéiil megmur~ldl, az töre
kedés, erőtlen és sz:'irnyak nélküli, dc alap. amdyre építeni 
lehet, sőt nem is akármilyenfajla vallást, hanem éppen az 

enyémet. Az én hitem nem mé.!\, mint az övé, c!\upá.n telje
sebb ~ a teljesség erejt'vcl diadalmasahh. Véletlen volt ez? 
Magam lávol nőttem fel falutól, székclyddi\l; vallási levegője 
a családomnak nem volt; fl hitem ellllélkcd(~sek, kutatások, 
tudatosOúsok hosszú esztendiíi ala It fejlödiitt ki Erdély től 
Amerikáig. Ha vélefl.en volt, nagyon kedvezett. Ha nem 
volt az, magyarázzák meg II fajelmélet tudósai. 

Riividen összdogblva ez a Il(~pi hittan h;nyef(t'. 
E világ sorsát valami lálhalallan Isten inil'zi. O tudja, 

mi a célja vele. A gyenge emberi elme annyit látni vl~l, hogy 
a jót és az igazságot akarja R {~ végböl gyakran sujtja II go· 
noszt és jutalmazza a jót. De azért sok biínl megtorlallanul 
hagy és sok kegyetlen Ct<;apást reámér ártatlanul az em
berre, amit megérteni nem lehel. Ám azért csak bele kell 
nyugodni az ő végzésc'be. Imádsággal kell kérni az ő jó· 
akaratát. S boldog hálával kell megköszönni a jót, az éleI 
áldásait. 

Borff.~t1k most föléje az én vallásomat. 
E világ _~or,~:ít é-~ ('letét valami titokzatos, láthatatlan 

iskni eri) illt(~zi, amely nIindent'ket eHült, mint a lélek. 
Hogy mi a célja vde?'Ez ma már talán kissé világosabban 
látható, ha az életnek nemcsak a kereszt-, de hosszmetszetét, 
fejlődéstörténetét is vizsgáljuk. A cél nyilvánvalóan az, hogy 
öntudatos embereket hozzon létre, ide H'zetett a föld eddigi 
élettörténete g hogy ezeket az őntudatos embereket - ebből 
fog állani n világ további folyása - megtiiltse fokozatosan 
mélvülő és szélesedő szeretettel. Neked, ember, az a fel
adatod, hogy ennek az isteni célnak a megvalósulását a 
magad erejével és életével is clősegítsed. Ha az isteni cél 
természetét megértjük, nem fog- nehézséget okozni az élet 
sok különös esete. A gonosz ('mher i:steni büntetését nem 
kívánjuk, hiszen a gonosz azért "gonosz", mert önző s azért 
ömö, mert a fejlődésnek azon a fokán áll. Miért kellene 
jutalmat kapnia II jónak? Mert fejlődöttebh, ami nem az ií 
érdeme? S a sok "érthetetlen" csapás, földreng6s, ragály, 
korai halál. Az isteni hatalom a természet törvényein ke
resztül m!iködik. A tudomány az eszköz, amely által a tör· 
vényeket megismerjük. Aki a törvényeket áthágja, az kiesik 
az élet ('gycnsúlyából, egységNxH és boldog.ságából. Töltsd 
be fi törvényt, ez az egyetlen tanács. S az imúdkozás? Azt a 
léleknek ősi iisztönei szabályozzák Útját ne álld a haldokló 
mellett imádkozó öregasszonynak. Az ember addig remél, 
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:tn.iJ{ t' l. De tudd meg. bogy a mit aka rsz, azt kúrned scm 
kelfene, ha a törvényeket tJc!i)ltötted volna. Ám most már 
késö, nyugodj meg az clkcrii!h etetlenhell. 

Boldog és tcrméketly anna I; az élete, aki belekerül llZ 
isteni élet sodraba. Mindenben érzi a közös isteni lelket s 
ez tesl\'(~rré le3zi ö l m indcltll';1. Ncm idegen Q e viltl.gban : 
háza neki az és kc'nYCl'l'. 

Rendkiviil l11cgnyug!a tó volt számolUra a nép tényle
ges hitének ~S az éli vall:i,solDunk ez 3z Il la pjaib!.lll való 
egyezése, dc ezzel m{:ncs:lk:\ h:itnrs:ígot szerezlem me::; 
maga mnak. A nehezebb feladat mé~ luHra ' ·olt. 

A vnllásnsságolll fogalmai!, különö~cn :17. élet isteni cél
j,iru \'onatli01.Ó szalddfejezésekr. t a IC ,o;: !ényegesebh voná
iiokra kellel! IcctiyszcrüsílenL II szcm lélclf'kbcn , elképzelés. 
szerüen gondolkozó elmék számárn tlZOk:ll olya n kóllőileg, 
olyan könnyrll m rgérthctö s mégi ~ magúv:llragacló módon 
kellett kifejezni, hogy azok az egyszerű emherek élc1~l'c ha· 
IfIssa l lehess~nek, vaJ1;'ISOs jelsz3\'akká vá lha s'i,UlHk s m~gis 
igazságok maradjanak .. \ japtin i fes lő pá r jellegletes, min· 
dent megnlOndó vonásáv.ll keJlell kifejezni a tudományos 
rajzo ló bö r~s1.ldessl:6ge1. apr{)lékos lu1séggel me~k~s :dlt'tt 
miivét. . 

A kölWileR, v,íz latszerűen adoll kereteket a z órtc1cm 
és ludás fejlődésével termcs7.c~zen!leg lehet majd kilőlten; 
a bölcsészeti meglátásol~ gnzdagsb.~:í va l. De azok m5.r a je. 
lenben mind enki számára jelenlé:-lsd kdl hogy birjannk, 
igazak kell hogy legyenek. Még a gyermekei -sem <szabad' 
ugy nevelni, hogy felnőlikorában a gyermeki dolgokon ne 
vclni ,'ag}' bosszankvdni legycn kénytelen. Pedig ö könHycP' 
ben elhisz akármit, m:llt a legbabonásabb öregasszony. El 
tudnám hitetni velc. hogy a torony dombjában lakik az 
ht(>n s hogy (i még a h:h:falon L'$ keresztülhi f, mint mi :11: 
üvcgeo. Lehetn€! iil .5.h italos buzgós:i.gra ne\'elni ; ez sem á ll 
nála nehezebh h-elyen, mint nz a szorongá~. amit ti. lan
~elügyelö jelenlétében ércz, Elhinné, hogy 'a z lsten meg
JUlalmazzll iH egészség({cl é,> jó!é!lel. ha rendesen im údko
zi.k és jól viseli magút. l\'ugyszerü segítség vu lna az ciTajla 
hit az olyan gyermeknél. aki fél a siHélhcn. Tisztán tudPJi 
akkor, hogy az Isten ügyel reá. De mit ér ez, ha a gyermek
cipű\'el együn ezt a hit el is cl kell hánvni a é!t akkor a lel· 
kében egyéb nem m:uad, m int ü resség és bizalmatlnnság, 
hogy ő magát többé bces;IPru nem engedi. 

o, 

A gyermekkor mesterségesen elé l"! belső összhangja 
kcvé!t kárpóllás azért a z\lhanMél' t, ami az irjút éri, a mi
kor erről a hamis a lapról letér. Med kevé~ kivétellel, le
térni fog. Akkor állj neki újra, buzgó, de tudatlan isten· 
embere! Adj neki új alapot, a mikor neki m:jr tcmmi sem 
kelll 

Legnehezebb, eg}'ben Icgsarkab losabh lelkészi fela.da
tom előtt tilIoItam: a Itldom:!nyos és hölcs~szeti mag':\slatra 
emelt vallás igazságait egyszer(:, szemléletl)s, közérth ető s 
mégiti erőteljes, élettel lü ktető fog3jm:lkk~ 1 kellett kifejezni. 
Ha el sikerül: a re ményeK kn.pujilba n áHok, ha nem: akiI!' 
azonnal szegre aka-szthalom a paliis lomat és elmehelek 
teológiai tanárnak papokat nevelni; ahhoz nem szükséqes a 
ut:p nyelvén l>cszélni tu(lni, a nép goudolkod.1sára tekintet. 
tel lenni . 

,~z Isten fogalm ából kcJleU dsösorban lsten ,h itet te
remteni. 

Jl-,"em volt és nincsen >szándékomb:lll al emherek S1:e
ruClYC5 lsten.hitél lerolltani , de alt határozollan kiváninm, 
hogya dolgokon túl, valahol az elképzclhclctlcnbcn lé:ezö, 
a lehelő, a meg lagadhatatlan, de bebizonyUhataUan s mitolÓ. 
r;iálól megfosztva hi de~gé és üreSsé "áll sors·Isten helyetl 
\'agy melleIt nz emberek inkúbb allnak a z j,stcni erőnek de
lejességé~. boldogságá t ércz,r,ék meg, amely a mozgási egye
lemes celszerüséggel irilnyHja s az oki \'iszonyuhisok ,>1. 
szollylagos m!!grncreviMi\C rn~l lct t is ll1egllllflhalaHanul tÓl' 
a végső cél elél'{:se fcl l\ A sors·Ist,m elk(~pzcll valóság; ez a 
mindent ellöltö isteni eró a létező \'ilÉlJjon belül fcIredezhetó 
e1~.oJlhaló, érezhető. Tagadni , hol,'Y ez ti világba n jelentkezŐ 
(':1'0 esdleg egy \'églclcn i!<i tcni szemé t y kiáradá05u, sohasem 
lehet, sohasem szabad. De rávcnni az embert arra, hogv 
Élelszabályozónak, dúsnbb élet forrásául ne az elképz(~lt, 
lehctó ISlen-szemt~ l~ t, de ~ valóságoo isteni cröt vegye, hogy 
lstcnhez .ta p.adás~ból a Világ, az egyellen hiztfJS \'a lóság 
sohase hulljon kl, hogy csa k az Isten maradjon mc~: sza
bad és kell, 

,A világOl eltölt ő, megfogható, látha tó, kedves é!ö gyö· 
nyörllséges is teni Jélek felé való rordult'ls a vallásnnk 
ugyanazt a I~eleg, boldog miszt.ikulllot adja meg, amit ft 

Jézus·Isten hite és kultusza nyu,Itntl ffl nyujt a történelmi 
kereszténységnek. Az elveken, észszert1 kÖ"etkezteléseken 
lovaSió történelembir:H6k elborzadva Hélkeznek : a világ a 



Teremt(), végtelen, tökéletes, cmheri értelemmel föl nem 
fogható, cl nem képzelhetö ]sIcut (a keresztények Atya. 
hicnél) félrcliikle k hd)'dle minden szere tetével, imádásá· 
, ·ul II Fiul , u J ézus-istellt iilL'li kÜl'iiI, neki szentel ünnepeket, 
:lZ Ö éle te mozZ:lIIal~il lcsú SZI'ul mcghalódiisai al!'pj{:v!\ 
- s CZ II hil k !iú öl ho l.lo;.;g:"!. PI! rSZC, m eri Jézust Ilii ni, el· 
k!';pzclll t, me,; fofl'ui tudja, Iul;:: II Tert.'mhj lskn lávoli , el· 
\'ont, jaid('A' \'aI6 .. {q,~. A vaMimll vaJ!:'l.i(Js unitáriusok ezért 
küzden ek fft jd:,limllmal, hogy ,J(~ lIIst meglartsák, hogy " ele 
meA'iirilJH ~ s~ek az üriim, a szüntelen buzgás, a boldog hű · 
ség val1(l soss:igúL De neJH leh et, mert Jézus a vallásban: 
mitológia , n " lUlldl'rn" ember U!rcJuízw ;1 ~zá.iáltöle. 1gen, 
l,ön:li, nagy embernek tartja, igaz \'l'1.ctónek is, de ez nem 
\':lll ;\s {/,~ ru ga s7.kodás. Hideg vagy Ilnil{lrillnn.s, mert neked 
csa k Tel'emlö- islcned v:m ; hiszed , hn;.:.v sz('ml'ly, de félcl
mc.'~ tisztelete t ébrcszlö ez fl személy, hitabfl nc\·czcd Atyá. 
nak ; igen sok nt tnd, i~cn halalm:Js, igen igazságos. De for · 
dulj és kcre~d meA' ezt 11 dolgokb:m jel(mlkcző is teni erőt , 
nm~~ly közeli, burft tsago.s {,s nlt:gfol-lhaVI, aká r a milol6!!iák 
Jézus-istene. A vallásod mindjárt m eleggé és ,'allússá válik . 

{steni cn'): Nem, ez II két szó l1em lalúlja meg a sziv· 
hel. DZ utat. 

De igen ez: Is[en :1 mindensé~ lelke, 
Hor,y l rS lel1 ,,3 mjndensé~ lelke", nl! első konfinnliló 

csoportom hajnali okt[ltá ,~a alkalmÁ v:J1 lanftoltam először, 
A ré~ i káté alapján, amclvnck egy részét még gimn!\.o 

ziumi val1:\stanánmk. is álhúzalhl: velü nk annakidején, 
rendre fölmerliUck a régi teológia kén lései. Isten, mini a 
m i mCIlJlyci a tyánk, aki m indenkire f;ondot , -isel. az imád 
ságot m eghallgatja, mindentudó és mindenütt jelenva ló. Ezt 
az Islcn -fog'nlmat nem tanílhaftam ezeknek a zsendülő, ér
telmes ifjaknak, ,Dc tudiát ok-e, mi n lélek? Mutussátok 
meg. hot van a szfvetek? Hol van az agyvelőlök, hol 
van n tiidötők? Hát a lelk etek hol van? Nincs lel· 
kelek? Hogy ezt nelll tudjátok me~mlllatni? A halolt cm· 
berre atl mondják, hogy annak lel ke eltávozott; mi távozott 
el belöle? A halolt ember kevesel>l>et nyom, mert benne 
már nincsen lélek? Nem, nem al cmber val::tmiJyen része a 
lélek . Az nem valami pára, va lami l('hellcl, valami felhő· 
szerű anyag, Azt nem lehet megfogni , kilapogatni ; arra 
nem lehel rámutatni. Hanem al él6 emberre mondjuk, 
hogy lelke van, mert mozog, gondolkozik, nő, Azt is mond· 
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hatnók h ogy élele van 5 n halál bekövetkeztekor 8.l élet 
távozlk el belőle: nem mozog, n elll gondolkozik, nem nő. 
:'ios hú'" ilyen élete, ilyen lelk e vun (>nnl'k a mi~denségn,ek 
is, Go ndoljatuk cl : ffiekkora és milyea gazdag~lI1 CI ez a m~n· 
denség h A napok, a csillagok pá!yájukon kerllJ;;e~te~. A fol. 
diink , amely kczdetbcn göz és p:.lra v~lt , laSS;Ul k l,hll~t , m.e~. 
szilá rdult , csontjai, sziklái nö ltck . Ncba a ,.be~,seJ~bol ~ Itor 
az ég(: l ő lúva. A lenger vi ú bcn, a s7.ámzfol~on ~:,Iet allott 
elő. Millióféle élet; növények, áUatok. Mozgas, novclwléoi, 
szaporodás mindenfelé, A vizek tele vannak, a ~öld telc 
van, :l levcf.!Ő tele van életteL A kövek is élnek. t~ kovek leg· 
R'próbb részei egymás körül k eringcl,lt'k; emben szem nem 
láthatja, észre scm veheti 3ll. A mmdl'nség él: élele van, 
lelke van, Hol ,'an a Ielke '~ Hol vun az ember lelke? Seh ol 
és mindenütt , Ben ne van mindenben megfoghat atlanul; 
dl<:1 m inden t; " eze t, ir:í n}'fI , mc~hal;í,ro7._ 

Ez a lélek, a -mindt' llsfg titokzatos, de -kimutatha tó, 
nyilvá ll\'3 Ió lelke : lsten. . ., 

ElXlcn al. ('g (:~z elgnndolúsban az a legn>szegltöbb, 
ho~Y szemirietes, példúkkal bemuta tható s mégsem aotrl)
pOHlorlikus, ember k(~p(~re alkutoli. 

~fns ::U, amikor azt mondom: l sten II mindenség lt'lkc 
s mll s az, amikor az Istent lelki lulajdons:igokkal ruhá
zom rőf, 

Ez :1 szó: lélek, mint mindt:n folyamatnak, mozgás· 
megny ih 'lmulii snak, az elektronok keringtlsél1€li , a .. zerv!'s 
a nyagok an:ya~cseréjénck, SlZ idegrendszerrel biró lények 
gondolkot:'lsának, elvon I elve szerepel. ]\'emcsak al e!,lbcr 
leJl<éről beszélhetünk. A hll z6 n3k is Icike van. ammt :1 
magból k ic"ii rázik, kih:.t j t, n övekedik, fejét kihúnyjn. A 
1-éI!'k -h !C',n tehát nem ember k( p ére. haneIll minden lé t ező 
való ság k épére mcgalkototl fogal cm. Ha az lstenm'k a 
vil ~ ghoz köze van, el is kép zelhető, hogy a létező \'I3.16stl· 
g()k egyeteme valamit tud is róla mondani. 

Ell('nh('n mik azok a lelki t111njdonságok? Vannak a 
hÜlún nk lelki tulajdon~lígai , lí ~ "min t öST.tiine, érlé~~ , fton· 
dolkoz;"a, akarala , tnf,:l tos"líga ?, Va n 3 bÜZ1\n:lk s:f'nll" yi· 
S"{I~? li a a7, Istent lelki tnJajdonság:okkal ruházmk föl !o 

611fl j uk, hOj:!Y !l:7. Jslen bolc~ , i~i'Z , irgalmas. akkor U7_ !..h'n l 
ol\'~n jf'gwkkrJ halározZllk m e/!, :'lIn(' lyek von:ll koz!\:lk or. 
t' m'hcrn.', -Il e Il t'm vonatkozml'k a vi !ág {'~y !~h n lló<;{(gaira: 
a l. áSv:1 llyc:kr:l , :1 r~kra, az állalo kra. Ez anlropolllor fi znw;:, 
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cscségel lehozz:! :17. cl!~~)el'{~k I,öl,::; . Az v;lcn .. lélck C::i í~Z 
cmhC'r h;l.eni ('éljn I.-:len-Dt"!>tÓg;l 'Il'q:::'! lapilúsn, 

Ehhen benne van minden , amil ~, bülesészet szak. 
kirejezések tömegével eltelni·t. Isten-o rsóg:l :lZ embere k. 
szel'etel-közöss-ege, Lass:) !) , fokozulo~:m cpü l: nhogy :1 sze
retet. Az él benne, aki hí r ::;:' ! 1 {'\; l v (' rén,~k érzi, so \'_ .. :'! l !>or!>á · 
h oz ki)li, (!rd"kci t nzonűsilj ::!.. ll ~ m cs!iZC "nll II ,,;~~ .;Ö állo
m :'ls ! f} nl vagyunk mi all{:!' h ogy Pl eg,'<.z t~mhl' r j~{'r~, llZ 
t'~ész vi\:í~ egynek tud ja n,n,!{t t'1 ;\'t"lmedéhk Q.iik,ln r !, 
llI' rn7.('dékl'lt \11<\11 {.~ S7. :'mllJ.:.'\Ü N.:rel;kpl méri);:. 19y éj 'ü!. 
m~lyül , nagyobixldik a szeretcl országa. 

Minden nCOlzcc:lrk, m ir. d,en em])CT kovúc501jon (' gy 
h'lnCszrmct, vessen ('gy t é~lá l. :\1. il mi küliin l;:is életünk 
c(~ l.iu, H~ nzl mCl!tessúik, m('gh'lIiik azt, ::unié-rt l ~ltiink. 
A (jihbi ,~~ a minden reT!dn' f'1k(lYl' IkC'7.ik .. A mi kis élei · 
ll'af1lzsun k ak korra m i .. · k il1 :lm ..,~\d. Ile :Imi br.nn fi nk 
(ir(ik~fv:t ló: az ish'n i lékk, Ul. "u',' ~ ('m !'('m::r:i" iil mr !!: ""oha. 
K ~ rJ)ól1á~1 a mi \Ükék-t1rn {'l('tü nk ti' ki-ldl('n s:~ !.! l' i ~rt Ile 
\'lÍr.iunl: : íl-lY lwlnd a l1lilldrn~!', ~: a ('él.in fdé. Hat n lnHl~ 
fo lyam fd. ft'H(lrn:\'o~od Í>, lc-l e~ ;m t! ló hullámai a7. í,I'tyé
n ek . r.f",~7n('I" elmúll1f11~, Ji. fn!yom fc1vik lov6.1-h: m~gá\'lll 
vis7.i !17.1 i ~. ?mi v'lH hll11 tlm é~ ::7. (li hll116molclt i~. 

tme, mik~pcn lett :l bö!cst:g1elhól y:\11ás. 
A "ol1:'tsos érzésnek é_>; ltmd ü! efnt'k b~!' ~odróc;c je vBn. 

A lél('k . lslf"n; n('Jn ez a ktj. l1('m n7. rt viri!..>:, dc II köv!"!1 j~ . 
n vidaot is eltölt!. élfeli. Cs mivé('re'! h!C!l -Or57.á~:\ m eg
vaI6sft6. s:1 a cél. ;\ 1:Í\'nli I~" \' ~'S,<;ö fl lI;l pnt a lökél"lc<; 1i1.erc· 
tet. De hány millió év I{'II el, :-tOIig I'dd;~ is eliu!nthmk, 
hn"v V311 cmbrr. van rmbr ri ki.i! ,:)n :lkarn t? :\ jöv{) úlj~ is 
millió évrken k crcs7.tül \' f:zcll1ct. He kicsi mn még a ~7.crc· 
lel~ M:'t rn1 .hnlnnpra 1ll ('~nti\'~111i, t clic ~~é tf'Tmi nelll j1'hr\. 
De !ipol ni kell ezt a kicsit szeretetet is: h~o<;zen a kicsi 
fcnyöfáb61 scm vúlnék b.6ri;,'i s, h~l n föld, cső 6; napfény 
lH'nl lópliilná mq~1'nl;:ad:l<:~ óta. I'-ikn f,,,,;:rl~a n vég~r. cél, 
dc a mnslani nemzedék felndata : l sten faluja, lsten völgyC' .. 

;\ \':tllásos gondolatnak és !'Il'llralnak puHr: hök ~, ~ .. ég, 
Mindt'nnek isteni türvénye ""- n. Egés7.sé_r(nek , b~ldo ~ · 

sá~nak. ~ikl' rnck . Az Isten nem \'isc! az clllberekro:! s!p:mnly 
szerint v,ondol. de a l<:kvéuyci gond\'isc ! css1.crűel, : :.ki 
nzokat belülti. e;l'észséges és boldo!!. E törvények s1.eri ll t 
ken élelünket al:'lkilani. De t'Zl~kcn túl k ell menni: az ist,mi 
c~tt mintegy aprópén1.re k eH váltani. Az egyéniség kimü· 
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velését, al: emberek kózötr 
embere~ cgYbekapcsolódáslátl!iz~rzete1 ápO~ás~t. n öntudatos 
megvaJositanunk. let kiCSI dolgaiban ke.1l 

- .. Nem áilithatom he g . Há 
kC'"lctemet áthaloltn vuh;:l. ) y \3 sosságom egész ln' üle-

Vamlnk mozuubllrlll hitűek :lk'k 
ne'kékl emlegetni h illlják; q;:\'éh ké;lt h' I .~ek eJ,ég, ha Isten 
me orukban:\ sz iiU.ik t-s' a a j kisZI. anllt nekik gyer-

Dc [I r,yt'rmt>J-ck k nP P~1.l t:milott. 
o . ' . '. II 011 Irmáló 'r k ~ . 

. áo~Okr1 . ugy h isli.'nl, q;yiitt esc' )"I"J3 • a néprou~kohis 
m SI nak ..t!Z az .íj hil IU-'. • dl II " e l~rl!' Egyiknek
másként n~znck ,"ó' .,,' r Icrmészclévc IS vAll 'Sokan 

1-"' • a \ ' 1 :I"f:. és a')' , . 
va.o egyultérzés, ez az üj lll"; fl! . VI ag Ja. A dolgokkal 
I~lennel Il:.lgy frnyc!.ségbcn I ~~ I :uss~.g-. am~ly II személyes 
lobb ,ember slfvo!hell me .... erC ., ::~I_Ott lalMkozas hclyébe jiitl. 

S k" ::'I '~o a ICSI lst<:n ars tÍ ,f I I . sokan erős kr fo. fo. 7.. g_t, sleu faluját 

A
' ViHlil ssal kfníuj:'tk. ., 

lsten völgyét 

mikor ef/y t"' . 
\1

' 1:'\, "V,t ,~ZI \'allfi.sos est" 
sz{ Jtott:uo, hO .... Y.. ·dék ," " t' yen a fél'fiakat föl, 
d 

fo. ' ..... VI ~azdasa"] I" 
as" "p tanácsadó alk.'ln," '.. , :, e omenele!ét egy ga" , l'''' . ... , laS"V'l s I,.,."" k . 

nep OJskolúsok egylől.c",-'j" 'l:"': lkzo'öa 
jU ; tl jelen volt 

, ~.J l') o IUt oz!ak. 

BOTRANKOZ,ISOK SZIRTJEI 

HoglI annak a su . 
1.:;8 babonája !if> J~[leny ~sHonYl~aJ..· még eg,q 
t iHe? CSf/k akkor v~(mf'!}" kt 1$ $ajnciljuk 
hu hdyéb(' J'obixd t "d !lu k: el 'azt, amije van 

u Uli ' adni, I 

, NaH~' ?valossággal kell c1 'árni' " , 
Mmrlell Idoben 'Il volt J a "a!llls kérde.~ibcn 
á ltala eseU a le~ IÖbb I lU" kt!mher leHérzékcnyehb oldal' 
('.n b k I') 'o ran ozás \!ás . II '. a, 
I l ere ludl))lI~nyos kérdések fel~lt "' Iá"o k ~Hldl? ha az 
la a vallás dol"aih,n Ic.'I 'k' \ l zia es mus ismét 

eg'k k !) • e f; e"yn' lól ' P o a II n e\'('~I;"f;SS(' v 'i1~ ' !) las. . E kü!ön!;sé" 
mely t('nllb~:l~lj 1ü ,~ , ,astóJ való lrllízás. Aki 'I'''' k, IlCIllt:lly IU c«mll"V'l •• á Vd ,1-

erc.s c, az egysleriien tévett ,'I:J. r:-' razas t hamis alapon 
azt állítja, hogy hizonyos SlO~:' kk~:dhet más, is. De aki 
mozdulatok eJ\'é"zésc előn "', o .~ ot.~ meghatarozott test· 

o yos az udvosségre s II tcslmoz-

too 

" 

dulatokat elvégzi, az nevetségessé lelic 1l\3gó.t, h:\ ki:ny
telen dismerni, hogy a szobl'oknak 6; a ~zt:rltlrlft~oknnk 
HZ üd"össl'glwz I;Cllll11i közük nilles, !\,"p" .d ,i U!;: magunk 
{'!~ a fiil1('mesek, udvaroncok ~S füf6111ini iz ll'n'k !o,Hkasugltt, 
lItllinl a kirúl\' jöntrlckol' a leHkii ll:llfí'lí'lJh h;.jiJúkoHso· 
k:~ t "é~l'z;k. 'MinOt-mc 1f'<, lmozgtlsok ft 1\:'I.t,J;. Sl,,'méhcll 
ti szlclelrelll\\I:óHk l-.i> C5l'IJ(U,:t s('~n atlcs(H'l yllj:Jk II: !11.uk;\l, 
aki k ilzok:lt v;:grl'hajl ollilk. D,~ ha u k.i rúlyról. akit allll~lk 
vúlkk, k ideriiI. hog:y ~suló, hogy c<;:\k 3. kouyhai kukta rcl · 
őltöLlch'e. egyszerre n('\"Cts~bCt';sé \lálik az egész társaság s 
It nézilk ki is kacagják öket jól7.lte ll. 

Nemcly ember olyan í'n':ékcny. ho~y gondolatban vég
zet! li.szlcssí'Atcvéscil is reslelti a bál ni nyis ten e lőlt. Védi is 
magál harago,", hévvel a lcf: kiw hb f(· lIé telélés ell en. hogy 
II vallás:\ hami~, McglJotrállkn:tik, fiilh:ihorodik. VL\l1ásilag 
csak :l7. az ember engedheti meg /Ua[:(ftnak il türelmesség 
fényüzésél. aki vU gy seullniféle sll'J'Iarh'lS(lS nlolgást nem 
végez, vagy Jl'~dir.( al iguzsi"I;{lIak olyan rl'lH.lHhclcllell baj· 
lIokn, h ogy mind('!ll örömest elfogad, ami il helyesebb 
m(!g()ldá~l ígéri. 

Ahol különbözi; vallÍlsos felfogások talúUwwak. ott 
vagy állandó a legkeserübb küzdelem. v:lgy pedi!;. az ön· 
védel€1TI egyik sajmílatos esde. letolUpul a .. 'uJlási érzés . 
kÜ1.öllyössé válik a hit. ~;I()dcrn idiíknel;. Cl. utóbbi a beteg· 
sé~(t', Különhöző fdeke1.ctü emberek ismerheti k egymást 
évek óta, tudhatják q~y!U:.\s társadalmi , g:\zdasitgi nézeteit, 
dc \'!l.\lasró t esetleg m él.( szó sem ele It kÖlÖlti.ik. 

Csu k egy emuer vullá súvul tön1dil, mindeIlki, killönö· 
5r-n fa!an: II papjáéval. Ezen nem is lellei csodá lkozni. 
fl.liérl hlrlanák 1\ lelkészt , ha ncm !lzér t, hogy mindenki 
nU::'sossagú t kel'l í'Szcljc. ne\'c1je? Afféle köz-vigasztaló, 
kÖi',_ébresdgclö a pap: mindcnki il.(!!nyl (ari arra, hogy 
tö te segítséget n)·crjcn. 

Hitvallásos egyb:I1,aknRl bonyodalmak O('nt állanak 
elő cbhúl az általános kÍ\·ánsáIJI~)I . Ott II lelkész adja min
denkinek azt, amire fölc~kiidl; a h i"ntlllos eh'cket a h iva
tal05 magyurázattal. Dc a helYl.ct cg,-,szcn más az unil{lriu
soknú l, ::lkik vallási kérdésekben e~ymás közt lényeges el· 
térÉ'seket engednek meg. Van, aki hóf(~hér szakállal az 
hlent is látni tudja. ha lehúnyja a slemét A tü!vi1ági élet 
több bizonyosságú számára, mint földi éleic. A .szomszédja 
... iszont, megnyugszik abban, hogy halála után elporlad és 
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tlZlol mindennek vége A I 
~vel c, ~ü1önbözö hi/ck s~irj"~n k~' ~~rm~.~~~~. A J el~é s.t ,ott 
os remelJ, ho .... ,,· k.,J. " ," "-'1 l " , owlt lor~kell}' csonok,án 

t . I .} • . 'll('JII"ahn 11 . 
egyik féle hitel, v:'lj jon nClll I í .-· k l errc,. a tfUlJoglltja az 
f~le hi' vallóil ? L,,'IH!t ti " • J~) ~<Ill ozlat~ tl .meg fl má.~ik. 
l öve tel; lehct-c vabki fi ii~.t::;;l~~ .I ~?I.~ . ~kl . k,lZar6ia gos.~ágot 

Jzgalma~ vol , IC1 '·":""k": -df' . g(Jro~, 7.sldon.ok zsidó '? 
T l , H . l' ('sem e lm' H .. 

D. áll nem én ':,: !!, llz l sc nk' " k é u {Jt esztendeje. 
vul t. A vihar kilijrhel<,tt m:~d Csa 'll ,ll, de a levegő feszíilt 
fromossá.c!'IJilk e" " ."k·r:;·' , .:ll pl ~ln :llhnn, Csak az elek-
I ',' t'> " .1 "j.( lI 'Ulylnlt • 
an ul elej!cH t'7.6 k:c"iholl ' .. ' amit e,::'Y gondolnl_ 

l(; bbé- IH~,"éslJh; ilyl'!: '1' k _1"11011. Mmdcll lIuilárius lelkész 
. .. '. ' , ' " l'g ur len ll! Dc ['J ~ , • J- .' . ' 

SZermt bölcs(>k , nem Iw('-káz ( ~1 1 . : , '0., oii9s0 ' . c vlbg 
n ek mást: fi különft!e h' l !. ' n"~,, :'iCIll!tu l. Ok scm teh el-

'
-bh . I e.~ (''''y.k''l "'í 'd 'l, " kb a o ine!. hátukat forditi-'ll~ D> .," . ,: ~u t' vesz ik s 

de!.kc! :-1 7. tlel lllő"(; 1I kUI"o' ,; t.l l?l~ a Jdlllvatlllos, év lize_ 

"

'1 ,, " go "a ussa l lar " k , ~t:J n ll!;y CJOllVC k ill" lk '·k ' ' ... na, !l m e yncl>: 
- , b' • "OZJ - val:l.mely na" ' I k ' '1 -pu ~ J2011VOMn sii vc'-ct Lc ' t k' k" ",} e 'Ullc v u piis

t~seh'(' I , A" másik eIŐ;- ', n? II onyvv(~l, kátb-al, ' ki jden_ 
ll' - ' . ,y m eg <ie 1emcseuJy · ,. 

va as .!'!; a taJu szóvivŐié a C b'l l" ez :lZ OI'e~ek 
lalos kiirnyc~c!é . A fiar~l hPr s. l CI':'W, a közvei!en, hi\'a, 
ak.u déltosl'odól, nem s,.\ 1 1~: ~skembl.rek. ~ l~)lse" i!\ Lák , uz 

l . Dl ,1 ,1 ,1 , Lb:ok u"y ' 1' -uz egy láual. A gycrmt'k"ket '_ 'f ' l ,.., scm , )rődnek 
ken faníf::mia- 3; llkko , 'h~ ' ,e." 1 lU 'at pedig a papnak f: " . . " aj nlll~.'\en . 

II Il em tehdlcrn meg 1 " "' 
Legelsősorban is, egy ViFlg ' .r ;~",y, ,IZ orcgck m('l16 :ílJjak, 
az övékélól. -' , ";il :.ISZ otta d az én valJá SOill!lt 

Dc nz" nkfvül is· a ... rl! k I 
mul!nak töm jénezni ' .\' kJo \'\ 'c, építcn i. nem pcdig a 

-l", ~ · ' .. za nz cgyházeP 'ne . , I;yu o o redlak "y:llu',n n él , ' - ,t. $ , lzgag.1, pap_ 
J.. 00> ' -' • z c sZLVvcrésé t 'á k el s ha Tendszerlcleuek \',,, , ,"' n UT!J a kezii . 
lehet , ha nem ell! éléssel da.,.,} S7.d:!io;~éges('.k , nzon scgilcni 
Jük. Ennf'k a ron,t ,''o,: n', c dné"k'gét:.eSSe! közeledünk fe lé. 
é . ., mzc nek ,-.. l " 

.~ "e veze tésrc A Cl" k k , .. n eSlISOTDan szu" ',, -o '~ trme c -el d' . ~ 
nevelni, hogy ők e" l \ é . l pc ,Ig a~.za l n Já lM .. a l keH 
min t ezek " .. o"rc"rk "sY ep .sse me:.: elobb fognnk áll,,",' . ,- . ., . zC"l " b " n t ' ... • 
sza ln rloll férfi .,!,;. Templo';n'j , Ó nws I~ \'esz\liye·' t' n eldrc
mal, LeszéJgel(:,scimmei l~n sz .n~k la l ::Hmhlal, e lőadúsa iro. 
h?~. a rég-i nbp.ó! kléuel:n,Jn , az! f ti cé~l. sZOI? Ci I!:lm , 
korvonalail kibont"a"l u"" "" kelkekneK nz llJ \'f1l1asossá<> d ., , JI '·so " 1 ll, I o 

oIgokr3 vetcmt'dtcm A , " , uk' Ol': arn ne, s lOkOl Unn 
vo ll, mint llmih~z a [!'If 7h 111'/i:l OZÚSOIll I fl r[ a lmiln~ más 

• ,ll on volt SZOkl':!, A prédikálá_ 

som Ilem a hagyományos ul nknl követte. A konfirmnlókat 
egy lényegesen átalakilotI káll~ <l!apjún la nitollam, 

Ennek ellenére elmondh~lom, h o;:::y vn llá6!'1b all, mész
kő i leJkcslségcm a laH, labín egyetlen híw~met scm botrán
koztaHam meg. 

Kezdettő l fog-va n \"fl! : :I l i~yd,,;cz ! · Ií.'IlI , ho~y az em~ 
berek ben a vallási tiirdmessegrt fö!éhre~szl'm . Ho gy ezt el
erhc sscIll : elsősorbalI nekem j,:clldt Hirel nH''' lwk lennem 
II m!l;;;ok h itével sz('mbCIl. 

Egyházi bcsúdeim bcn gondosan clkcrüHem, hogy 1\7-

~ltaJ:t11l cl nem fogadolL h lLelveket kblrilljam, :l h lvcim 
között. Soka n vannnk, különösen asszonyok , nkik szórul · 
szóra elhiszil{ II cwditlmt,. a fcll:'tma dást, n menn ybemene
l-cil, s az ószövetsegi legendákat . Üket nem bo!r'Cmkoltat
!::tm meg :u:áJtnl, ho~y :.lZ ilyen tudomány talan hit ellen 
t5zÓI cm,' ljek , EgY'izniien nem vettem tudomást arról , hO F{Y 
efféle mese-hitel. is virulnak s b€'szé!lt:m arról, amit aj:ln· 
Inni ludhlm a legjobb Jclki ismerdtd, Az voll a célom, hogy 
m cglt,Uscm fl 1,' lkül,cl az uj hittel , h n!':)' az észl'evétleuül 
szorítsa ki fi ré ;:;: iL fgy fl hit lljul Í\s ~f)haSClll jár! lelki iires
séggl'i. E!k~pzelhetjiik annak 31. üreg a.<iSzonynak il lelki
ilJbpOl át, ak i megnyugvását bizon yos naiv, de számára 
soka! jelentü h ilformába n meglaJá(la. Esetleg lassú mun· 
káyal sikerülne aznk!\t meggyengílcni. MMis látom, h OF(y 
babonáiknt szégyenlik eliillem. Már nem fogják fl fecskére. 
hogy a tchen hasa aJall fltrepiilvc a "'.ici megron totta. A 
román pnp í.Jfa l vízkeí('S7. (]w!' nll';:;sl.en ll'lt "ízről ugyon 
még löbben áJJítotb"ik , lH.Jgy az szc\l.lfáj:tS t lle-n jó s hogy 
az: sohasem fagy meg, de pur nnp ntllh 'a Ullír l){'v:II!Q!ta az 
egyik , hogy b izony " szcn! vi1. j éggt' "úII, A babon:l olyan. 
m int a gombnbe!er:iség: gyorsan terjed e!\ nehéz kiirtani. 
A magamfajta papok awnban pl~:"melez üllk. Ve a fát hillba 
védjiik, ha n t ermő Ifllajl nem újítjuk meg. Hogy :mn :l.k 
a szegény f1sszony.,ak még t'H:y kis babonája se legyen: nzt 
is ~ajmiljuk IMc~! Csak akkor vegyük el az I, nmije va n , ha 
helyébe jobbat tudunk adni. ~!J ú,qy tesze!;:, mint az okos 
sazda. aki e\(>bb minl :'!. t hez a k (iréból is, hadd b\ssu, meg
eszik-e a tehenei. Elöbb megpróbálom, vajjon cIfog:ldják-e 
al embereim azl az egyszerűbb, kevesebb sall:ln g:gn l föl· 
dlszilelt hitr t. amit én nyujl ani tudok neki :", Csak a zutá n 
]tl!ok mki, hogya régi. pOros széná t a lom nak szórjam. 

S a id Ile lll fogadja el ? 
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At is annyit megérlett; levegöhől marokkal többel 
lehct ,~ lOrítuni, miat ílmckkora bizonyosságol a \'<llIás dol. 
gaihan találni lehel. Hogy m iru] en c!)ak h it, semmi ",em 
hizonyosság, Hol van a végs6 tekintély, amely :t tö\\élctes 
igazságot kinyiJa lko:tlass:l'! A bibliában? Már hnJlolta a 
gondosan kitervczelt eUí:ld:íssoroz:\lol, amely a biblia cm 
ber i eredel':' k imul:\lI a s nem is keltett a dolo!>: n agy fel 
tünést, tn t'! rt ak i csak cgy pár oldalt olvaso!! belöle, at: 
muga mar lál ta, hnhy :wouk minden sz:\\-a isaz nem lehet. 
H:it úgy is van; lUi minden! nem h!Hck az emberek .o.nn}' j 
ezer é\'ek nIa II I Talán iri.ll volJm, hogy Is len gyönyörködik 
a leült áldO}:ali á llal ok " érébcn? Vagy a j eruzsá lemi nagy 
tem plom legbelsőbb szolJáj{lbnll c..<;aku ;';Y'ltl ott lakott nt 
lslen, akirel esz tendőben cgy6Ter a H5pap, na /{y ü n nepé
Iyr.sség:.:el honá beJép,,~n, tal:~lkowtt'! I-1i~yje, aki h iszi; 
egyebe! nem lehet m ondani. Bát ha cn hiszem, hogy ft 

halál uttin új élet kövC:kczik, nekem él1P olyan i;:.:azom 
lehe t, mint a papomuak, aki lemeléscl, en az elt .1vo7.ollak
kal találkozást so ha~(' .Ill ' gé. , mert úgy lá tszik, a túlvilági 
élet ben nem hisz. 

Valamdyikünknek igaza lehel ; .Il; löhbi té"ed: dc m ind· 
nyújan becsi1lel et;en kercs.~ük az ig~zságot; cgymúsra 
h aragudnu nk nincs m iért, ' gy gon dolkozik , 

Tudomásul veszi. h ogy az én hitem nl.lumennyire máfl 
lehet, mint az ö\'r, Dc uTt'rl uz l~n fcl:,:\'ú ló f:'lk id m IÜ1é' lé! 
lángra J.;y ujtja al Ó gyertyáját h, :\Ji ncfenki ég, -buzgolódik, 
világgal. Istennel számol a maga termé.nek szerint. A hiba 
azé, akinek lelkesedl>$l' lelohad I ~ pislákoló fénn:ye) a z eléje 
irt ulat scm I:Hja. Áldott legye n az, aki lelk e lángjá n\1 fcl
gyujtj:l II má r-m{lr kiah ó tüzekel. S gyertyát talán csak 
gyrrtya tud mcggyujtani ? Lá ng legyen nz. akármilyen 
láng, vörös vag:-' fehér, restl,eHis vagy báLor ilZásúl Lát
ván az ó hitét, felél ed az en,lfém, 

A türeltnességnek olyan mér tékét tapastlalom :1 {a -
1umban. hogy az m ár sok is ahhoz. hogy a távol állók el. 
h..i g~p:~k. 

Az it>t(,\lliszlc!et rcndjéhe 'hevcze!fem valamely érlel
mes és (>l'lékes \'allásos irat oln\sás:\t , Ez legliibhször a 
bi blia. De ol "a~! ;lIn Ű ll m:í r iJ:J hi! ~ (s Tnrnll~ vers,,).; "1 iA , 
ha azok az iSlenli <;zt('le t h an;!lIlaliiba heillellf'k. A Dávid 
Fcren(' vagy Prohfi. ,~z ka iratairn löhhs7.ür sorl k erilclf{'m, 
A jéctürés akamtlan érdeme az egyházi föjcgyzóé. aki a 

IlU 

!. 

mc"úJ·{toit teml)lom a':atasi üntH'Jl['l y[~ n elsönek olvn.-soH 
o I ' " I ' fül h :hiiai n:<il,! az Alli lu S1.í~ kél:('l, b:'<'('H \. SZlJSZ (' ~ P;:'lu, 

üJ (:séb(\i, Egy ily"n íiIllH: P(~;yl~n ~ n Uij('gyúí téíl b:í rll1il ;1 .. 
rogadta:, a h ívck, tu ped ii{ :1 kö\'(~ikl'lf, \·; , ~ '\rna p()kon bat· 
ran fú! yta lhattfl m l\l áll ala he H'l(de[t t\jíE\';l, ~rn, ll~Olld
h3.tom, M 1r{ls-ohi:l'-;!\s !l7. isll'nli.-..z tl ,lcl. l'gy ik lc(~lobbr.t 
j elent é; l'Í'szc, A h;\'l.k sohasem zúgdódlnk eJl cl1l:: <Jít iil,öm· 
mel ,,('It{~k és tlgyek mmcl 1't b"ye1!éI~. 

A távolból jÚlt ember awnhl:n n e1)l ismer,i u, f(' ~' 
ébresztett türelmesség mcrl ékl:t s erővel cl akarja hi tpIll!, 
h ogy Ul. öre,gek, l e~alább az öregek, meghntránkoZ\'a h uU
gatják a bibliállki" üli versek felolvasás!!t a tcmplomba n, 

Más. 
Paláslos:m női leológus irn:lílkozik és préd ikál a m bz

kői szósl:~kró l. Erd ó!yben dí5súil', A hí\'ck {;súnle érdek· 
Iödéssel és stereleltd' fogadják, Az fl h lis\'ét c;.!yike a le~
galdagabb:llml'lk II vnll{lsos {;,T'l.~S fdl)u l g:j~:I~nn, A ,<; z~m· 
szM falusiak II fejüket c~óválJúk, A kolozsnmnk m rg "un
nak bOlránlwzva, A ft':lhivata los k üzlüny SlNkcSl,tÖJC az 
eseméuY l' ií l nem mer tudós{tó,,<;! közö ln i, A mészk,~ iek ~ i t 
sem ludll ;,k nl. egé<; z s1.Íl ljikk ról s lurclme!lcnul vúrJak 
Luci s Bo risk:t újalth sr.ereplését. 

~1Íls , 
Áldozócsü\örtökön konfirmútás, A l elkt~ s7, feloJva."Isa 

Ul'. e{!vh:íz. i törvém \, amd v a konfll'm:\l:ís ünnt>pél ye~ kt're
tcit ciöírjH s fl leÜlész! kötelezi. hogya növendékeket m eg· 
ft'lPlő \'altúsO'\ ok la t,bs:i l 1.'!ök{>szíl ~ t " :\z (' !Ők ';Sli ! és a la pos· 
sága felől neII\ lehcl klHsé.2;, A Ill1.S fnl .... akb:\fl s7.oká s~s 
6-8 heli káléttmilás helyeit fl lelkk z kN 1 ~len heti kel 
délulnnon fogl:tlkozolt az ifjokl{31. Az el ső tc~en egy~ház~ 
történelem ; a m:l.~ikon a vnllás ch'ei. Köve tkeZIk a k lk{~~
dezés, A hívek a m crfszokott káté mcgs7okott k érdéseit 
csak clvét\'c h all ják, .. \z~k h elyett üj kerdé.~,ek . l\i, f~'I~l c,te~ 
cscmlü\nek föl . aroc1vckben a h ivek u lelkesz pred l kaclól~ 
ból jól ismeri hitrellaSlcrtl ismer ik fül. Az if ja~ sajál.maguk 
által irt imákat mund!~nak el. Kifogása scnkmek Sincs, A 
k nnOrm ál:'ls bensősége'!, meleg, la nllhágos. hiterősilö min
denld rész.ére, 

A táVO\i:"lk azon.ban hireket küll enck . h o!'!y fl mészkói 
pap kommu:üsta és j ~len!ngadó. Ar. ilyen papo t föl sem 
~zabudlla szentl'ini s regyelmi úton azonnal el kdlene tó,vo
lítani, am ig a hlyek lelket tökúlelescn m eg nem zavarja. 
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A mészköiek pedig ugyan nincsenek il papjukkal úgy meg
elégedve, amint az kívúnatos lenne, de ez más történet; 
annak okai nem vaWisi, ha:lem et.:yr,b teTmé~;zclüt'k; egyéb
ként sem az egyik, SUIl a músik halálos bűn nyom~til nem 
fedezik föl benne, 

- Igaz - nem kellene e;.(yéb, csak egy kis ldlunítás 
s készen volna sok embcl' résdriil a fegye!miért z~~jongó 
vallási m{'~bo!n\Jlkozftl';, 

Most lalán azért haragszik, mert nem neki nyujtol;: 
először kezel, amikor egy csoport beszélgetl) emwrhez 
lépek, Kezdem azzal, nld a kezemügyt,be esik, legyen az 
harmincholdas gazda vagy fiildnélldili János. 

Akkor nt fogja vallani" hogyavallásomat kifogá
solja s e!ítél, mert nem hiszek a túlvilági élethen. 

Ö sem hisz abban, de ahhoz senkinek semmi köze. Ö 
azérl tartja a papot, hogy az neki reménységet prédikáljon. 

Hej, be sokféle embc. van a vih\r,on! 111Jen is akad. 
Pedig én u'ménysr!i;et pr0dik::i.Jok, mert higgy(~t"k, fc

leim, ilyen ember, százszoros öröm és ujjongás, kevesebb 
akad, mintsem hinni lehetne. 
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A GYERMEKLABAK ÚTJA 

A g!Jnmek lelkinek /ejledúésa iigyeljük (IZ 

új kijelentésre várók boldo!1 örömével. Az embe
nsefJ fl !merJlu:k lábaivol lépik egyet előre. Jaj 
mmak, oL'i a fJ!Jermck lábait IdJéJ.:lyózni akarja! 

Soltan úgy vélekednek, hogy ~7áraz, olwskodó, magM 
az élel külsói;égeibcl1, cselekedetekhen, szervezé!>ben kiélő 
racionalista vagyok A misztikussághoz annyi közöm sc 
lehel, mini a könyvtáhiának a könyvhöz, amit befoglal. 
Vajjon igaz volna ez a vád? A régi vallú:,; szempontjából: 
föltétlenül. Imádkozni a szokás értdmében, beszélgetni 
Istennel, mint egy személlyel: sohast'm s:wktam. Senki 
emberfiát, népei, fűldet vngy könyvel a többinél kiváltsá
gosan szentebbnek nem tartok. J éZllS, a zsidó nép, a biblia 
- elöttem egyik scm sugi'tCOZ kliJijnlcgcs, legfeljebb tisz
tább isteni dicsfényl. 

Az új vallás szerint azonban misztikussftgom kétség
telen. 

A misztikusság az Istennel vagy az istenivel való lelki 
közösség, a vele való eggyé levés. Nem más, mint a lénye
géhen életet, mozgást, mcgvaló!uhísra való törekvésl jelentő 
vallásosságnok II megvalósulás diadalmas pillanatában 
mozdulatlanná, örökk,\vulóvá, boldog állapottá való válása; 
minleg-y kitcJjesülése é.s csúcspontja a vallásnak, Az én 
misztikussúgom a dolgok és élölények szeretete, a bennük 
való elmerülés. A nlindenböl kisugárzó isteni delejesség 
engem minden dolgokhoz odavonz. Sejfek IUl.lmaza a 10-
"'am; miért örülnék annak, hogyha az udvarra kieresz-
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tem. küvcl , mint eg ... b ár:ínv (.;. jó ked vvel engedi, h()gy :l 

II~'; ! I;{II átöleljem? Ülni a rloléjok c 'i end('~s{; ~:{-hen, :, ' f;ík 
:\ la ll a kert bf'll : _ II l ani~s/al ü l!l'Ie il gyöngyvirúg hdq;;cn 
n éz a világh:t: a lök ill dúj a sZl'rl ek úiwU, II horsó iidl' zöl
dCII sorako-úk a,~ :lgyá .. s7.t· I I~U , ;). fris!'.e n vt'ldl ~a !ú t a \·i;:\
gos c<; ikja m úr 11'<;]_ (;'\11 lúll!atcJ. A k('ri l{'sc-n Ilii <J f. n lclHl 
n éha ökrös Sl~kérf(~i HJllu l k i II 1l H:~ 1.(j re eg yik·m:'lsik SWnl
fó zédom. A ld:;:eú llymll a !;oillok bun játszi l.. CSfm!E'S ~)(j]
dog"agg:t l foly ik {I t nz í:h!km mindenek élcl('be. AL isteni 
léid, lalúl ('[:YIll:'I-sr u , 1:'IJ:I<1 t'gY OI :h,lltlz, k i vúnju e;.:ym ast 
mi nden tlulogban i's él~íJ(! ll r lJell . 

Az em berek iránti SU'rde1cm i.~ ilyen ös alapú , !lZC1·
ves, magyarnzatot nem kíni nó. A j,'zusi tör vény: szerCód 
cll cnscgcdet, ma~á l.úl ér\"tödö. Ezt a sZI'rdc tc1 Il r lll be
folyásolja , k iSC"hbíti \'a~y növeli :lZ emherek köúill i \'i · 
szony. Minden ki él, :111('gy:m 1H d í' aho/tv a Icrm és1.ete 
enged i. Akit szeretek , IHI mús,>al til i ;.;zcmlwll, miért ~zcres , 
S('1ll kev('~bh (\ ha (~rd c'! .. e W ;,'I: I kül di kűzddrm!Jc 'I Sok 
k ümllös embl! r- hűgf! rra l ll.l lálkozik 112. em ber naponia, de 
egy siucs, " kinek lét ezése Ile rczdül hctnc me~ hcnne jMesö 
ér zéssel. Egyik re tiszteleHd, m iie;ikra m oso lyghsal n él.h~ L 
Huragudhatik reá, k üzdhel el ielIe, fél szegségeit Ost01'01 -
h atja, gonoszságáér t m cgvethdi; dc ezch n tú l, ezek c lle~ 
nén~ a70 ösi (';!ymáshoz·IMlnzas, a közclsc;.: Ill cl"f::s~gc c,;ak 
fe lbuzog: M sdvcrn:-n. 

Kis fdek(~l. (!l i iskolánk bUlIlJóil, pompÍt.'i, t·rö{elje,s. ér
telmes gyermckckd. ,~ Z1: eI a m iszlikus I'l zcrdcUel etetcm, 
Halom, ne\'ele m \'a llúS05S:l.gru. 

A módsurem !i a luníl iis eredményc elle11 állandóa n 
sok k ifogas Ictctik. 

Még ~lész kün~ jöveidem előtt egy kii rnyékhdi lclk&;z, 
m illi vizsgabi1.los, ~j1;y érlelmes Ic~nyk a fejét a fc~c1e táJ>.. 
láh 07. ve r Ic. bizonyára U7.crt. ho~y gyorsa bha", vallson :IZ 
esze. 1\"em ism crl'tlcn , nem Szok:l tlan ez a lll ód~zer s II I cl ~ 
k 6sz, ha ism erte volna fi f: yermek érz{'kenYISr}gét, hll{m nem 
is a lka lmazta volna . Dc czt a leáuykát h iába szólltgatla m, 
hjflba k érdeztcm később, csa k ft lll)H. nézeH Tc:nn za \':lrcJ· 
doltan, ncm válaszol! . A lárs3i egybehanl:{z6an állil otl 6k. 
h ogy lelk i n~nddicnessé~e a fenti eset óta ta pasz l:dható, 
E g): ' eszlendő törődésévcI . ligyelmcsscgével s legfők épcn: 
a k ifej lődött hiw lmas rag:lsz!i:odft ~ leveg6ié \'cl hclyrehoz
Iam al. elkö,'c te tt hibit. A gyermek azóta rendes visel-

IO!; 

kedé~rL. Ennek ft lelk éswek tr.kin lé!yére hivalkozva val-lom 
be, hogy vallflsos ncwl!!st.m r.cm k iel~~: ilr. . II vit sgim nem 
emlegeth'm h !en ne-.-ét az f'löírt ~z ttll1ha íl. A "yermckl'k 
közé be üllik apadba, bol(IH azt P:iimay Lt'Tlke liatározot
t a n til tja. Az ('.\!;ö k t t (;51. t5. 1y mbd kulyó kníl. macskákró l, 
!ova któ l, mad arakról mo nd \.'e T'~.;:ke : , nl{'''~> i;. (!1. 1101 mnf!ld 
a z lslcn', Bizeny, az ilyen tudaUan v:J.H:h!aaíHisl ny il vá
n osan is meg kell róni. 

Egy kicsit mindn yájunk fejét a fekete táblához " erik, 
h a nem raga szkodun k f:é pi&i ponl os~flg3al uz e!i~írt bln. 
tervhez; dc al én szava m nem i gt~n aka r cIáUani. 

Ilyen kőrü hn{:nyek közön az ember könnyen c1veszft~ 
h eli n hitét az e~yh:i.zi nc"elé,; fel silbbségében, 

A1.ért m cg-syözöd;!smnet nem v:U tozlatom meg, mert 
e lé~ okom n incsen reá . A nc\'d t,s voltaképen nem á lla mi, 
h a nem ~yházi feiada i s ('.sak mert az egyh áz Tlcm k 2pes 
h ivul:hHtnak bc('~ iileft:sen megfel elni , \"eszi mng::íra az á llam 
II gondjá t az cIl1heri~él-i szi nle (Igyönte lií h elycslése me lle tt. 

Al! á ll:lm ft tár sadalo mnak rendre, küzbízlonsá gra való 
nwgs:wt\'czése. Az il !lalll feladatu esycsek tu lkapása inak 
mega kadályozfls,t m indenk i Sl!~ h;ldosát:a érdekéuNl. Az ál· 
Ium kölelessl"~e a k özlekedési eszközök IIl l!g" tcn,mtése és 
fönnt artása, Az. egylu'iz, b lcn orslágának ép íti) m estere. 
Minden szellem i cél hozz{lja tnrtozik : a ncvelés is. 

Az o rszfl!{ha n :lZ fl ll ~un le lt ::11. ú r - de :1 községckb..:n 
a bírónfil m ,~s mi ndig nngyobh h a talom fl temp lom. A mi 
kis i~kolánkaL is az állami tör\"ényt~k mind en üvé elérő szá
lai ránsatják ; dc II tH!"elés szcll-em ét m égis c.'~ak m i adjuk 
m eg, nz eg}'htiz embcrei : II ta nító és li lelkész. 

Az órarend ősszeall ih\sától kezd\'c a vi zsgák m cgtal'tá. 
sa nak idöpontjbig: az áIl (! m minrlcllte ra kell hogy üsse 
hj yuta los pec s~ lja. n e (\sztöl nyúrig, délcW II és d élu tá n 
mi á ll unk a ~yerckt>k dőlt , magasa.bb célok képv iselő i , 
lélek kel eltöl!ölt férfiak. 

Végtelen /o{yiinyö r íi ség, sok gond, felc lő~ ség yáIlaW slI 
volt nC'kem kczrlellöl fogl'a az iskob, 

A vn lhbos. HCH~lés 1'(1.Jj:'mJ Ilzi tii.ztcm kj lege!iJs1.iir, 
ho,!::y a gyf'rm el; (Ok bf' n az a lkotó k(·(het. a 70 ön:ílló'-ágor. :1 
do lgo! .. szerdl'l é t fiiléh rcSSl cm . ..!..I la lúnos é.; (-J Ein kj ';sé 
széthllll ú volt a IIc \'t'I«si rend eI k l:pZ ( ~lésc: a mt'gvaI 6HI1(\$ 
m ó(hz('rc m {.f~ ink:íbb. Amit Am,'rikába n tau (li rpm. a J; \"(" 
zeLetl egyedü); :IZ pedif; mfls koJriiJmenyC::.: !,:Ö7.C ilkI!. TI "-
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hczen \'olt alkalrr.azha. ló. Bi7.0ny nl. első ,kél esztCll dilbell 
alig \/él;('zlem egyebet a kisérl('h!l ésn él. Dc !:":s5an kitapo
sódlnk a h elyes ulak s tisztti hb:;m 'mutatla meg 'ffi,'lg:H 
a felndat. 

Mi avallnsos ne.\'elés ('éJ.hl? A gyNl1H'kekr.t \'~llJÓ'\O' 
s:lkká lenn i. Mil j('len t: \ ':I II ;'ISOS IH\k len ni? Tlld ::t lo.~a n bcl('
nIIani M': i"lrni ('!Pt .~od r:;ba: ld irs!tf'lü az jclPni (·(;11 : az 
egyéniséget kife jleszteni és a. szeretetet elmélyítmi, kiter
jeszteni. 

Kezdí'llöl rr~\'a ;11'1'1\ n (l' lfog;í<;on \"(~lI~m h(Ií!"1 a 
G- W é·w,> t:l\.'f' ,'mekd; nrk k or:~i \~s sok teki n tetben kuros a 
va113~os éle lCt\! isll'ni ~ryiikrrdrl)' IWS>:t\ lni, lll r r[ M:t ök \l"\' 
scm ,;r lhl'!i!, nl C~. Bi 7:o l1\'(}~ isknfogn lomlllfll ip::17 ho~y már 
rCl"ld~'k{'znck, l1mit ,ik s7. i.ileik~ól ~a iálHottnk cl: de a való
s7 iniis{·t! :17 . h()~r {'z !'I foqalnm h ('IYlcl?n. A ~y(' rm el, n('m 
hmn hul mlí 'i t. min i e<::; \' í' rn" k w\'fvet\'pl fo,rOAh~lIO Islen l et
k ém:elni: ('gy lén~.'1e r..:cs: frhérS7.akHllns iirt,~ \lfal. aki ri frlle
gl'kcn lúl fl m~nnyorSl:'u:,k\n ~lfl ~\,;:J ! okhd kiiriih'én~ ur!tlko
rlik flZ f' mht'! rek fde 'l. Mi "pm volna k{H'l)~,\ hb , TIl ini ez! a 
(O(!:llm nl ('bh(>n !l IH'I:-han mCl!m{lsíhl'li prüh!l!J, i, Vi."7.0,)t ha 
a l(' lk{'sr fl 7: ilVl'n h ilii r: \"f'rmf'ke:k elöli Istelll'öl beszél, bár
mi!\'f'l1 l,őriilt rkinHíf'n fo'groJma zz:J is m(>f!: fl m"\!hnlúr():dt~a it, 
ök (lI.'lyis csnk a:r.! ar. i !it('nfo.~ahm, t for.diik fölidézni. amelyet 
ismernek s oJn f>lyn('k s,{unta!an ,j(-lcnlé .. e Y;1n. Ha én azt 
mondom: :il 1.<; lcn jú {'S s:o;-{! rcti R:r. emhcrrkd. m~rl h'l az 
ember elve!; II bÚ7:1t1l ll!/.nl, ft? a nrdv,~s . m elel! fil1c!ben kikel; 
FI ronnf(;n,· :> a7. ('só Df'di q megnöves7.tL meq{~r lpli: - - fl ~yer
n'f>kf'k (';,t ~ 17. (~!'es;o'. icll'ntÍ's-csoonrl ol :Hk:1pcsnJ iák az ők er
z('kile~ clkh':r.f'l1 IslcniiJ. re s nkkol' l'U Ilf'm te ltem cg)'ebct, 
milli mcgeröíilellcm őke l kezd el lenes hitük ben, 

t\e-m ha i? )fns! (>:! k €'JJ náH •. az ilven hit; csak 1'7. tudia 
het ölteni II lelküket: nn C!\'aliÍlrfl s, (',~odúk. i tÍ ~líg n<; arclÍ r.~ \~n ? 
Lehel : II tall il!7.lnlatom lúJ.;úí!Osa n k!','és nhho:r.. hO<f~' e lek in. 
let ben hal;'ro7.0U véleményt h :djuk mondllni. O <'i valami 
b ennem V:lll. és én n ~1Il tudok tndvu olynn s7ól ki e jfeni, 
amely nem igaz; 1Il ~!{ I!YeTmrJ~eknf'k sem, nevelői ,iÓslí g,-::a l. 
Mt'~N. ;"\701 i ~cn , :wt önl(ik m:l!:!amhól. h osszúkarú ~s hns~zú
fiilú óriÚsnkrÓI. é~en jilró c!;iII:l!'okról. nn~yfl lok éncHríi!, 
betlehemi jászo!rúL A Slcme11l (',Si1lo~:í Sll S o hangrnn zené.ie 
etárul; a ,I{ .... ermebcre,g őrőmmd követ, iS il7.1l fl !i:r.Ót, (,;7.ereti, 
Of! olvnn h on.~ga l é~ olva n kénm' l mondnni mesét. ho':! \' a 
~ycrmekek azt valóságképen öllsék magukra : nem tudok. 
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Azt II par imái, amil !I Gyeranck m :'lr ugyis tud. elisme
te!tetem "ele. A s1.ülők jó és egy.szerO lelkek ; ök csak k ülső
ségeIt után !ndnnk itélni. A vizsgán rt Mialyánkot is elzengik 
egy szólam ra, egyszerre t'jlvc ki m inden szót nf:(ot. Meg van 
mind enki elégedve. Csak a vizsgabiztos duzzo~. mert az lstcn 
nevét ncm emlegetIem . Ö bczz~g II be7.:í. ró blYi:-:éd cis/) mnt'
da t:'!! is SÚ!YOSI'ln "ullásossa veri: l stl'!n segedeJm éb(il clju
loti link a viz.sgúnk végért!: a jó htcn mcgs()gfle tt s most 
m indenki h az~:unl'het vakációzlli. 

Kis ~ycrnlekeknck. jobb nem beszélni az is leni \'a lósil~
ról, oz élet méJy~bb értelméről. Velük egyéb céh.mk nem 
leh el : megindítnni őkeL Il!l1ylegescn nz isteni élet útján, t c~ 
h:ít : cgyéniségiH,et lüfcjl~sztenj cbósorb:m. m ásodszor pedig: 
erösllt'ni bennü k a I'>zeretclc t, amely ókd a dol guk hoz. a ntl
\'ényekhez, :illnlokhoz, emberekhez. a \'ilúghoz kapcsolja, 

Ezérl tudnIIk euk ~1 gyermehk :lOnyi mesé l kulyáróL 
maeskár61, öreg farl,asról , cl ef{inlnjl. 

l<lilűnÖSl'k eZl'k a I1Ic:-.ék! 
TuJan egy ilw('k s inc,," lunuJ.sága, ,Imi! vers ikChc foglalva 

a k icsi rill s n lúcsi le:'lllyka dénekelhetne. Mási e,::yik scm 
akar : éliivé, rokonna, s7.erelni val6 drnga dologgá varázsolni 
fűt , virtlgot, kápos7.lál, lova l, ember t. Van CH}' mesém Nyisú
r 61 &I Nyusziró\. Ket k iClii Nyuszi-fiú, e lszaladnnk hazulról 
\'il<lgot lá tni. Ta lálkoznak a házinyúllal, !t cicúval, a kut yá. 
\'al. Szerencs t~ \'el hazaIH~rr.kednek . .Ennyi az egé!'!l: mini egy 
népmese ülyan : jíl\(~k()s, l,rdves: il J,cl nyuszifiút az cmb,~l' 
magáh oz szerel n é iilcJni. Még a farkast is szúnnlo11unal, rO
kOllS1.CIl \'Vr.l tekintjük, :unint n ehéz téli idöben az crdöbl'u 
baran g-ol, razik , éhezik. 

Ezeket II m esékd pályázatra küldtem, h ogy legyenek a 
két ul.s6 osztály vallásos nevelésén ek a nyaga, de a hírálók
nak nem tet szeUek a kél·désck. amelyeket m inden m cse 
nUm, a fdl éle \('k Jl"k megl"cldöen, odabiStiyeszlc!lcm . t n a 
mrlg!'llU részcrő l soha~cm törlöm le n mese hlmporát tanit6s 
k~'Td ezgetésekk cl. Honnan sza badultak el anyuszifiak ? En
grd clmcsek voltak nz édesu nyjuknak? Szabad enged ct!(':l
nek lenn i? - - na n mcse vagy a vers nem mond m eg m in 
dent mag;ilmn. nem szidl le a gyermek kicsi szi ve mélyére, 
ahonn an, szú mol se tudno adni fejlellen értelme róla, ho
gyan. ml'gmozgntja il kedvét és közelebb hozza a dologhoz, 
az áJ1atokhoz. az emherekhez, II m cse nem m éltó a gyermek 
h ez, nem m éltó a nevelöhöz, 
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Egyik esztendőben lermés2eli k{,myezelükhöz. dolgok. 
hM, nilvényekhe7. rs flllalokh07, hozom kÖ1.elebb nz egyÜtt 
f[lnflolt rl"\ő ~s második (lsl.l:'ilvl. j\f 'ísil, évhen az emberek
h('z: szülilkhöz. lf's{v{or{'k h( '7 .. b:u·á lt)khoz. Azlán már II vi
I:h:nt m,H:véh (i!lurfii;:~r<;('ilwll k r uli :l 9-tO tIv~s f::)'crek 
megismerni. TflTlul ('(:y n'·p lör~én t! lm{orö1. Ar. ö~cmb!' r ~eh~z 
!;ofs6.ról. fl föJdmilwl(s kt'/.dC'lciröl. :l Iűz föl(edrzé,éröl. Sd. 
IlNi. c .. i1Io;.:-6 kr pdc IWII \'nll,,1 el elóllr nT. aráhini sivatag 
o:'l7 i.~nih:," lnt.J, ","icM n'~" flf'Il', v;.Índorl5sn. or~;diaabpilása. 
~Hir kiilöl'iis dn! :!f\k:l l l:lInl! n nrim iliv "all:'i ~ ról, bál vánvok
ról. ~!l; :i1d()~a l o J.:,' ó l. nm f'lyck nek rn ~ I.i(.1 - ilyen hi!'l1.ékenv 
~ r r!!"! rmh"" - N""7f"IIr1 <;l. í\lfn hl! :17 isl<,ne. O!' lám:ldnak 
próflor:'tk. :tl,jJ< a kidil~'pkn:lk i~ "'7, I~miikhr mondják az i~az· 
~{If:{ot s l:mB.iák n népet nz iHaz lsl cn hitpre. 

:-lelt\'~'dik é ,': .T l~7ns. A'. emb2r Pl; ~ lört~m"lmi "8!!V<31{. 
.'\ 1f'!!f"nrl:ík érm nn nyim rr<l.C'j nT. Ö c:mhr r'i nrcánn k. m·int a 
m""Q'törMllt esrmén"f'k, r..~nl{ {'PPt'n: legcndRnl kelT I.,nft"ni 
fl lcw"nrl;~kflt {os v~lló~ftg !:'yan:'ml a:>:t. ami valM,,"íniilp,,! h;te
I('s. Mnr kÜ1:l'1 ju loHunk. ("VV ! is7.!llltahh ... n ll i1slnrtf:ne1m i 
mf'l!nvi!:"lt k f)"I!ish f)7.. Ülörlik hnlnrlik {,~7.I(:nrló : P~yh:\ 1 'örté
nr:km. A s)'('lll'nl mf'gt(',mr~kpnyi.il(~~{', föl1rlr'l~() lás:l. ml',.::rom
InOla . lis71nl:í"ii k h(.rJe1f'!. r.<;:1k e71\trill. 3 l{"mfirm.U1sra \'aló 
f' 1 ~kt's7iilelk pn{'n . ~rkf'7 ;;Il " .\Ii .... . hn!!\, nz Mf\1 is/eni lénvPí!é· 
ról. ft szeretet gyökc-rfrö l, iirök vnlóMlgokhn való t'lgyn~ódá. 
sukról hírgvalitmk . Eddir: . h:1 sz6 l'sett I~lrnrö l, nz nem a 
mi hifii nk ml'{.{\'il:\lása , h·l1l1.'JTl n r őrténelmi emh"r <j.okféle 
' ·nllft<;:ína k m f'gi<;mf'r;:f«' \'0'1. Ada l::! \'li ifé<;. A .... '"erm.!I, ~ "é!
IdH .int fi hitr.k kiilönféh~é!:pnd;: tltda!flr~l " h()~v vnhmelv 
mell e'!. tClrn:í. f(! v{í türelmerlenséggel," a tanflója kényszer. 
rel eJkÖl elf'7.1e volno . 

A vall{jm~ n(>\'e l ~<; a 1!.' ~lfi~ahh , 1(!~kf'\'éOlhbé szpkl:'tritls 
ut .'l kon indu!. !I·Pa :11. T~t en fH'v~n~k e.mlC'qelrsrt ~em te'lz"m 
heirl e'17elt szoká<;~á . Ff' iI~~7'em a gyermpk pl=t'véni~é~M, tár-
5irt 5i hailr>mail. J.a~~:ln h "'h>h t' lvt'zf'm :l 1.,<;idó ,~ t!p és .T é1.t1S for
l é rwl \~n " "resztiil, a Jeg l:'ir,:lS:lhb keretbe: !l k(>rrsz l ·:'ny~é~hl~ . 
Un i!~'tr:I1 ~s:í cSflk :-tkkor t e~1.(·m. am!kor gOl1riolk07.ik ~ luda
IO~.nll fo~ndi:l \':l~;" veli e l a n~ki ajúnlott kiiJönh~g("s és 
részJt'!(>I,he nH':nó elveIirt. 

~1. a n("Vf' lé-;; j rcnd<~zf'r v~khilih'é ncm fo~ lenui "enkil. 
ric mmdf'1I anl.'llmnl me~S1.('re7, h pqy az i ... lüni sw}Jndsáqrn 
I(:rf'mldl cmhér a maga h i'é t s:~abadnn kiabkHh :l~~a . . A. nc
\·,"~'~s lwn ncm kényszer, d{! segitő jó barát ajánlkozik. Nem 

B ,,\'8J1á5" ölt leslel a felnóvő nemzedékben, mint valami kü
lönálló, öröknek kijelente ti bálvány, hanem az új nemzedék 
válik vullásossá ft mago. tenn6szele sz(~rint. 

Ez az eljárás teljesen ellentéte annak a mibik ismert 
\·allásos nevelési módunk, amely azzal kczdi. hogy már a 
párévcs gyermeket hozzászoktatja afelekezel jellcgzetes szer
tartásai hoz, templomi levegőjéhez. Ezáltal azok i,rökkévaló 
!tzÍlH?7.clct nyernek II gyermek lelk ében, mint ~ k(~l. rlel óla 
ismeri I~esanyja és a szülóföld. Az ilyen módon felnevelt 
ember talan vakon fog ragaszkodni vallásáho:>:. Dc nem tar
lom becsületes eljárásnak az ilyen nevd ésI. A gyermek ala
kuljon ki szabadon: maSa termeljc ki II neki legmegfelelőbb 
vallásosságot NinC-'; hagyobb bún: a jövöt, a mi e lképzelé
st'ink szerint, formába kényszerIteni; megál1ftani, megmere
vHeni próbálni az emheri fejlődést EllenkezőlcF.; : a gyer· 
mek, az új nemzedék Jeikének fejlcdezését ügyeljük az új 
kijelenté.."irc várók boldog örömé\'e l. Az emberiség a gyermek 
lábaival lépik egyet el őre. Jaj annak, aki a gyermek lábait 
Jebéklyózni akarja! 

ViOAM ÉS ELÉGEDETT OR, ZAG 

Sokalmflk kcdo f! kerekedik, lwgy vcrukef. 
m eséket, imákat irjon. A. versd .. ból még hid
nyuznak a rimeJ: . A. mcséJ.:neJ.: suta a farkuk; 
a: öreg ember [('f/többször flt'Ill tudja, mit csi
náljon cl hal mafaeeal. 

Szines és mozgulma5 a mi iskolánk élete. Külön ki6 
ország, bcékelvc a felnőttek keserű világáha; vidám és elé
gedett. Már egy órával !IZ előadasok megkl'zdése elört szállin · 
~óznak a larisznyfts diákok . Labdajálékkal, f:ombozAssal, jó. 
koovú futkosássaI kezd6dik a Jlap. Akkur scm ijcdnek meÍ'l, 
amikor az iskola m cJld t lévő tanítói Iakból a reggelije 
utolsó falrstját nyelő tanító elharsinlja magát: BcfeW Mint 
Attila király őrszemei, veszik át fl; kiáltás t a johblorkú fiúk : 
Befelé, heft~lé J Jut belöle egy a kapu (,lotti labdftzóknak; 
elkanyarodik a templom háta m ögé; a fátska.mra mellett fut· 
kározók is m eghaHják. Bevonul az ország EI padok köz~. 

113 



A kicsi diükok szeret ik a k icsi [anHót. IRaz, n ekik az öl 
h\b magas emberre is felfelé kell ne7.ui , bár a h lltodi k osztály 
n yulánlt leányai m ár lltol~r[,~k öt növésben, lrígylem ezt az 
emberi, milyen pompása n e!tal:í.ila, hogy cukrozza m eg a 
fegyelmet, h ogy legyen is, men n nélkül föl bolydult m6hkas 
a tanterem , fa.níl an i ncm lehel s még sc álljon közé je és a 
gyermekek k&zé. Mi SI' IU könnyebh , mini al, iskolábnn ren
d et teremt eni. Csn1\: p:ilcn. kell h ozzá s torok. De a g')'ermek 
ellenségéüJ lek in ti ll :!. ilyC' ufaj!a kinzó m es ter i s p oko lnak 
az ilyen í5ko1:.'"11. Úgy büntesscn n tanHó, hogya gyermek 
szerclel~ 1 is llleglarlsH: ez a m ii\'é,"zcL! 

Mert a büntetés :lZ oszt atlan falusi iskolában elkerül
h etetlen, 

Tclje.~en tih iszem, hogy a7.0k\);ln a k fvánh ató leJ:lkedve
zöbb körülmények között müködő kiserle ti iskolákban, a hol 
('gy lanító legfeljebb 15- 20 gyermek kel foglalkozi k s:r:ép, 
tágas, minden elképze lhető fa n esz kölze! föl szerelt fanl ercm
ben, II testi fenyHék n emcsak szükség tel en, de borzalmasan 
oda nem illő is. n e ml! c",in{ll jolt uz, akinek keze alá egy 
egész Mloszlá.lyú iskola ötvcn·halvan "gyermeke kerül'} 
Mint II gazda, a!d li1:eniit kis m olnoot a vúsárra kíván haj
tani s a végl1 n is kénytelen zsák ba dugni v::tJ:unennyit, vagy 
madzagot köt ni a lábukra, kii lönben a tizenöt malac tizenöt 
felé ru t : így kdJ D; !;lH!lrll:nk is a palcúhoz nyúln ia - h a 
IIkDrja, h a nem almrja. 

ell k r.l esztendeig vcsy.űdtem magammal, amig cgy gyer
meket II v~gi rl! kapla01 . 

Azelőtt való élete ml>ell csak cgyetleneflyszer ü töttem 
meg emberI. India i v<!,<;úli kocsiban , harm adoszlályoll u taz · 
Iam. Kezt'mlllel az llbhlkut próbáltam mt:gigazílani. A szem· 
b en ülö pária Ilem látja, hirtelen btrántja. Odllszorítja, szinte 
öS~lezúzza flZ ujjaima t. Ök lömm e! az arc:iba sujtottam. 

Akkor negyedór:.'"lig lusakod tnm magamhn n, va jjon bo· 
csánatnl kérj('k-e tölt:'. :\ miérlmegiit6ttem , hnr megérdem elte, 
m eri könn yrlmü voll éli buta. 

Eleinte' könnyen lm~ nt nlilldl'U az iskolába n. Új voltam, 
l6mel'etl{'_n , lilokzatos: a gyermekek l'isyelt('k s örizked1ck. 
A ki sebhckllck, :.unig u na~yo!J !Jn kknl fo:;lulkozlam, r:lj7.0l
ni ok lehet e!! a "vallásfüzetbe", uz .\merikábÓI kapna szines 
krétákkal. A nngyobhnk a füzcljei kbe Írtál, a most h:lUolt 
történeteI. Dc az n pár, helyét nem tal áló gyermek, m ffi 
'lokitra érezhető vé te tte magát. !IoU r hébe·hóba meg kellett 
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szakftanom a beszédemet : mi az, Feri, téged ez a dolog nem 
érdekel? 

Néha az cgész csoporton nyug talanság veli erőI. Talán 
fárndlak voltak : helycikea nem ülhettek, izcf.:tek, mozogta k, 
sl1gdo!ódzla k, beszélgettek. Akkor elhallga tla.lO. J{jmehetlekl 
t SY n em I('h e t iti senunit csin:ilni. 

Elei nte az elmon dott meséket eljátszatt nm a gyerme
k ekJ~el. De ez annyira te tsz eit. h()~y ~ szerepek kio!;zlúsakor 
n terem k özepére lódult mindenki s fülsiketft6 hangon k ér
lek , könyöröl>tlck: én legyek a sánta ember, li-sz. telete.s llr ; 
en legyek a kics i Palika I A vegen ezeket a hdves, a Ryer me
k ek fe'jlődésére olyan j61éltOlIy hatáss:'ll levő m egjelenítéseket 
is be kellett sziinlelnem. 

A második 'eszfendőbe n kezembe vettem n pálcát és ütö
getlem vele fl padokat 

A harmadik évben meg törött 3 jég. 
Egy d élut án a papila k lornáca n két fiú a fekete b ázi· 

nyúllal játszott. Egyszerre a llyúl éktelenül s ivalkodni kezd. 
Rohan ok ki ; a fiúk kl'gyetlcn , vigyorgó arccal, pá lcával ke
zűkben, kergetik, kfnozz{tk a m egrémült á ll atot. Mint "Z 
indini vasúti k ocsihan , itt is h irte! en, elsodr6 er/ível fogaI t 
cl n harag. A pálcát kikaptam uz egyik fiú kezéből s végig
ver tem rajtuk . 

A fiúk föl sem vették a dolgot ; hozzá voltak szokva a 
veré~he;r;. De en~em felzaval't és khangolt a kil Örés. Hetekig 
tU<'Inkodtam m:liamban. Hát én is csak olyan leszek, olyan 
vagyok, mint mindenki más? 

Azután fötiralta m a hetessel ft rendeUenkedöket s a 
mark IIkba csaplam! 

Borz~lm as, utálatos, reménytelen. 
A gyermeket néha rrfeg kell ülni. mert a felnőttek a ma

guk életét nem képesek végigélni, ha elképzelt jószándéklI k, 
vagy kényehn ük követelései sl.~rint ök et magukkal ~g~ 
rendb~ nem illeszthelik. Buta t~ kegyetlen dolog, d e a k ICSI 
gyr.rmckeknek n em szabad apjuk tudományos kön:yveil da· 
rnbnkra ~;mgga lni. A kicgi fiú, v~lgy a kicsi leá nyka v\ig ya· 
koz\'a lekint II könyvespolcra. Elképzeli II p3pír sisl(' rgö, 
serce,::ő hangjá! . amint smkad. FélénkeOl nyÍli egy ré~ i ú j
s~ ghoz, fogdoss~, forga t.ia, bcleh~p. Hát ezl szahad: II fe~. 
nőttek nyugodfn n üln ek II helyükön, engedik. Kicsi elméje 
nem érti a küh;nbségcl. 

Viszont a felnőtt , komoly férfi mit legyen? Kénytelen 
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önkényes korlátokat vetni a gyerme~ tevékenysége elé, ha 
kincseit, értékeit nem akarja prédára hagyni. 

Az sem természetes szokásu a gyermeknek, hogy reggel 
n~·olclól déli tizenkettőig kevés megszakitással az iskola pad. 
jui között üljön. Felállana, lúrnaival beszélgetne; künn lep
kék szállanak, süt a nap, II domboldalon futkározni lehetne. 
Ne mo:>:golódj annyit, Pl'ler! Jaj, két régi pénzt találtam teg
nap a pincéhen; ti tiszlt'ietcs úr azokért négy lejt fizet, ha 
neki tetszenek. Ne zavard II szomszédodat, Péter, hagyd őt 
dolgozni! Bdesanyámék kapálni mentek. A nagy vackorfán 
madárfészek. Abban tavaly hat kicsi pell.~·es tojást találtam. 
Mikor megyünk madará<szlli, Malyi? Tudok egy helyet, azt 
neked is megmutatom. No, gyere csak ki, Péter, nyujsd ki 
a lenyeredetl Még egyszer, Péter, h:'i.1ha kettő használni 
fog?! Elhomályosodik a világ, a lepkék szárnya elsötétül, a 
nap -('Ifödi a szemét, a fészekböl II madártojások a földre 
pottyannak. A kicsi Péter a padra borulva sir. 

A tanftó urat el fogjúk csapni a legközelehbi vizsgála
'Ion, ha a tanfclügyelő úr úgy találja, hogy Péter nem tudja 
a mondatol elemezni. Péter, kicsÍ fiam, jót akarnak ezek a 
felnöttek, tanítani téged sok okos dologra, azért ütnek $ 

vernek néha! 
Úgy bizon)', la! Nevetni való c.: a világ s {'gy kicsit 

sIrni is' lehet. De Péter hamar elfelejti a búna tát s a tanItó 
úrra nem harag.szik. A tanító úr sem haragszik reú, soha
sem is haragudott. 

A gyermekek megszokták, hogy tenyereseket tölem is 
lehet kapni. A vHág scm fordult fel, büszke most sem va
gyok, néha most sem bIrok a gyermekekkel, néha jól megy 
minden. 

De inkább jól s úgy általában meg vagJok elégedve az 
i"kolai munkámmal. 

A gyt'rmekek kezébe tankönyvet nem adok, hogy meg 
ne rontsam a könyvek hecsületét s II tudást véglelenné 
tCB'Jem. 

A gyermekek kezében a tankönyv: a lezárt, felülmúl
hatatlan tlHhis, a teljes igazság. ~incs annál ros~zabh, mint 
valamivel elöször tankönyvböl ismerkedni meg. A fejlődés 
útja el van állva; minden más elmélet eretnekség; II tan
könyv a kijelentés, a tény. 

Ign, :lZ élőszóval adott tanítús is ilyen egyetlen lehet
'll~res tudássá lehet. Egyizben egyik. konfirmáló ifjú leány 
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meg is jegyezte, amikor fejtegettem, hogy a gyermekekkel 
mindent el tudnék hitetni, amit akarok, - hiszen a tisztele
tes úr velünk is elhitet mindent, amit mond! Hát ez igaz. 
Mégis, más, élesebb, állandóhb a könyv. Az éléiszó mélyebbre 
üt. de a könyv körülhatároltahh. 

Mindent, történetet, mesét, elmondok a gyermekeknek. 
A harmadik oszlálytól kezdve a fanulók a hallottaka! szépen 
leírják a maguk módján és emlékezetiik r;zerint II vallás
füzeibe. Mellesleg az anyagot, összehasonlíthatatlanul jobban 
megtanulják így, mint II tankönyvböl szajkózó gyerek, aki 
esetleg az első két mondatot szóról-szóra vágja, de azulán 
megáll; a tudása végére érI. A fontos azonban a könyvek 
helyes értékelése. Számukra a tudást sohasem egy könyv 
fogja jelenteni, hanem a könyv-ek sokasága. Látják az én 
kön"vtáramat; az iskolának is ,gyűjtünk könyveket. Be sok 
könyv van a világon! Aki igazán tudni akar valamit, annak. 
bizony sok könyvet kell clolvasnia. 

A gyermekkönyvtárt különös kitalálással szaporitottuk 
föl négy év alatt semmiböl több, mint .száz kötetre. 

Az iskolafenntartó egyháznak kellene hogy legyen 
pénze sok mindcnn~, de nincs. Jutalomkönyveket azonban 
vennie kell minden esztendöben. 

A jutalomkönyveket a gyt'rmekek visszaajándékozzák 
az iskolai gyermekkönyvlárnak. Már úgy kapják a könyve
ket, hogy az ajándékozás ténye reá van ve.zelve:. Sz?rgalma 
és jó magaviseh~te jutalmául kapta s az l~kola~ ~unyvt.ár
nak ajándékozta Gálfi Hózsika VI. o. tanulo. Galft RÓzslk.a 
talán jobb szt'retné, ha a könyv végleg nt~ki maradna. VI
szont az év folvamán örömmel olvassa cl a töhbi gyermekek 
jutalomkönyveit, amelyeket a könyvtárból kikölcsönöz. Egy 
visszaadott könyvért cserébe húsz könyv :lZ övé. Falun nem 
is érdemes másfajta künyvellátásról gondolkoznL Gálfi Ró
zsika belenyugszik abba, hogy ö a kicsi könyvtár jótevője 
s hogy évtizedek múlva is tudva lesz mindenki előtt, aki II 
könyvtárból könyvet kölcsönöz ki, hogy GálH Rózsika néni 
jótanul6 volt a ma,ga idejében; minden évben jutalom
könyvet kapott. 

A tankönyvnélküliségnek egyéb előnyei is vannak. A 
gyermekek maguk írják le a tanulnivaló történeteket s pom
pás gyakorlatot szereznek helyesírásban és fogalmazásban, 

Az első fogalmazván~·ok kezdetlegesek, gyermekesek. 
De az év vége felé a változás csodálatos, A pármondatos le· 
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rd~ foly~kony beszéddel írl oldalukra n5 s az irály nagyol 
fejlődött, 

Soknak közben kedve kcrcl(cdik hogy verseket mesé· 
kel, imúkat (rjon. A versckböl mél) h'iá nyoznak a rh':'ek, de 
ti szokaszokra-05ZIÚt<; hib:",Il:m. A rnt!séknek s llla a fa rkuk ; 
az öregt:mber :) leg:töbhször nem tudja, mil csináljon a hat 
malacca l. LegjobhaI .. a mcglörténl események leirá~ai. Az 
egyik a kövendi kirúnduhist mesé li cl. A tiszteletes asszony 
felszedte a hídnál ~I kélkerekü kocsiba. A nagy utcában van 
a Bank, a S?övdkczct, a Kultúrház és az Iskola. A mill,ik a 
tordui kis fllln lldfllJílás m('gLílogutá~ár6J ír. Voltak ott ~alam. 
bok , tyúlw k, lib:'i.k, lwcsák , feMr egerek. Volt olt egy tyúk , 
amely esy évben háromszáz tojás t lajt. A harmad ik az isko
I(lsgyermekel, ;illal rendezeIt mezöga1.dasflgi kiálUtás törlé· 
netét mO:ldja el. El. \'olt a Ic:::izga tóbb al. egész között. meri 
ezt maguk csiná lták. A tanulók hOliak h~zulról mindenféle 
kukoricát. hagymát, lépesmézet, tököt. megf~süh lent és 
meg ki tudja leh·ni, mi mindent! M indenből a legszebbet, a 
kgnagyobbat. Az iskolát szépen t"eldlszHellék; asztalokra s 
padokra elhclYNték a tárgyakat. Minde.gyikrc ráírták, hogy 
mifél e 6s ld hozta. Aztán vasárnap délutún a <szülők s '"1. 
ifjúság eljöhe ll ek, hogy megnézzék a kiállítást. Az iskol:ti 
szövetkezet p6nztárosa ült a pénzlarnfll és mindenki fizetett 
valam it. A pénzből n fiúknak lombfürész.készlelet, a leA· 
Ilyokno.k kézimunkál6 vásznat vettünk. 

Ezek II történetek a versekkel, mes~kkel és imákkal 
együtt lcirva gondosan , egyik-mási k kifes tve, kirajzol~'a 
szép virágosan , odakerüHek mind II fali táblá ra. Két halai
mus táblára, amelyre rnjzszegekkel rajzokat és megírt dol
gokat tűz t"öl a félévenként vála::;ztott falitúblagondozó. 

Minden tisztség időnként válMztás alá kerül. 
A legkfvánu losabb állás az iskolni szövetkezet boItos:i· 

nak lenni. A szövctliezel alaptökéjét a gyermekek gyüjtött~k 
össze éveitkel ezelőtt. A tanHó, a takarékpénztár kezelője 
leli . Hogy az összeg az ezer lejt meghaladta. de szaporodni 
n<;m ak~rl, tanakudni kezdE'ltünk, mit csináljunk vele. 
Vlss7.aadJuk II gyermekeknek ? Nem adluk vissZ<l. Abból lelt 
az iskolai slö\'etkezet alaptők':je. 

Minden van a szövetkezetben, amire a lanulóknak szftk. 
s~sük lehet. Füzetek, tollak , ceruza, tinla, gumi, papír. 
konö, kézimunkavú:szon, himzöpamut. Kezdetben egy ka-

J ld 
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tomI láda volt a bolt. De m osl pompis, külön kulcsospolea 
yan no nUGY kézimunkázó asztalban. 

Ezekel II kulcsokat különös b liszkcséggcl hord ják nyn· 
kukbavelvc szi nes pánllikálwn azok , akiknek gondjaiba 
bfzatlnk. 

A Mny\'tárosnak is kulc.sa Va n. Kis fÜ7.l:Ihe Irja föl, 
kinek 1!{lnyasszúmú köny vet köJcsőnzil!t ki. A hiva talos őrá 
kHt pOll t o~an betartja. Úgy a könyvtá. rat, mint a szövetkeze
te t egyszerre két·két tanuló kezeli, mert sok munkát nd a 
dolc;ol, rendben la ri ása. 

!{ulcsa van a játékok örén('k is. A gyalupalihol tartozó 
tl.6iztalosszerszámokal tartalmaz6 polc kulcsát is killdtuk 
egyszer egy idősebb fiúnak. Csak az elnöknek s a péllltl\ros
n nk nincsen kulcsa, se fiókja. Mégis é l. fi kettő a legnal)yobh 
tiszt ség. 

Az elnök köie!es ellenőriz ni a szövetkezeti holt.:>l, a 
kónY"I~ r:lt és m inden egyebet A pénzlium, a pénztári n:"tp
Jót veze li , taulllj.:l. vezetni. Sajnos, nek ik Y:lIl a I('gkc\'csehb 
dolguk; pana!lzkodnak is nlintla elegel. 

A lo.nl!6nak s a lelkésznek ellenben van dolga elég. 
De azért mi nem panaszkodunk. 
A törvények láncára kötött iskolába próbáljuk beve

zetni az uj szellemet. A jövö úljain járunk. 
Azon fúradozunk, amin ek je lentősége nagyobb, mint 

száz új kisérleti iskolá(i önmaga ban. Kétségtelenül ez.:k az 
úttörö, merész kczdeményezvsek szolgá ltatják az anyngot. 
Dc II világ urai hllrco ijil k a vil flgOI a IdtnposoH uta kon. Mcg 
n legeJörehaladoilabh szellemíi o rszágokban is; vajmi keve· 
set " clt at .::t hivatalos iskola uz uj nevelés elveiböl. Máshol 
m eR a jeHiiukct is ('fiak most gy ujtogntják. 

Minálunk alapíLhatunk llá rmUycn iskolát, annnk kö· 
telessége az állami tantervet kÖ\·elni. 

Hjl követjük, mert kénytelenek vagyunk vele. De meg 
kell tudnunk, mit lehet elhelyc7.lli, bevenni a törvényes 
iskoMba, a meglévil iskolába, nz előreláthatólag még évHze
dekig ugyanannak megmaradó iskohiba az új elvckbő! a uél
kül , hogy tör\'ényességét megs7.üntelnólt. Ám tovább ra is 
tnnftsuk az ellHrt anyagol , mutassuk föl a kívánt eredmé
nyeket. De kÖLben észre"éllcnül , lenyéges vonásaiban , te· 
remtsilk mcg uz új iskolát, amelynck csak a maza s a f~kjei 
Ji. régiek. 

Talán IlUb')'obb sikerrel doigozh::ttné.nk, ha II kezünk tel· 
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je~~n oSlnbad volnn. Talán egy egészen llj, mo~t telepítetl 
falui i .. könnyebb 1~llnc uj elvek szerint kormányozni. - De 
ntlha hamarabb célhoz ér az ember, ha· a meglevő! próbiilja 
átHatni az új szellemmel. 

Lelkészi állá somban is ezért maradok meg, senuni 
másért. 

JÖVŰNEK MAGJA 

A: én sorsom már csak ez: lenni kelJtst1k 
meghtetlje, t6bbeJ..:nck kovász, soka k tesUbrn 
tövis. Jövnnek magját hordozom, nem a JeJtn' 
nek véres ttstét. 

Az ~lemi i.~koh\k kötött paranccsal dolgoznak. Az új 
utakon Járó nevelőnek korláloznia kell képzeletéf. A fel. 
nöttek oktalását törvény nem szabályozza. Olt szabadon 
mcgnyilvánulhal a teljrs gondolat. Talán ezért. talán más 
okok küvelkeztChen, a méuköi kisérletezések közü! t'gy sem 
vált akkora jeleuföséHüvé, egynek a híre sem terjedt szH 
olyan nevezetességgel, mint a "n épföiskoláé". 

Annak neveztem, hogy legyen belőle. az első tél heti 
egy összejövetelét. A második é, harmadik télen már há· 
romr:\, sőt esetenként n é~yre sz.aporodolt :ll. elóadlhok 
száma. amelyeket nO" embcr h ó közepétől március hó köze
péig tartottunk hetenként. Még ,gy is: hinllkod:'Jsnak tűnik 
föl 3Z elncvc7.t~ ~. Hol I\II0H és hol áll Mészkő II dánok pom
p!ts épiilelekkel. tanlt6k seregével ellátott Népföiskoláil61? 
Még 3Z c löadások rendslerességében scm vollunk hibanél
küliek . A !5z1ndnr:tbozftsh o% szakolI ifjüsftg a népföiskolás 
kél lelet többé· kevésbbé átkoplaIla s a harmadik Iéi elején 
elemi crő,-c l tört ki lümegösszefogók utáni kivánsága. Le· 
gyen f02rfidal:'trda h etellktnt kébZl'r és tanuljunk szfndara
bokal! l .. CSlljlottnn ütlem fl helyemen az iskolában. Hát ú~y 
látszik, az ifjúság- lelkének ('_"ak a felületet érintetle két tél 
kitartó munkája ." Eldobja mngálól az alkalmat, mert nem 
érzi szükségét a tanulásnak. Hiszen igaz, az ének és a szin· 
játszá.s is művelés. De küJünbség van a keltő között. Más 
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ekével. más földet szánt az egyik, mint a mé$ik, Az egyik 
mámoro~sá tesz, egészséges, észrevéllen ürömet szer(;z. A 
másik józan törekvés, kitllrló munka. kis ürömíi, fárad:ságfJs 
út. Az egyik a lélek mély erőinek öszlönö~ k ihonlá.sa. Nem 
tudás, nem akarat: csupa érzés. A másik: ~yenge próbt\ja a 
fejledezö értelemnek; belátás, feg:r elem. érd ekes. de ha· 
non nélküli tudás. Mind a kellőre szü kség va n. T:tlán hely· 
telen is volt a két sikeres lél politikájn , amely nlindell 
estél a lanu!{lsnak foglalt le_ Ez bos!zuHa meg magát. Most 
egy esztendőre, az ifjúság a másik végletbe hullott vissza. 
DllCZÓ Imre, igaz, föJáUolI nagy ké."öre, amikor már maga· 
mat teljesen megvertnek ~re7.tem, h ogy ~zót emeljen fl n ép
fóiskolni e.löadások érdekében. Egy estét visszakapott a 
Tanulás. De minden erö, nlinden érdeklődés annyira arra 
a mó.sik si kra lendült M, hOIil), ennek al egyeslének nem 
vehcltem hasznúl. Hadd hillcnj('n helyre nkkor hút az egyen· 
flúly teljesen. Pihenjünk czen a Wen. H:'If.,'Yjuk fl dol).:okat 
kissé a OlaFluk mentére. ~em khcl siettetni a haladási egy 
bizonyos mértéken lúl. Olyan az, mint a csöki;oyös ló: meb'Y 
szépen, ha hagyják. de megáll, ha nógatni kezdik. 

Az ifjúság ezm a télen scm pihent. Pompó.s müvészcttcI 
kH nép1';línmíivet adott elő, a7. egyikkel Torduta is el ke·' 
lett mennünk. Babér járt értc; II kijzön~é,iii! megértő öröme, 
k ét h elyi lap elismerő bírálata. De tanulni csak egycl len
egys7.cr gyűltünk ösSte az új papilak lakható szobájában. 
Az iskolában nem voll hely számunkra. Olt a Vén bakan· 
csosl próbálták a mükedvcIók, meg a fiát , a huszár!. 
. Nem lehel és nem szabad cgy falut megfosztani leg-
mélycbbröl jövi) kifejez{'si eszközeitől. 

A szólamok ban való éneklt's és II színjálszh a népk~l
téssel. meg II csoportos táncoU .... sal rokon . 

A falusi ember hamarabb h31lyja el az éle té t, mitll 
dnlail ts figurá it. Az ifjúság nevelése csak úgy teljes, ha az 
okosabb életre való k észül&. m eUel! az ifjú magát kiénekel· 
h eti. kil:jnoolhalja, kijátszhatja . Szükstglet ez, amelynek 
kicléslilctlenségc betegségei okoz. S még annál is több. Min
den h innyossága "s hálránya eJJenérc ropp3nt nevelöi ereje 
van e kN tevékenységnek. Nemcsak a tát'5lldalmi , .. onatko< 
zásokra gondolok most. Az életnek elöfrt formákha val6 
öntése, mint amilyen a szólamok elöneklése és a szerepek el· 
játszása, rászoktat ja az embert arm a Icg<'Jzük ségcsebb, leg· 
fontosabb dologra: ficánkoló , szertegyept!16, rendszertelenül 
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előtörő erőit egy cél meg\-alósft ás.'l érdekében egybcrogni . 
cgys~;;bc tErelni_ Mit ér az élellel leljes, élettő l duzzadó gyer
mek vagy ifjú, ba megnyilatkozásai néha egymás hatá6a.it 
ler0l!tják, mert ellent étes lükésück ? Elnézlem egy d Nután, 
amint az iskolás gyermekek jó. tszollak a templom hát:l
mögötti domboldalon. Luci, az állandó vendég, a mészköi ve 
fogadott leány· teológus volt a sá nta gólya. A gyermekek 
körbe fog6dzk od tak: valamit énekelni kellet t s Il lúbaka t 
D1ot;,r;téskőtben fu rcsán ki.kirúgni. Tetszel! a dolog; folyt a 
j,á.tszás vidám kedvvel. Dc egy pár fiú nem áUha Ha mcg, 
társai kezét hol hátrar!lIlgaUa, hol pedig lábbal próbálta 
ela kasztn ni az elölle menőt. Tele vo lt erővel . Il kezdemenyc
zés tehetségével, ö lletesscgével. élelked vvel. De ncm voll 
képes 3Zokat h ámba fogni, egységbe hozn i. Ezek n fiúk 
lettek volna a legjobb santa-góly:, jaL'lzók, h a a belső össz
hangot, nl. önkén I folyó fegyelmezés! meg lud lil k volna te
remteni . 19y semmik voltak, bajszerzök voltak, erőiket cl
vesztegetIék. 

Ak kor, azon a délut áno n fölfedczlem m3 F:aillnak a ne· 
velés egyik legfon tosabb célját : képessé lenni a gyermeket 
a rra, hogy belső egység, ('!i&zhang s önfegyelem megterem· 
tésével minden crejét céljai meg"alósfl:ísAra szen telhesse, 
Gálfi Feri jobban emléksz ik az elmonda ti történetre, m int 
vele egy idös társai, de 6Cmmiérl scm tudná masát rávenni 
arra, h ogy példüul leüljön és cSy negyedóráig csak uzza l 
foglalkozzék, h ogy azt leirni próbálja. Százfelé rá nga!ja 
százféle érdeklöd('se, u ra lkodni :lZokon nCm lud. Minden 
gyermek esetében külön kell fölfedczni az u tat, a mely öl a 
belső fegye lem kia lakitásához vezeti. Egyik gyerm eket ft 

lóval va ló bánás, a másika t a házi kert, a harm!ldikat :l 

labdar úgás, a negyediket a szép könyvek olvasása érdekii 
jobban ; ezeken :l mezőkön kell öket egyre nehezebb és II!
kötőbb feladatok elé állíl nni. A megszerzett képesség uitán 
az élet minden terén megIllutalja az erejét. 

Ki tudja , hány ifjú nevelését. n belső összefüggések, u 
kitartás, a szorgalom, az odaa dás kifejlődését segí ti elő a 
dalárdazás, a szindurabozás ? Lám, a mészkői ifjuság, hu 
szükség van rá, pompása n tudja magát fegyelmeznL N(~ha 
fogcsikor.galvn türi el a kihívó sJr t&\t ; de a vérét csitítja. 
Tudja, hogy a virtus veszedelmes fegyver. Máskor szorgal. 
masan gyűjti a pénzét, hogy magának futballcipő! vehessell . 

Ahhoz azonban még.~em férhet szó, hogy értelmi é6 
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szellemi téren a nevelés nagy lépését a népf6iskolbal tettük 

meg. L . 
A kövendi köri ifjúsági napon ugyanaz a nCl-

akko r még kezdő mészkői - elbá mult ?- kÖfl.~~e ~sopo~to. 
su ló mészkői ifjak bá torságá n, feszlelenségén, k,rcJczö·k~~z
ségén és érde klődési körén. ú gy. elb~sz élgcttcm ~;Iu~: 
mi ntha nem is falusi legények., dc lskolakat vé~zc ll \' arOSI 
ifjak ld tek volna I Nem történt velük eg~éb: minthogy ~eg
ind ult b('nnük, a népfőiskolázá5 megmdlloUa ~.ennuk a 
bclsö élet, a gondollwzús kerekei!. A sZ~I}arendektol.' barnz
dák tól kukoricasorok l61 és nranyJó buzakalangyatol .be· 
széhli 'még nem lanult meg senki. csak érezni és. ~nekeln} .. \ 
beszéd, II gondola tok szabad k inyilv:'mHása . z;Sl hpem~les a 
lecsukott szújak gátja mögött felgy íU.t néma, mozd~ullan 
gondolattenger szám ára. A tenger mqp ndul, é lővé válik., ka
va rog. iramodik . vá ltozik. Beszélj az á t~agos fa lu áI.:agl)'i 
ifjilvul : megh3.lIga t. bólint , egy eröllen. Igennel mcgtm:I.t:l. 
hallga t; ki tudja mi ébred f~~. bem~ e , ~IS fodro~ás a wzar~ 
tavon, lesímuJ hamar. A nép Wlskolas va laszol, kérdez, meg 
állap(l, szembeszá ll, kin~i1\'~ nít.: eleven kapc,ola ttaL rugóz
kodik egybe veled. T udasa IS tobb \'an. 

De nem ez a lényeges. 
Vizsgákat sohasem ren deztünk és így nem tudom, de 

nem is hiszem, hogy az clöad fl.sokon h allolt anyagb~1 so~ 
megmaradt \'olna az if jak emlékezetében. B,:lő lem 15 k i
futott jórésze ft húszcsz lendei tanulásnak. L~h11ll1 n e,m !u~ 
d ok, görögü l, zsidóul elfelejtettem, :l l o.gafltJl\us-s~amUi.s 
neOl kenyerem már (sohasem is voll) s a . Z~~d l~ök ~ar. 
talmi kivanalara nem emlékszem. Dc a nepfö lskolas blzo~ 
nyá ra m~gtunlllta II világtól ~eléje jö~ö tapasztalatokat f~ l
do lgozni, jelen tésüket mag:\cvá ten nI. Az elÖad!l.sok ne,? 
clt1ad!l.sok, ha nem megbeszélések ,voltak , .. amelyeken nem IS 

mindig az előadó ville a szól. Vegtelenul fontos : m~gh~.n
,gatni tudni. Különös, hogy ellenem általa~os. a kl fog"~, 
nem ha llsatok m ásokra, nyakas vagyok, mmdlg a .~a~am 
feje u tá n indulok. Pedig én tudom, én az e lé~. k~ru:ö Ide
gen t, barátot őszinte érdeklödéssel hagyom e l őomolm. aka
r om ő l megér leni. Megérten i és köveini azo nban llC1U 

ugyanazt jelenti s HI má r szó férhet ahhoz. hogya magam 
ú tjának irá nyá t hilsásos ha tározollsággal vágtam be l~ él~
t e1l1 földj ébe. Mégis tudom, merev nem vagyo.l~ •. embe rek es 
körülmények hatnak reúm. Föl tudnám az uJJaiIDon szám· 
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lál J.li, kik léptek bele 8Z életembe, k iknek hatására merr~ 
h:l.JlolI _CI az élct~m úlj~. Igaz, a jegyzéken püspökök, la nlÍ.~ 
mk. koldes felJebbv:l. lok nem szerepelnek. De igen. c>;:y 
Iró, egy bolond, e~y forr:tdafmár és egy rajongó. Kiilönös 
társaság I A feleségem óva ini: ezt meg ne írd ; nevets(:,(,essé 
leszed, magad. De ha igy "olt. Teológuss6.gom eIsö évc:brn. 
valamI határozatlan viJftgpo lgárság érzete tartott megszúllva, 
amely egy szocinlisla vilft.gállambun látta a fejlődés kiosú~ 

. csosod:isál. Szabb Del .... ü s7.emével észrevettem az em beriseg 
larka sz,inYt."gct, :I m:isszhnl és mlisalakíl fajok csocJálalos 
keverékét. ÁlIDIa lellem ~7.ékcl)·. Ricsérdi a "ilággal hozoU 
sz~r\"es egységbe, Mo~t helelarlo:r.om II. mindenség életébe. 
mmt n kövek és a gyíkok. A testemet Wr\'ényci szerint épf~ 
tc~. Ha az if;teni cél szerint fejlőd() "ilAg nz embe!'t gyü~ 
m()lc~evővé tette, annak jelentősége kell hogy legyen. Kro~ 
potkin arról gyözöt! Illeg, hogy csak uz emberek [mkélll 
" állalt cgyiittmiíködései nwradandók; világ::'i llnm és vil:i~tör
vény nem segíthet oU, ahol az akarni hiá nyzik . Marie SIo
pes n ncmi ösz tön egészségét terem telle meg bennem. Ki 
mondja, hogy én sohnsem hallgattam m ások ra ? 

H:l. ezcn a népföisko lai előadásokon egyebet ncm tcl~ 
tem volna: kibeszéltem VOhUl az órát, az elötle várakoz6 {(:I
órát, uz utána kövelkcz(í Mromncgyedönít, őntöttem " 0Inn 
n l egb<!c.~eschh tud:ist, élelbölesességem ftic;zeres m:Írl ásnva l 
fzesll\'e: csak az elfelejteni \'aló Ild:ltok Iöm~gé\'cI ö ltem 
volna n~ ifja ka l. Egyik igen értelmes, gondolJ.ozó lelkész, 
társa m:lt ;t legv{"o~p loltabh ra \'u",zsnggtt l kellett némáv6 
If'nn ünk különböző alkalmakkor, meri é r1.ékenyscgél sem 
nkurluk bántani, viszont az t sem engedhe!tük meg, hogya 
rész tvevő ifjak elől minden ehnondhatót elmondjon. 

_ A hélfö este II gyakorla ti ludúsé volt , Az ifjú Gálfj 
Mi klós, k ~pesflelt ácsm('~'! t er, a harm inc éven innen az alla
gos tizenöt-húsz főnyi c.~oporltal feiújUo tta a sz~mtan és 
mérta n elemi müvelcteil . Füldel mérni is la nitoll. A másik 
és i dősebb vezeló ipnros, s1.inlén képes ilett ács mester Kerek i 
Andrá.s (régi frásokban acsalúdnév Becskereki) II rákövet
kező téten. II mindenki ~zÍl mára S1.ük.~{:~(\'! elemi jogi ismere
teket nyuJtotta, egy ki s Jevélírá.si gyakorlattal keverve. A 
gazdasági taná('..sadónk egy púr gazdas{lgi előa dást tartott. 

A szerda este fl !nagya r irodalomé volt. Zsigmond Fc
Tt'nc, fel,ekezeti iskolánk ta nitója, olvasta egymásutá n tk 

magyar u odalom' I'cmekeit. Hogy J óka i új "~Ö[desuni.t és 
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Mik5zát h egyes kisebb dolgait a fiúkból és lelmyokból áUl, 
hallga tóság éh'~ettel hallga lia, azon nem csodálkoztunk. 
Dc hogy Az ember tragédiáj!lt. amelynek felolvasása több 
héten á t lartott, akkora gyönyörűséggel és megértéssel hall
gassák , arra senki scm !Szá.mítolt. Arra scm, hogy II rákö
vetkező tHen az esem~ny megismétlését kf\"ánjúk. Igaz, ll. 

tallilónk uagyszerü felolvas6 s a szükst..ges helYl'ket magya 
rázalokka l kfsérle. 

P{:nlekcn este: törlénelem. Az első télen Erdély törl é
.nelmé"c'l foglalkozt:un , II másod ikon Wells Világtörténelmé
nek első fejezeteit vettük át. l:cgató volt ez ulóbbi val kap
C!olatban a fejlődéts elméletének ismertetése. A mészkői e2·t 
könnyebben megérti, mint a 6(kföldi s nem egyébért, mi nt, 
hogy hegyei repedéseiben, többméteres mél)-ségekben Ryak~ 
ran talá lt m3mmut~foS3kat, ami a föld felső rétegeinek 
az eltelt é\'ezrcdckhez való viszonyát pompásA n szemlélteti. 
Az 1932-cs tavaszi ár\'(z ped ig hal~hnM p31'trészlelel tuO
sol( el cSy helyen s (me. mélyen a föld alatt , az új part vo· 
nalánát ré~i cölilperösi!($ck, partbélések nyOlMi tűntek el'l. 
Vajjon hány száz év alatt leple el azokat a cö(öpökd II 
hegyről leslaladó "izek hozta h~rmöföld ? Az ásatások jeletl ~ 
tőségét egyszerre megértették az ifjak. Min él mélyebbre 
ásunk, annál régebbi idökbm származÓ élet nyomaira buk
kanhatunk s hno azok a l acsonyabbrendűek; a fejJödéflot bi o 
zom·ítják, 

- A fdu.dal annvira izga tta a ta nHónkat is, ho~y amikot 
egyik télen a k.onfirmáló 'i fj~knak s az elemi iskola fehőbb 
osztáIY(1. érdeklődő gyermekeinek úgynevmo:ett " küzépiskolai 
tanfol:yamot" rendeztünk, ö \'á llatta mag-ára a mindenség 
történetének ismertetését . r~n rtkkor utazásaitn alapján egyes 
külföldi országokról hesz(>lt~~m a gyermekeknck . 

Próbbltuk II népföi skoláll az önkt5pzőkört is bevezetni, 
de kevés sikerrel. Mindent elrontult egy pár oda nem illő 
ifjú jelenléte, :lkjk mcgneveUék a feloh·a.'\oU kczdellegcs \·e.r
sekct s .a csiga II szan'u it bcht1Z la. Az önképzőkör eg.yedtil 
II konfirmáló ifjakkal sikerült. Két télen keresztül Járta k 
föl hozzúm nz ifjak;össlclndegeuliink crösen:- a konfirmá
lás meg(:sh~ lli án .sÍrya \'ettünk búcsút a rende:; találkozások
tól. Ahogya tanulási hcfc jl'z lük , Jli{lr szürkülübe hajlo t! al 
esle, !ncgkczdód iill a mesemondás. Az elnök ösuelr la :t je
Jentk czők\! t ; most elindult a mescfolyam. Egy ik~másik ver 
lIekct, iru:\ka l olntsolt föl. - Jaj, már f'gészc n sőtét \'Iln ! 
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ébredlünk magunkra egyszer. Kedves, felejthetetlen őrök a 
most felnövő ifjak életével igy fontam és igy fonom egyhe 
az enyémet. 

A nép főiskola sobt jclen!ett ~s sokat jelent Mészkő éle
tében. Ig:};':. tömegeket - már amennyire egy négys7.~b: lel
ket számláló magvar kÖ7.~eghen tömegekről lehet beszélni 
- sohaSf'm mozdílolf meg. Az ifjúsúq minden ta~iát n('m 
érintetle. Kevrsen "annak a vái<lszloUak: az önmagukat jobb 
életre válnszfók. De ez nrm is lehet másként. Az emherek 
már fgy szüJelnrk. ~.fegmozdftnni öket tömegekben c~ak a 
gyűlölet "agya hnbona tudja. 

Az én nrpfői.~I{Olám nem akarja ismerni sem a gyűlö
letet, scm a babonát. 

Be könnyű volna itt is és be könnyű máshol fölkorbá
csoini az emberek vérét! Magvarságot fújni heléjük. hogy 
f?ymöliék a má"t és habonásan higg:v(~k: a mn!'yar a föld leg
első népe. A dúnt is ez mozgatta meg a múlt évszázadban. 
A d:'in népföi..,kolák az ifjúság tömegeire hatnak. mert faj
imádók II lélek gyöker::ig. IH.t én nem lehetnék körülra
jongott vezdője az erdélyi magyarságnak, ha II faji önhitt
ség elavn!tság{mak hízelegni tudn~k s hár egy cseppje fö!
fcdezhcllj lenne bennem a hódító faj elleni meg"etesnf'k és 
gyt1!ölelnek? De rossz magyar vagyok, mert úton-útfélen, 
előadóterrnekben, templomokban. népes gyiiIekezetek előlt: 
II hibákn! együtt látom meg az erényekkel s mindennek 
megbecsíilésé! hirdelern. 

Nem, az én sorsom már csak ez: lenni kevesek meg
értett je, töhbeknek kovász, sokak testében tövis. Jövr'Snek 
magifil hordozom, nem a jelennek v(;rt's testét. Egy pillana
tig hittem_ hogy lehetek zászló, hívójPl, amelyet mindenki 
meghall. C<iodálatos tél volt 3Z, amelyiken barminc ember
nek Mészkőn eszperantó! tanítottam. Csuk egyszer beszél~ 
tem e,t!y nemzetközi ny!'l" ellerjesztesének szükseg-essegéröl. 
A külön nyelvek teszik az emhereket cllcnségekké_ Ha 
nlindnyújan megértenők egym{ist! BesZ{~lgetni tudnánk min
denkivel, levcJtzni távoli országok lakóival. - KBől lehetne 
eszperanlóul tanulni? kérdezte ifjabb Johbágy Miklós. így 
kezdődütt meg az cszperantó-lanfolyam Mészkőn. Nem "n 
akartam, sohasem hittem a sikerében. De örömmel vrzl'l
tem, mert benne és állala a minden embert egybefoglaló 
\S7.eretet tanult járni. Ez vol l_ lll': egyedüli alkalom. amikor 
a kelhi, a megvalósítandó valóságot, a tágas es mély elUber-

l :.?tI 

szeretetetegy egész falu egész ifjúsága magáévA tette s én lel
kes lömegeket itattam vele. Talán mégis, (öbb ember lell,e 
néz az új élet új szellemének b;fogadá.súra, m.int. az~ én .m~~t 
hinni. tudom, hinni merem. ro,'imdegy ez. igy IS JÓ, ugy IS JO. 

A mag megfakad, kicsírázik. ~·Ia egy ember, holnap tlz, hol
napután talán tízezer. Zengeni fog a világ, kilcljesedik az 
isteni éleL 

Áldott munka, áldott remények_ 
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A Z ÉPITŐMESTER 

JSTE!\NEK MAGYAR TEMPLO~IA 

A torOtlll-tornck délt oldalcit bekentern 
gyöngyuínnel, a nyugatit megyys:ínnel. 
Egy hétig hagytam, 110gy !ly6nyörkoojék a 
falu bennc. Akkor merészen ál/eMeltem az 
egészef biborra. Hát tetszett. Mindell tet· 
Juti, amikor k ésren uolt. 

Egy darab kortörténet, <Ihogy 1931 -ben a Tcgi, egyes 
jelek szerint első alakjában még II XIII. u lllad végén épült 
templomunkat megújltottuk. 

Amikor sorsom legelöször ~Iészkörc vezetett, ködös , 
csúnya tél voll. A bátyÍlm gépkocsival hozolt ki Kolo'ls\'ár
r ól, hogy JE~g:1lább (utólagosan lekintsem meg II falut. 
ahová a püspököm h elyezni akar!. Nekem ' nem tetszett a 
dolog sehogysem. Az igazi Székf.: lyföldre vágyiam, a Homo
ród, vagy 3. Nyikó mdlekéte. Kénos volt a falu , nmelyre 
m~g Amerikában létem alatt l!!ondo!t3l11 , amikor rendre 
vdtem a l eh etőségeket. Ha öreg' papja egy félévvel hama
rabb nyugdijha vonul, most talán ott kÖS1.önöm rueg éven
ként a zabkepét. De jobb ma a biztos Mészkő, mint hol
nap a bizonytalan Ké nos. Jöttem falunéz.Öbe. 

A templom ott állott a hegy oldaláb:m. 
Tornyá nak fatornácát kétoldalt csúnyán bedeszkázták 

fl harangolók. Féltek a Torda Hnsa dék felöl jövő !lc lcklől. 
Zsindclyes, fehérre IU(:szcH kis épü~l : kcd\'('6 Cs romanti
kus . Az emberek szégycnkcz lek mhlta. - Csak az uj pa
pot várjuk s újjáépHjfik - biztattak. -- A terv is megvan 
s a pénz is hozzá. A rajzokat a képe~ítctt ácsmes ter, aki 
:u:okat készítette. mcg is mutatta. Már akkor tudtam, 
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hogyha beHHem Mészkőn p:\p le.~ z, abból a tcrvhiH tem plom 
lioil>lStm le!!ll. ~em le lt " ollla al. a tCH1r1nm csuuyá bb, min t 
sok ú.iabhan ép ült falusi templom srrrlesz l!jjc [ Erdélyben, 
Dc ha a pa pok, tanítók s az rgyhdzi fiíha!(, s{q;:nk hih etetlen 
rnűvészic tlcmége meg is 'TrfC Erdüly t :Jl ('l mÍllt ölvcnév 
lehelellen, slflus la llll). za gyva, mOllda nivalu t'S jdle;:::r.etc!>ség 
nélld'11i lelllplomaival : Kös K:irnl y mir me~sr.iilcll' lI, hogy 
rt 5zI1:;:)'('ol tovább ne tiirjlik. Vahlki lehet ii gyes (~pílűmc:s
t c: r, tt éprs arra, hogy négy falai fcJ húzl.OlI s fedel et i:ol reá. 
n e kurunk raj z:'lh oz la rtoz ik nUlla k él h ih l'lcllcn fclclü licn, 
!'a\g!wk mé.r ll'ol' l' , ho!:)' Il ll or l m laki cl1'y épüld21 mŰ3z:,k íla3 
ki rogústalnnllJ meg tild tervezni, mindjárt fe l is vau jogo
sÍI"u arra, h ogya r:;örög-római és gót me3tcrmiívck mclh! 
m os! múr ()d;lhiggy('s~z(' n m agúét i~ ~ hi~zcn ií is .,nH.'S
IN " II diplomúja ulim. iti azul á n igazá n nem számit. ho~y 
v!lla ' .. i míi ('fJ~'c l ("mf- ! vI'f{ze ll-e \': I;':y csak tan fn lY<J nw1. ;\ 
leglchdcllencbh 1('1l1pl (J nll ~ !{:l t m l~ l'llükűk tel'\' t'z Lék, mert ő~ 
II h ili rak, mi ll i nz nn'n~() l;: , okilil\ck a fűn'l'IlY Il1egel1 Hcdl. 
hogy jóhi~7_C lll íil~\l üljl' llek . 

Erint :" cz~shr: I{-pt em Dl'brt'Cr."!1 i Lásr. lóv:ll, Kös. K:lroly-
1\n l, {:U('] 111. i;';l' lJ lf' hcl iié;::es kü\'(~lőj l'vd. Dj csö.;:;g;:~re "Ú lik 
II l't'Ío nnútll S egyháznak, hogy ez t !lZ emher! magának le
kö1iil ll' s mn~1 I~v('n k(;nt h::irom-négy temp!om és ii.ko la 
épül fUi :ll. () Lervei szeri nI. lJcbrCClt'n i a7.ul {1Il készitett is 
(:"'\/ \'5zbl o l <1 111('1,,<,( ~lIni knl' :ll. nl\'afiak elöször llH'.!!lfl tI!'Ik. o .. '. . 
a gyliles aznl1l~.:t 1 fölhOlll!nlt s J, ettö nyom!).,:l kijelen te!':, 
h or,y ii ('!(y k ar:l \'Ú ~á~1 sC'm. tc<;1., ha a lemplom - amitol 
m enh' ií l;. d nz l st en! -- olynnnnl. ~pi.ilnc. 

n('kö\'(' t kl~7.C II 31: idii, am ikor n mu!=! \'orl a gyári cgy · 
ronnRsá~, :l It" !pknélkiili v::irns léleknc'n;üli ul (Ill d\S fl , fl 

"pnraf<.1.linak" kínos s1.6gyenlL;se nnnyim k iforgaUa a ler· 
mt's7.e téhiiI. Jwg" f1milwJ' déhe nllllutnak f' ,IJ..y homi~nnt 1an, 
ős i és "r pi m~~~'arsfig íl épii!cIl ('C\'(' 1, horzad va felki ált: ne· 
kii !'k ra!oTII ~'o!i templom ncm kell! Mi sem va~yll llk :.1(lhh· 
v:1J,):tk a rom :í nnkn:í l. nuíqH'd i::c ők a r 6gi templomllk 
h eh 'rtl (',('m en lhri! épit r.!lpk úja!! 

. Az istcn:HII:l m;p k innfl nz ö~1. lönÖ<; J::yr rnlP!;:knrból, 
amikor akar\'o-nkar:ltl:,n, tud"a -IIIrlnlla n m ih,"sz i n~ és ma
gyarra 1('1( mindr nt , omih(':>: hoz7.áll~, ú lt. l\t~ r nf'Il,l f:,r:lg,ia 
llI er, a .i~írlll:í[ r;ifrCtra, fl házM sem építi mDg.:l~ {('(L'lh'l : cgy
áHa lsín n('m fOI'og és nem rpít. hanem vo.,7. I~S épitteL A 
piacon vesz , a hol annak van kclendösége, a mi tarlós {!.>; 
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olcsó. Es olyan k6mtlvesekkel vagy ftcsokkal . épntCl, !"'ik. 
nck szintén gyorsan, jól és olcsón kelJ dolgozmok. S m.lutAn 
Igy szépen lemondoU arról. hogy teremls~n, arról IS le-. 
mondott, hogy faluja múv'észi hag)'ományaihoz hú mara~· 
jon. Ki mondja, hogy a mi népünk nem akar haladm? 
Mohón vetette rá mag4.t arra. bogy lU irigyelt viro!! tudá· 
sAt, szokásait elsajátHsn. Az urak csak jobban tudják, hogy 
mi a jó és mi a szépl Vagy !alán az lsten ~nnünket ah\bb
valónak teremtettJ Rajtunk nem linana jól a pantalló, ft 

bricsesz. a gallér. a nynkkend6; leányninkon a selyem· 
haoisnya, lakktop~n, kivágott b:\linthn ~ lollns kalap? A 
házainkat nem szabad szép gipsznaintákkal ell6.tnunk? 
Bútorainkal gyöngyszfllre fcstenünk1 A templomunk is 
csak olyan legyen. mint a pásztor suháhan a nyá j közepén? 

Egészségúgyi szempontból kétségtelen. bogy helyes 
irányban (ejlődött a falu. de ennél több jót azután ezer okos 
ember sem találhatna ki, hogya (alu elsodrddását kimentse. 
De la lán nem is a faluban kell keresni ti. hibát, hanem az 
előrehaladottabb társadalmi osztllyokban, 8melyekllu jó 
példával kellett volna elöljárniok, a helyett maguk is hely
telen utakra tévedtek. 

A1!az hi t - szépflsünk egy kicsit a város búuéll is. 
Talin oU a baj, bogy am ikor az ember okoskodik s kezdi 
környezetét tudományosabban. dljaillak megfelelőbben 
átalakftani , annyl.ra cl van fogiQh';} a múszaki megoldás· 
sal. hogy a mú\'észi szempontok elkerülhetetlenül a hát· 
t6be 6zornlnak. A lakását tágasabbra kell hogy épftse; nz 
nblakait nagyobbakra: ti cserép tüzá lló, II tégla Itönnyc!J.. 
ben beszerezhető. a beton biztosabb a lapozást ad. Elég 
mesterség megtanulni, hogy az új anyngokat a' lcggazdasá
gosabban hogyan ha.3ználju röl: bolti kehl1éböl \'8rrógéppcl 
hogyan készflscn ruhát, :1 teát hogyan főz~e meg. Igen s?
kat kfvánni hiú ba való. Majd esyszer az új anyagokhoz lS 

hozzászokik; akkor már arra is gondja lehel, hogy amihez 
hozzányúl, szcp legyen , mini a Il llgyllpá nk kézummkái. 

Baj "nzonbrm, ho~y '8 pénz gőgössége a drágább anya
.got nemesi rnnj{l{al tünleti ki. A márvány mégha rosszabb 
is, mint n mészkő. előkelőbb, mert többe kcrül. A fán:lk 
lement a becsülete; a cemenl többágú koronflval ékeskedl~. 
I!:ppen így lökdöste odább ft templomban is fl bársony n JÓ 
lenvásznat és a karton a h{tZlszőtlesl ft leányok ruházkodá
~ibftn. 
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S baj az is, hogy a lassan kinlakult úgynevezett mo
dern slilus, ha ugyan ezt ft méltóságos szól szAbad halt· 
nálnom ebben az esetben, talaj talan voll. Az Erdélyben 
éplilt templom épülhetett volIUt Toltióball is. Ebben ft te
kintetben pedig a teendőinket sugoruan előírják a virágok 
és II bogarak. Az anyaguk ugyn1l3z s a l evegő is, amil bcp 

lélekzenek. S mégis máskép nyit Japánban a krizantém, 
mint Erdélyben a mályva, máskép csillog 8z egyiptomi 
scarabeus hála, mint az erdélyi kll.ticaoogáré; más az oldla.i 
folyópart.. nünl az angol counlry·sidc. A világ termé.szete 
szerint UL emberiség nem osdályok, hanem fajok szerint 
különbözik 6 amint a nyelvek mások , úgy mások a mon
danival6k és kifejezések is. S ba bánl'olt Be.naras mel lell n 
leggyönyörűbb gót stílusban épült angol iskola, a kyotói 
templomok mellé ftlUcriká.zolt s:táUodák, éppen úgy bánt 
AZ Erdély hegyei közé rölbúzolI . úgynevclett " modern" 
épOJe t is. legyen az templom, iskol::. avagy lakóház. 

Ne\'etnem kell , hányszor flgyelmezleltek a hiveiru ri 

nyúr folyamán arrA , h ogy az idő lmiad, mi már ncm a 
nagyapáink korá t éJjiik, legyünk modernek, építsünk wo
dern templomot. 

Rábfrtam öket arra, hogy \'együnk cséplögépet , vetö· 
gépet, magasnyom:\sú permelczöt szövetkezeU n.Iapoll. 
KÖlly\'bOl gazdáikadom. Csináltam tcjszövetkezetet, veltem 
Icj·,zal)OrIt6t (szeparálót). lj borjul cucli vaJ ne\·cttem. Az 
e layult hiteh'eket c1gereblyéllem. Megker.dettem a Népfói,
koláz6.sl. - S akkor megkérde:.dk, hogy mi a célom azzal, 
hogy ti lemplomunkat Il11Hty.arnak akarom? Térjek eszemre, 
legyek egy kissé modernebb, hJsz.en Amerikában is jártam. 

A másik oldalról ped ig mindez ideig azzal \'údoltak, 
hogya UluIlat, a fajomat nem becsű)öm meg eléggé s \'akon 
utánzom a k ülföldet! 

Be nehéz megérteni a baladás titkát! Hogy mag)'arul 
kell moderneknek lcnnünkl Hogy az isteni élei még az em
beren keresztül is a gazdag, dús vúllozntossagban, nem pc
dig az egyform8'3allbnn keresi :lZ egységet. V:lkmerő az, ak.i 
fehérbe vagy vörösbe akarja az. egész világot öllöztetnil 
Egy kaptafára bllzni a föld minden népét nem akarhat ja 
más. csak a hernyó elbiznkodollsáp;a, aki jónak látná , ha 
ol::\!! fa mint eperfa, vagy mIb növény m int káposzta nem 
j, nőne. Mennyivel érne többet a "ilág. ha minden ember 
egy(orrnln Jeborotválná n bajuszát, nadrágo t viseine 8 kél· 
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tornyú tcmploll.1okat épitene? Dizony megl'abolllák a ,11ft· 
Sot. ha ~ oszlnik faluban csak olyan házakat épIteuének, 
C30kúgy az amerikai langól sramofonoznlik. mini Indiá· 
baJi vagy Erdélyben. 

Szcmbeállollilm az cmbereimruel, lllert én ma'fyllI'ul 
akartam modern lenni , hololt aket csak az érdekelte, hogya 
lemplomukta, Rmil UsztessélJcs, drága anyagból akarlak 
épfleui, olyan büszkék tehessenek. mint a hirtelen meggaz· 
dasodoll ember n B'épkoesijára. • 

Amikor atultn hoS6Ző, heves syü1éscken sjkerüll öket 
félig-meddig mc~gy6znöm arról, ho"y ölIJ<:yilkossó.g volna 
mást épHeui, mini magyar lemplomol, s hogy n magyar 
zene, magyar épílészel fajunk életerejének n jel~ akkor ab· 
ban tértek el a véleményeink, hogy hát milyen is az az 
igazi magyar ruhn, Line és épíilet? 

Szeriniük n falornác08 templom : román. A virá!ldí
,,,ekk.el festell mennyezet: román. A kék uín: román. Ma
gyar az, ami pirosra van festve; esetleg lulipánnal kipill
gálva ... 

A magyar míh-észel IÖI'I€nelmébcn e~yre megism611ódő 
jelenség, hogy a város izzadsáRszagú, éh'czheteUen magyart 
verejtékezik ki. mfg ft fnJu játékos könnyűséggel termi ki 
magából 3 hamisftatlan, tősgyökeres- magyal' értéket.' -

Knr.inczyék. rrancin és némel emlókön lelnőll magya. 
rok, jóakara hi haza6s5.ggal adlák neki magukat a feladnt· 
nak, hogy- a magyar nye!vct hajlékonnyá, kifcj(,7.Övé le. 
8yék. Mekkorn erőfeszítéssel, buzgaJomllUl1 gyártották n 
szavakat, kovficsoll:ik n kifejezéseket, faragták II verseket, 
hogy az t'ljilásokat közhasznt'lJnlba átvigyék. S akkor jölt 
Pct6fl, hozta n nép nyelvét, amely ezerszer hajlékonyabb. 
,kifejezőbb és magyarabb volt, mini az övék. Ugyanez tör. 
tén t n zenével. A kávéházi · hanguJatokból kinőtt magyar 
dalol, sohase m verscllyezhelnek a Bartók és Kodály eredeti 
?épi muzsikájáv:d, amely ma kéhségleJenlil a mag)'ar zenét 
Jelenti.. A magyar épIlészetet is sikertelenül próbálta a 
lechneri iskola megleremieni. Az épiíJet aZl::l1 még MUt vá.1I 
magyarrá, hogy kiteresHelI homlokára sdrdfszItéseket Jlip
n:cz!ck. Oe am int Bartók és Kodály a fonognHleme7.ek tfz
ezreit vették föl s n magyur muzsikát azáltal tercmletlék 
mcs, hogy ludalosftoHúk, mOllumentáliss{i lették a nép kö
'lött élö dallamokat, úgy Kós Ktroly, Torockai Wiegand és 
most Debreczeni László a népi építkezés alapos tanulm'-
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nyozá.sa olAn tlUapitoltAk csak meg, hogy tnik a magyar 
építkezés sajátságaI. űk sem leltek egyebet, mint kihang
súlyozlak, rClld\terbc sz~lék az ösl, u'i1i épHkdeseknl!l 
taláIt \lonúsQkM és mélyebb ösztöuösségekel. 

A . vd.rosi mat,-ryarosstlgot magára szedet! nép az elsO 
pi1l:m:lllxUI tanácsta lanul áll me~ elek clöll a valódi ma
gyar alkoftisok előtl. Tótágast fill benne minden értékelés. 
Nem hU bennük sokat, mei·t u('m hivaUwdllak drága anya
got. Magyarnnk scm larlja őket - meri n városon mAsI 
neveznek magynnmk. Ellenben érzi uye(~eségükel, pa
raszti mivoliukal. Nem csoda, hogy nem szerelt öket. Ezek 
szerinte olcsók, parasztosnk, nem magyarok. Neki drága, 
el6kelö és "magyaros" munka kell. Időbe keriil, mig érték
Jtélete heJyrebillen s megérzi, bogy ez.ek 01. anyagszeru. 
kendőzetlen szerkezetek, ti sima falak, meredek fedelek a 
maguk nemében s7.ebbek, millt {lZ álLaJa milld.1ddig olyan 
nagyrabecsült városi épületek. 

Dccsűleté.re vmik a mészk6i és nz nr.l1Iyosszéki ma~ 
gyarsftgnnk, hogy mihelyt rt t~mplomot készen m~lg{l előtt 
Ió.tta s nemcsak lU eléje Jököl! tervekböl r4müldözte ki nl. 
elképzelését, Dleg is \!Sz.eretle nyomban. Ma talán s~nki sincs 
R faluban, aki ne lartaná a t'cmplomunkat szépnek. Még 
uzok 8 büszke magynrok is, akik a ter\' megpillnntásakor 
kijeJcntelték, bogy cgy knpa-vágásl sem lesznek, ha olyan
nak épülne, ma a látogatók.nak boldogun magyarázzák: az
után úgy nézz"Ctek erre a templomra, hogy ilyen szépet ti 
még sehol sem látla.tok I 

Mennyi bajba, \'eszildrségbe és haragba került, amfg 
idájg eljutollunk! 

Sok hangos, izgalmas gyüléscn n hivek eJfogadták a 
magyar templom Lenét, mcrt olcsóbb volt • a képesUetl 
ácsmester, Kereki András, aki nz első ten'el késdtette, át
jölt II mi oldalunkI'a. 

EzI n második, hi\'atalc~Hln elfogadott és jóvlihagyott 
tervet is Kereki András készfteUe a Uc.breczeni Liszló váz
latni és bc.mulaloU első terve alapj:\n, mert az embereknek 
csak olyan templom kellett, nkit Kereki tervezett. A pap· 
jukban s n papjuk ismeretlen épflészében már uem bizlak 
meg. Azok nem értik D)cg a népet. lliztnlják öket, hogy le
gyenek jó magyarok; pedi~ azok ök valamennyien: 3zért 
nem kell nekjk a fatorm\cO!5 torony és a keskeny börtön· 
ablak. Ok jónéven vennék., ha a mészk6i magyarság ('égé-
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retlelné msg'l egy közönséges, paraszti templommal, a.mI
kor D rom{mokét állami m érnökök lerve:r.lék s még 3Z órA· 
nak is hclyet hagytak a torony négy oldalAn. M8JlY3TOk ök 
bJzony: Ok sem adják n19bbl 

Akkor azon kelle ll meslcrkcdni, ho~v az elfogadott ter
"cI miképen lehessen llgy mcgvalósHani, hogy annak min
den poreikájll a Debreczeni László ré3zlelrajzai alapj{lP 
késniljön el. 

A toronynbbkok dolgán csúfosan rnjtaves.:tlellem. 
Elég a toronyra egy sor ablak , izente a Laei s a hIvek 

borzadva vették észre egy nap, hogy a toronymagasJtás 
majdnem kósz van, de ablak az új emeJt r észen, a bnrnnftok 
táján, egy nem sok !J a kicsI nem uagy, de annyi és akkora 
sem hagy6dott. 

Felforrt II [alu mérge; ·bamar gyü1és elé a papot! 
A pap nem mert magyarázkodni sem: a felhúzott rt<stl 

JebQnlatta, a hi6ba végzett munltdért a köműveseknek eg~
havi fizetését kifizet"le s még maga örilll II dolgok fordulá
sin. Mert n meglevö sor ablakot nem lehelett volna elpgsé
gesen magasabbra á lhelyezni s akkor a torony olyan lelt 
volna. mint akinek van köldöke, de ezeme nincsen. Két sor 
ablak talAlt a toronyhoz: megérte n szégyenl és az ezerhél· 
sz6.z lejt. 

Aztin a templom ablakait kellett másképpen épHcni, 
mint ahogy azok 8% elfogadott Icrvel'l mulnlkoztak. A balai
mas, magas és széles nyflAsú ablakok helyett Debreczeni 
L4szló ajinlott alacsonyabb és vako.lt tégJa·oszlopokkal hú
rom és öt r észre osztott " börtönablakokal". Hát azokon 
log-e bejönni világosság egyAllalán? Bál' az énekeskönyvet 
lehes.sen elolvasni rényes nappal: arravalók az nblakcIt. Dc 
azért n keskeny oszláliÚ nblaltokat is megszflv::uták Il hivek. 
Ennek viszont ök örvendtek később b?ségesen. 

Leglöbb rennakadás a festés körül esett. 
A templom mennyezete elfeküvő faoszlopokkal nest}'

szögekre volt osztva. melyeknek deszkfuatfit és a templom
ban minden, amihez ecset illett. a hivek gyöngyszinrc akar
tak festeni. 

Ez olyan lett volna, mint n torockqi ntba, amikor va
laki szennyes mészbe ejtetle. Nem lehetett, nem szabadult 
megengedni. 

A torony fatornácAt szintén gyöngyszínre kívánták a 
bivek. En biborvörÖ!St ajánlotIami 
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Befestellem tU deukadarnbot tízféle ufnnel Oda üla
gat tam valamennyit a közgyülési szemek elé. Beszéltem, 
ru3gysrúlnm. A gyöngyszfnt vll.lasztottlikl 

I!n az.tAn nzteselekedJem, hogy a tornác déli oldalAt be
kentem gyöngyszfnnel. a nyugatit megb'YsdnneI._ Egy h~tig 
hagytam, hogy gyönyörködjék a falu benne: A "oröspt\rtiak 
napr61-naprn szaporodtnk. Az tlsszonyok mmd mellette sza
vaztak. Akkor merészen átfesletteru az egészet blborra s 
hát tetszett I 

Minden telszcll, :troikor készell ,·olt. 
t.egkén)'e6ebb volt n mennyezet belsö feslésének az 

ügye Azt én sötétbarna alapp:lI, a Debreczeni stilizált virág
dJsze·ivcl 'akartam. A hívek megszav:lztflk azzal a föltétellel, 
hogy sokba ne kerüljön. Nem került. Festösegédet f.ogad
tam s magam vezettem le a m\mkál. Csomagol6paplJ"osra 
Laci kirajzolln n három mintfll. Megjelölt~ ft szlnekct 8 én 
mindegyik mintáboz a szinek: ~zftmn szennt- nyole-Hz sa~
lant vágtnm. A sablonokat rUJz.~ze8gel o. l~ennyezelhez er",· 
sHettiik s mindennap elkészUltunk egy szmnel: . 

A feleaégem jöU. hogy hfvjon haza reggeUzni, ebédelm 
k vacsor{u;nl. Ou meresztetlem a nyakamat az AllvAnyokon 
és festellem. A. Mvek be.bekukkintottak, wgdol6dzt~k, 
szörnyüködtek. HAt ebből mi lesz? Egy-egy. folt kék Itt, 
egy-egy folt narancsszfn amott. se 6.l1al, se vlfI\g. 

A földjeim parlagon m aradtak, Oszi búzavelésem nem 
voll, n részes művel6k maguk v6.lasztottá.~ ki ma~k~k a 
felet vagy n harmadot s jelentették, nmlkor a többit fel
hordták-rnktAk CI pndlásomra, vagy a pajtám. lújára. Akkor 
('ppen nagy dologbnn fÖttem. A lebontott régi karzat pn~l{t.. 
deszkái közölt meglnláltam 1\ régi templom-mennrezet Vlrá
gosan feslett részeit, 'amelycl{cl n kőtábla szenni Szent
hAnyi Ferenc pingált 1783-ban. MegcsonkHott de6z~
dnrabok; mint va13mi össlerakó játékkal bnbrAJtam velük; 
bArom minta összeadla mngát. Azokal fölfesleUem a szó· 
szék fölé. Azok mellett két oldalt Debrcczeni ~nci !JajM· 
kezűleg végezte be a régi és az új templo~. képelnek feSI~: 
~ét Az új orgona felett pedig - mert az UJ templomba uJ 
orgona is kellett - II hegyes há.romszögekbe a mintákat is 
magam lerveztem. 

A hlvckkel való vitákat is élveztem, de a két kezemmel 
vo.ló munka több gyönyörüségei szerzett, mintha tiz falu
val kellett "olna magyaros templomtervet elfogadt.mom. 
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DkscJséges és boldog nyúrJ Új sz6szék, aszfarosokla \l 
V:1ló v«:sziid,\s, Új p~h l l'cjek . új karz:ll. Egyik oldalon !uLlő 
Cgy lll~ S fölöl! . :1 felső :l gycnnckck sz;-'m:u"::l, bejfu:l:llal fl 
torony felől. F('cskcf~~l.t'kbii l l.ik; lI1 dikáló gyermekfcj;' k, 
F a li lnmpalar[(ik, z'iHI!ón nu !a lók, Cj \ö lgy rnnjló, Azl ;l ke
n ,'lSz!e! pedig vé!e~ sl~ le a p:qJ a kicsi nblakokró!; n ~rn "a
gyunk mi p(lpis!úkl A ll'llIl'!oma"al;'lSI':l is elő kellene k é
szülni , l";agy iil!E (> pS I~g ;.:l'I jÚl' :lZ, a pi.ispük is eljön Kolozs
vúrró!. Sza val úl,J)l'I ls alJ;;:lllll:ls leli ne; .,.' ;tlamelyik z.'I{)ltl\l't 
út Itc llcnc hni, F érriak , k únyok és ;;ye rmckek, Nem \'11-
gy llu r. mi kal!ll ik l:"o!,: , li 'ill" !cles IIr. h03~' 1;\fmiÍlI mond
junk. L('gd ;i hb a "ersel tanulja Illeg:. Erzsi, azt onnan kell 
<'llllom,b uia a magas kl\l'Zalról", Sol, uép, 1010Il,:;as, m ozi
felvé tel. 

flot)' volt, "ége voll. 
Ami akkor a templomból készüle llen maradt, az most 

is ü gy {Ili ki·szülellenül. Ű)uJolt, zavmos hónapok íze elveHe 
nz élvol~yamnl. 

~h'gis nem bánom fl lakomát. 
L" k tatós az emléke is . 

A ~HGYAR ISKOLA 

11 nép llem ügufódott , llem uggódQIf, n r.> tII 
töródiJtt, D e ClWk addig, amig o. munkn be 
nem f~jezödött, AkkO/' Doldo(f volt mil :· 
den/á, A magynr tem{dorn mellé mllg,!/ar i sIw 
fát építettünk a mfl!mUr flYl!tmd.'ebwk, 

.\ nüsik nyál'on ~Z i"ko lúl nag-yohbitOlluk m2g, 
ltI~ l öszén, :1 tem p lomépítés lú z:i han a riyülf'kcze t a lig 

veli ludn m:l"' t a lan J'c] ügyc!(hl'g jn!éz t,cúésrni!: hét f{dsi)
oszt nlylls gYPrmp];et :i ! k clletl engednünk :11: nlbmi isk ol:\ 
nak , nl l.! rl iskolaLcJ'llli.i nk :1 [iirv(~ny ('~ m{~ l'etck ~zl.'rint e.sa k 
n egyv('nöl tanllló h (!fog:1d,húra volt [ ' h!t;~ér:;,: s, 

A t(il'\'ényes ehi irú.sok noJ!;: az álla mi j$kola sCJU fddt 
nlC}:. de ;\ zl'ril :t ianfcl ügyeliisé3 nem (ÖrÖ<!Ö~ 1. 

JIN kicsi m[\3'ya l' l'mher ~ A lúrsa ik lo \'á bb jú rhallllk a 
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ma~'Ul' i!;knláha, magyal' gyermeKek köz~, n rom6.n mellr.tt 
mrtgyar sz{)fl Ulmi. űk - SZOlllo rú (os kHr:l l! re lt kiscbb'!éS 
_ ez!:I ;'U1 mtlr az cg)' l-o ülvn lósÍlg k{!ll yl'rt:\ cHi'k , Az órá k 
kÖl!i Sl:i\ II ('I t:kel IWIll \"('l l' lilk , ~r'!U \("~pll l''''t ('k -a j :'i l s7.úk 
közé ; lia lIleglellél{, n em voll Í7.e a j:Hl' !'I\:dí.. 

Mé,~ a gyermekek scm ludnak cmbt' I'~l'!~gcl lalCtlkm:ni 
ott, ah ol II leveg;') Illeg '.' ttn mérgezve, 

Amiko!' n6gy {>v\'cl ezel&tt 1I~szkől'c l. r riilliink, ('gyik 
úrömiilllt cz \'nH: Erdé ly nek szinte leljes Ic(' r('~7. lnH:lvet(! 
volt ez II fulu, Lnl'!I:!k ill m:lgya rok, I'Hmbo()k, földmh' l.''iek. 
ipa rosok . kCI'('s lu 'diík , gy::i rimll nki!sok , húnYII'<;7ok , urali , He 
örűm I~z habzsolni nz erdclyisl'g italai. Bnrátkozni, egy· 
nek lenni J'(lm(umal, mU ll kúss:l l. Úrml. T eremt cni f'gy so\'
sot a sok kis, .sze'i'lel'ohnnó sorsokb6L Ezt a)wrluk, ezt is 
ukurtuk, . :,--,'. 

AZ t{1I1 jö ttek II lapnsda h lok, A lúrs::u'i:llmi osztályok a t 
mé~ ":l la m f' nnyirc Idll':cll közelebb h ozni q~y m~!shoz , húr 
uz ír. a pokolb:m is ln', lJe a rn jaka t lItIll i iWII, A ~örör.: · 
kaloli kll~ 1(:lkés.szC'l jú h :lrú t "ú :~ I.J ,: n i: lliink: igaz, kcvosel 
látjul, (: l-1ymá;;l, HíVt'i is rokonszenV('zlt k vc l ~ 1l1 t'IU' i(~eig_ 

Amilwr a !ejszih'clk czc1et nIegindíloll am .~ szürke lo
vam, 11 .Ta ncsi, vÍlrfalvi fJ)m{in legény slo lgammal, ?Ili· 
hálJyul naponta T(1rdál'~l kocogo lt a pomp:ls üvcgekhe dll~a
szoli tej je l, rom:'in é~ m agyu!' egyki2pp en júrb nz udvan,
mai. hordt a a tejel. "ol! becsüle tes. )'H gy cs:tlt mc~ a m érés· 
sci s cl égcddknk cde ll , "" (~Y vc lt OIcg:cI '!;.;t·de ll a fi z!! :'::,.,,.,c!. 
Ok beszéltek llla ~yanll ll l , Cll kcd\"C'm ~ I'I: én tö rtem a ro
mánt rlz ő k NI"ükél'l. ;"[1;1; ('zr.n fl nynl'Oll is egyik \'á1'05i 
lálognl.rí m m észkiii román gyÍlrimunkÍlssnl sé túlt ki hon.fllll 
az anll1)'osparLi gyalogösvényen, a C.~ i ~:ln , s boldoga:l 
súmolt he, mckkora megé rl ~ssel és megbecs üléssel nyilat· 
kozoll rólam az útitnrsa , -- A tiszlddc:i ú r nr.J11 nézi, ld a 
román. ki a mnzya r, han(,lll a n {> p C'1 segíli , - Hál me!! ' 

' erf'zlck ez t sokan, A romún nlsze;.: lm ha lcr-{lndultalTl , áhé-
iáll ~ nl II h:'!7.ak Júizü tl, ki tl mezökre, vagy le II bíróhoz, 
{PPCll o lya n baríltságosnn hullo lt felém 1\ "huna t;('a ra", 
nünt n mn~ya,r felszcgbclI II jóest;!!. De a polilika mindeni 
megnl\'nrt , Al: or:.z:igo:s kárl~' :~k'-:vcl'östö l t:lYQlt:1rloLl.lm 
ma"am nt milHli" lll ';;!! a ~hL'vaJ' PCtl'hl~lk s('m vagy ol. 

~ . ~, ~ , - ~ 

1~lgja, DC' a l..i:'z sl~;.:i ,' ~d 1"lsz l ásokIlÚ I, :I ll hill cm, ki)tdes.,~gelTl 
fi m:lgy: l r :;{II~o l \'pzCl ni, ~'I c !y i k mmim pfl rtla l 5z:1\'a zzunk? 
Hát Ilekli .. k mindegy, meri egy ik sem jnhh a m:isiknál. 
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)'Iind ti. J\:cttö c!.ak ig('fj de oz \HalL azért gondoza!lanok, :l 
mezei kutak beomlotlAk, nz Aranyos parlvédelmi rnuI1káj3 
kési j" H nel<ilnk I Öi'vény€'~cn kijáró t.kolascr:éiyt odnadjúk 
AZ állami I.~kol án:\ lt. 1\1. qyik pári llyiHnn fel akar falui, 
v('f.úei J ~~{~q;:: tik , igr::'::lnr.dú IHI1"fJ::,p fJh ar::!, közül, hog:y egy· 
szer mindnyájan fű .'!gen i fll.';:- ; k a !;;ih,lv:trilIl (nmlail eE'S 
szép k il:1tús t~s jl, Ct:Ói1. a S1.~kl'l~k{jig· s ,-jsszafelf a !Ú.' j'L'ci " 
les meziirc) . A mt,s ik pú d lit(,khan kíván nd.ünk lllind ~n 
jót, nyiltan n !-lzH \':lzal :dukr:l HI : I~i1;. tehá.t Ic'izi a szépet. 
HM Llcnj;i:;k :, 1, :'! ': llaío,~ li " i :h ':, !, Ll':tren Cl: t1 mi maó),::tr 
áUtt:>fcgln tnslIlI k. ~ ;Zl' t't·l.Z flk IIH'M k ga l:;!}!.> II jeGyzi) úr és fl 

sZ(ll;?:l;;!ro í~r j6n lul.f:tt a t. Igen úm, tie :l.:én a mi embc:rcin
kel mé:~ .. e bi~ r:yess:!tk a lis ta "l'gére! E KY román, egy ma
ltyar, ('!:lY remún. egy mngyal'. Ha a 1!l:I ~jk lista (Nem 
lesz mnsilt Jj(i ta l Dc tudom, hogy lesz, m e:!'t !llpJ::űzenlék l). 
ha a má si k li stn eléri a húsl- 1I:t:,Ízah"hol a sz:wa1'.:hnúl, a 
hivn~a!ns sor utolsó ketWjl~ k : ~sjk, G n:l. magyur lesz: ebb::' 
nt:m m C'h!'Hink belt:. 

Sz('gény jegyző Ú!' L'luír h ::l l·m:Hl.:;wr jött H faluha gyü· 
léselni. A j f> Ii)Wlvc,ke t m iiI' U!iiltöHe sl<!pen. Az első öt 
hr:lyre üt roml\n I;: Cl' ü1t : III u tolsó három heiYel üreSé'll 
hagyla szépen hál' (i!1l l'll llgyarnak. ~Jost 67éllb)je'az egészet, 
újra kezdjmlllinc1enl? I-Uti mi lesz, tisz{ekles 'tk aka~nak-e 
:1 ]is!úra YblIi'! ,~ l;.ar unl( jegyző ú;', (le cem a három icg
ulolsó helyrc. El.en már nem léhe..' váHollalni: akarnak-e 
így feliratkozni ? Akarnnk. de ü gy, :1ho{:lY talál, egy rom.lll, 
er..'Y magyar , egy rOll1{m , egy Ill rtgy:.'\ r. l1gy már nem lehet! 
Akkor lloapte lmn:}! S: ~ rkou forduHnm. Három öHérzet~s 
magyar kiy()m llt a 1el~~mh,~ 1. Az ajt ói n{!IIl cS~lpluk be, Ak.úr 
be is ('saphnt h,k \'oJ na, A háhorúság úgyis megindul t II 
mészkői bad 'izidét'_' n. 

Er;:'>' hélre rú It1l't:kczd cll ük 11 Ié i i \':1'iánUlpes,li i s l~lI
!isz!clclek b rtásá1 s ez leli a h!'ld ,izelleL Pedig ncm mtÍ\'eJ
lÜ~ k mi semmi üj!'l.1. Csak a Ill V;)!)' i rendel fo!ytaHuk . Az 
első e!:zkndöben még kényes voll az es li harangozla!lo s. 
Szilvesz ter éjjelén j öjjünk el mindnyájan a templomba; 
kezdjük egy ér;~ésse l, f:gy a !,:(r~ tlal az új csz!rndiH. JeJeue 
harangs:'.ó üz id<ik átfordu!{tsli l ! A bl:i'ónll!,; mcgüzen!cm, 
mit terveztünk. Kértem, hirdeUesse ki II faluban, nehogy 
a szokatlan éjjeli harangozás az cmb!:'reket várntlanul érje 
s vedrekkel keressél .. a tüzel. A b(ró visszaüzent, hogy az 
I'jféli harnJlKOzl:l.:Íl ~ 1 nem <' :1 ~:<: IJ ;' lyezi. Bát mi m'nJ is enge-
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úélyt kértnnk, ntm baj at, bíró Ól'. IHrom kebliillnácsos 
b evonult ~chtiben s meg érHe tte fl kjj/,sér~ fcjf vcl n tényálllist. 
Azóta minden újcszlenui) harang~ctl~~ s!. tl k('?dődik M~'~z
kön. De fl tc'li hónapokban a \'a súnJ~ p (J,'· l:I;:'lni i ~ l cntisz lc
le leke t is jó volea este tartani. A .\i ze~t'up·:ll) r,!ndíi :lSSZ:O

nyak llupvi lúg nem mernf!k eljön Ili JsI('l1h:: 1. :~ : 'a , r\l'1ll olyan 
:\ ruh!Iiuk, foltos II (:~izmújuk; nem áI Jh: \l j:ú a ul 'Ms;:Ó1:í,,1. 
E ~! e lly:li<H ldJa kerHenek ('ti)' u:l f!ykcIH~&!; a hoIiJf:' Il~' ne m 
kh"5ncsi, a IHt gy j(,nlp !űlJli Lli ili:mpa clnc7.v, ,\ Hl q,,;~'kl'Hdű 
ellnkarja II szegé!lyo!>égeL Pomp:í~a n sike ri.i!tf'k c1.l' k az e!Sli 
i!:,!Cll!i:;zick!clc A templom szemei fe!gy61I n l< és \'i iúgilol!ak. 
Nem csak a kicsi húzak ablaka i mu lnllák n tt\!i esi e kctlvC'~ 
der üjél. f.:lt a templom i'l. Az njlé jll fd · felny ílt s A fén y ki
öm!öll fi k avjcs(ls útra: jöttek II híVek kis ):\m pákkal ti 

kezükben. A haoangozó a tOl"onybó l n{: ztl~ , i~n a templom 
kerít ése mellő!. A f::obü ut{';"r..I ,:111 is mq~;;y(dt sok k :csí 
lámpa, nz alsó utdklJól i", l'li'ldu!t:,k :l fi'uy,'le Imbolyog
tnlt, klllyarog iak, lalúlkoz!:lk, sorlmáHotl a!c c~ {~ ! l dcsen hlv!a 
öket a na gyh:tr:lI~g. A 1(,1 :1pkm meleg öl(~ hcfngadolf min
t!l:l1kil. 

S most, eztn a poli,ildval mq::m ú'gcl€ 1! t6!ClI, amt::ly i
k el még a revízió!.> és aniirc\'izi6~ \ülll c!ó!;c!< is mcgJühö~i
lettek, úgy zúgot! a gyűlésEZö romúnok kö:!é :lZ cbü estéli 
harungozá~, mint l.érl.ed6 kihívás . Nekünk b(:kót hlr.:htdl 
a hangja: nekik háhorúi. ~,J!t esináhwk ily.mkor a ma ;:tya
I'ok'l Tiikos gyllIésre hívja ö ':'j J;C ií~\.(' t a P;l[t. J'\rm l lii'j ük~ 
Es jünek az üzenck:k. 'rühb e~té li lianl1lgozú~ ne !q.:yw ~ 
Nem eug::djllk! CS:lk merje!\ ,'.z II prt!> ].lkl'7..d :::n i ve!üak: 

A harang b~k,:~en t~(';zcil a v!lú ;.:ha. ,\ l cikiism ~l'eI{' 
t i:iz!a voH. A llBgykendüs öretass7.VlIrokat nem h al{~· jHi lj;lk . 
l(fvtmt~ fi leikúk a z estéli im :ídk()7.á.') hé!. H:l ~ )Ul; 'lHlg O;O:ó 

nem mer, megyek éu és harangozok én ~ 
Di! 1.l'I'f: vuH egy sC'm gyáva II m~'l7.köi O!:1gy:;rok 

kö;~ö!1. 

Zl:'ngell a h!.irang (>3 jöHe!! :1 hfvek , Asszonyok, férfi~k. 
gyerm ekek . De beljeb h :::.~Íir c'ink az :u.szonyok ktrül ck . :\ 
férfiaIt kívlil marad Iak. Orizték n templomot s az bko~áL 
Űrjárnlok cirkál!ak az utcb.kon. A kc(',smá t, II románok fö
hadis zál1iisát, mindig ügyelni kellett. 

Csak a papilak őrzése n em jutolI eS2:éhe $enldnck. 
Egy vflsúnwp este - most én k! ugy ''':lgYO!l ezzel, 

min! :l kesóbb h.u:úvalIcm{!sr3 behivo lt }l"f;é-n )'ck, akik 
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egyike arra sem emlék( ~ l(, It , h ogy fl":, ami történt, IulOl'i
csony t'lőtt vagy u!{m l ö rl!~I\[ ' I~? - átvonult a gyül ekezet 
ill': islw!:'tb:t " all úsos ('s léiy !;lrlÚs;'\(:t. ,\zcWtt v~hj h':l('1I :l 

111 6v.kői h:tZ~lrja~ r(lI11úm ;"I ~~ l i"II l I\' lt'l [ a l)(\kcw('rúíd~ ... ek 
ml'gvúltrnralú ~a eII cI!. l'';'t!d y:íklwl j:l.riúk be <l falut , énekel
tek , kiftl\ozlak. Kj ;\ l".d. I,'I!,:).::lI, ki a loh'"jokkal! I';:övekkd 
mcg-duháil úl.:, IliI ,,) I;!;;l l IIU.,}.\.lü llgCU\-l, cgj' i!S lI1:lg )':\rok ka· 
puit . A k ic~: ; C"'!"~ \' , 1i 'a\" na hc!! !Y:;i~b:m d i ll 'l mi t -tü;!b~v 
I'obb:w l fel. PH ~ !; ! \p"ros WIlt a h~\:Ch~Ű , ,\ m rlf!ya rsitg m il;' 
dcnrc l, h zí' L1 {d l"U, Akl;,o\' ('~ I c i .~ a férfiak 0 11 szoiOngl:l k 
az njl ó ktizd"I:"' IL :\7. a" .. ,:on~ :) k ~s ;1 f~)"(' rmckek ":n;:k cllck . 
;\ fél'fbk kií e l~, hi fl' !! .'k 

Egyszí'rrc k il fl rul nl. tlj ló, h('s ;~i',I,ik (';~y I('~ény . Vabm il 
mond. vahlm it m:tSy:l r{;~ . Eg-y szempill:;niús alaH kiomlik 
fl. Ilyitva h llJ.t'i01t ll j lún J.:. f\~ l" i i.<;('r í' ~, 

Az a.sszonyok és II gYNmckek sikoHo7 IWl(, jnjveszékel
nek. l~n c.,:, ilí! om öl\t.~ 1. !(inn cd rltg lahm múr vér folyik 
Neln h: , lhllJ~l :;emmit. L:'lmpú,~ t v~sz{'k én is fi k ezembe é~ 
kifelé tartok. 

V:dnki öki.Hn::l gyságú k\i dan:blxl1 bdohfa Ll p:tpilnk 
('gyik ahJu!iÓ.t. A ma;:;ynr$úg oLt zajong, nibong :lZ udyarun. 
Innen távolról, tl7. id .r:ll;\lM, úgy :'d ~ zi k, minlha bent júrnú
nak az ('mbCl"ck a ioz(; ])ú l,brHl . A vihnr]('lllpák fény(~t vi.5s za· 
vp.rie a7. els ö két nhi:~lt; mint ha hd(ílrö! süh'c ki :1 fény. A 
feleségem k(:tez('l' kil omé terre , t~:-:-y ki .. (l:'tn faluhHll az új
szö"et;;t~ ;'; valamely k(\rd ~sét vi!:)!.i:1 o:gy i;;rq; pappill. Nem. is 
sejti , hogy ?\ l ~ sz k ()n ahhiln II pUlnnnLban dlihön({ :1 törté
nelem. 

So hasem lehete tt tncgltH.l ni, ho~y kiJ;: vollak :l teHesek. 
,t.z utcákon okl;,or este Il em j{lrI sen!d, A l(ip .. ~nyszéki híró 
szeri nt \'.1.lamclyi 1i maé(y <lr 67.omszcdom kf:zélJöl is elrr pül. 
lwtr ll u kő, A j';l lu ncm lúll nek i. Egy p!i r fi a la I I"O ITI :iu 
h ázasemberi \'ca spr.ül)a . Nnpt) flkl- ~lt jö l!ck hozzá m titok· 
Z .l t o~ " recn l a m indeUI! t1d{lk s ré3zk::'kd ár ulta k CI min
d C'JJlliil, am it m eg tud Ink s nrn iv(>! a ; l!II.lSlikal megloldhni-
1(1k. Ok a rról nem tudtul;" hogy 1\ gya nú ba veU emberek 
mindq .;J·j kC' .- .. c kkul vHgy ol. né! ;d il - - m ngl'tnh :un;..;ol ta r-
10 11 ... {'km. Az <'gy ikl,cJ vi: ::; ;b nbm n"llam iröl ; pénz I k • .", r t 
WJem !'i (n nnn iSIHt:'r tcnt e l II jfl f~()ss6g:Jl. A másikka l i" 
pénz miatt \' ~d t !;'('UcmeilcnsGr;cm. i'-:em :lZ,'rt \"I 'r t:' k he az 
ablakomnl, mcr , hún!6n n, s{> rli'l oS i {) hr.~ú .!.,:ga l v:!gy:ú ma
~l:yar. Az. egy~ nt, nem n n1 ~gyart lúmnd(ák meg bennem. 
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Mégis, llyilvt\nosall, magyur-rollliin ii:~y IcH II dologból. _'\'1. 
ö rCf' rom/,Ll p~lp személyescu jlili d, hf)i~Y s:l. jnnlkozását kl
fejé~le. ~ré[~ a Icmplombon is ellenc ]lrMi1\il!~. :.lZ lJycnfaj~a 
fe l e lőtlen . durva tettdmek. Olyan \"lIll ;1. 11(' I\.r l nblak cso
römpöl ,~ :). : . Olir:.l a szerencsés ágyú ii.h· ~ s, am ely levezeti 3. 

l ég!;őr k"i l.{i!ls(igét. 
La~!'<an d!elt a té!, elmúlt a f[-l .!lem , :ll a i~gód ;\." a hn · 

rn ~. "\ I ~i \' ii sz i són!:i5 vég.';("j bék~sség(' t t (' re)-: lh~ lI . Kiinll a 
m;züJl ;lZ em hc;, nem le ilel, csn k l es ! ~'I1 ; ' eg:y mns<; u\. Mé~ u 
!:inf:lh'j rombol ás se m hol)'ga f.i:l föl ;."l l c:!(!llt":[cl: ped ig 
:ll:kGl" l u~ l ('k ig r iad t " ült n l!1a r,Yll r .<".:'l g, Fé lt a h avu .,i IfJ Ul t' 
gd döL Pűnkúsd milsoflll apj:\ n m jmlcn llla ~y :lr nsslOl:y !'Ú 
roa:~, m .. ~ : n :l 1'; " Jlufél f:H, \';I :aki , tréfa cs in.H() d rá ga lq.l t> ny, 
k(~r~!.~l(> t f e:.!eH :lZ {,jjcl m inll.'n mfl; :y.l\" k:lpu rnra. Az 
t*yH, n.' k ij I'.efl '.w t"t, a m :'l ~ i kra !~ : I ~yo l. a har m adikra kd
lős keresztel. l\:i- ki tat'l iga t! a, IlLl')yi k je lcl\li a lI:l (.; )'obb m:l-
gyar l. De nz :11. idíí i~ '::111'11 , n~.i n d e Jl cll :'Ii!t. . . . 

iJ:í.I:,, ~ z il r Ill \'~p r{,b ,\q l ,k oS:;Zt·110Z JlI il lcd Í!lJl a l. A 
e ~0.p li5:(('l i" lld 11("111 ~ik\'l"i';ll: a r(ln.~:'l!l , Byc ~'lfI(~ l( l:k las~an cl-
1llar,l(10;~ t :l:, :1"1. l:dy;u·Hukrol. A k:.i;~ S I :g l \' :t l rw)'.t ~l soknul nem 
J.:.'11\'1t' :I: .. \ lf'n!:;:l;I.~'iJl·L.i kirtiil/lu\ú,; hH!,',1 (U t/ii ki. O;~ze
vcrek(!(1\ rk :I leg{~n\'('k. fjjel hieskúkk:l l fülfcgyverezp.U 
C!;,tp8l rontott a sD~l ~I Hil1cunk,ü. O(lahf" t :~ k ld :'1 k:\pu elé: 
c'ly etlen fC"yYCI-eIll :1 \'iil,myos zseblámpa "011. S z,~Hlhcn 
.,,~ j em II b~1;lS7.0S \"Pz(~r, m j;,uké.t l~cl :! II kaMlja nb l!. HáL 
itt C'>8li ('gvet !chd kmli, kiesi:'0 \eo \v:1I11 Ili1ke prof;r:llJlln hn 
k, tP:1Sl kl '(}";Ü: Uivo ilari;; ui ,I. l":; faj ! (: g ym :'~ ~ tó ! , Eg,Y mús 
II1 C~!Ct l, d ( ~ mili l a \ ' í l {,~ ilZ obj, (j ssw lH'Jll v ::~yül1cn. Ro
mi n lánc, lll:l!:'\';:r time, l"O! ~t :lI1 csc(1Iö~ ;'p , lll :lg:yar cS0ph"j, 
gép, rom::il! k.~sma, m~lgynr sjtor!lc lcp, rO:;':l~i11 iskoill , Ola 
gyul' i$I.;ol:1. 

A:.:: I :l h .§: t kic ... i dr:l:;:! m3.gy:lr emherl ml' g kell m CIl
lcd , vissza kell SZCI"P71: i a ma:.f~· :H :S:'lgn:Ú, ,I l tUd llf:k . 

).t. '~ kell nagyohllii:llli aZ i<, kol ;",I . ha e lli ll' k. e l ~ Z ára . 
l ~XH ~bell tem plumot Üjíl o!h:n\.: . l Q:I:!-hcn ;skolal I;:d l 

n :J !.:YPbhítm lll ll k. A ke!.lPs il clt í, I::-,l\l ('5Il!r. l\ereki A : H:Jl" i! ~ , 
mi, ~ 11.ul"ozo!t az :í.labkilfls tCT\'ci n . A kehl it an:'i.cs minden 1 
m>:'1}>~;I \"~:w1t a maga r\~súröl , d o:.: 3. \' ;) SSő diJatés jog;11 :1 

küz ~yíi l : "ll,.'k tartotta fönn. 
~ih( l (t i Jlt~(lil a küzg)'iilfs . 

Dc a bizgyü lés nem dÖlllütt, mert fi hí"ck neln jelen
tek meg kenő ~zál1lban. Az emberek nem nknrtak újabb 
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! ~rh~ i VCll11i ti ny:~kt1kba, :\ lSycrmcke,s r:.pt.k r,tindefn'ike 
~, hlJ.lIl ~fzo!l, hagy a;o; Ő gY~'nlle~:e It m ngy.lr iskolfiball ma. 
I"HI. Alunek ~:yel"mck(: Ilf':n , '.,)1, 1l7,ok kö ... üI soktól ddr II 
Jelc! ;kgi islw!:"I i h föl~:nij l halluk \"\llna, S mi n i érl'ziék. 
hogyha nt'kcm a lkalmni :Hlnnk an!l, hOtn·' a szúm;lt fml ,H. 
sam, már bizonyO'i, htlHY IU c~(5~nvtll.n:l-k m il:dc:-!t, meri 
eddig i!l s e;mhin i ~ IdH'fetlclI yoH Inugnk:!t n h alásoJ1\ aiM 
ki\'ollniok (addig he'iúll'!c hogy k(j~bell a knlmpli ls liin{í!), 
h t.t az a, lk:-IIma t Ilem :\(11;', 1,; JilCí:. Mil1t!ü:i,ze tizen j ck.nh.:k 
me.~ ;. II f(yiil,~ ;; l ~.nll YOH haL:~"'Il;:,lll;:~': p , ::~, MásIla p c!l!ére l!j 
I<yu! t::!lt hf\'I :Ull U: . ~;fI', Al,kor IlW:~ c:j~d_. ö, r n jöttünk el: :t 
hm!!":;, nJ: f'gyh :\;TGl, I,dnuk. a lo\p t'~;i ldl :k~l11i~;; ! er, 3z egyh ázi 
pé nddros rs (,u, :".I i :.;.z/jn ÖI Cl dli~!Fn'Il.:il d(. hogy az j·:kol :·,t. 
!\lt"gl' :lgyohhHjuk LöZm~'íÚú. ... a!. Ha fl hh<pk 110m törödllcl, 
tizcnöt ma?lY!u' gyermek sors;i\'nl (m e;'1 ak kO!' má t, Pilinyi 
'.'r;h a sz:\ m fdc; li }, ha nl' i1l ;';OlHt •. l!nRk lI r l'fI , ha!:n' ~J: úllllllli 
iskola ::rnn r: !{ :1 tizeD_öl m,l t.tV:) l" I;YC!'mcknl:'k ~~sc!ie1~ C6Y 
m"r;y~H' il loJlztú ly l fog f úJú!!í1all i m :llfYa r lanílbval s akkor 
a harc. fclc!n'7 e~i hkolúl']' dkn t ~c tl ~>g' ll1('g fog bdulni. atl,i 
[J m!J gyarsn,g ketfL';7.i\kn(l;l.~ára rog \'!.:zc! ni: hát törödünk mi. 

A kul'fl!or é~ én heiár il1k fi fajul. Sz('mélyvnként m ;\l. 
den I minc1cnkiHf.'k IHeg;narryarfizltulk. Egy p;h, emb'!r ki. 
"t"tdb:('l mhllknki mcgigC·r!l' . IH )!:Y ),éill!\pi íngycnmunk::í.I, 
"aGY ~u~ll~~k Ilwgfe1::1ő fn \·arl s?(l l l~ :·dl:d. Egy va súrnap I'Cg, 
r.el !w l ~kah:1Jl Jebon!oltuk aJ: i.,>ko l:l f~!dI'L'I. E",ii hel ikoni 
ídöz(scllle l Ill t 1jszilkílothHH, ~7.(Jmbntoll :t dl~j j \'O!la 'tal haza 
jö ttem, hOg)' II !dl ~ml;i<;!óI : ! ic!{f nYl'k \"i!."" :t n~ d "dja .. ~k, 
A nyo.kfl-::-"Íc.iLí ma;.;ya rok :w. _\:'rl1 ly o!\ It l ~'n {'H dolgoztak, !! Ial 
javflot!n!" ~m:p,· az! eh'~gt·;dék . Qtt I{>;o[ck li:!;::!, ~7. iskob 
mellt'II. Atl.i:l búltnk :, lel ü! honh; fiÚ k.nak : Iii határoz!1I 
!pt".!{, hogy lehllnLsá lok ? Aki kbont.i~, fel is l·p0i. 

Fi.il is í.'pílettiik, Két em]}('l' ki"l't\t~E:n'! l Illindenki me;.:. 
tette II 1l1!lr;(I ~ 1. Kél lu~ng miltd l'll délll~:'!lI júrtnm a fnlnt. 
S7edl!' i!1 össze :l m:'ls!!:t[li kÖl.lll Ullkósok::.!, l:Jüszőr azoldlí\l 
meutiink, Ilkik j iJ I!rzé ,(bl·ll :" gi :d, :',j ,b hidunk, A7i'á n a 
li.il;lJi .:.'!k i.~ ~Il rr!l kerüllek S:w p tl'ml H!I' lizeuiilikliIc0rt·. il 

tanév k:':r.:kh;rc, nz i"koli! 1\;'·"lI. !l II(lnlt , 
A nép neln iZ H"'llódoH , nem u~~ódOH. 1l('1ll törődö II. A 

nép gl:myoiúde H rs Ir:.t r::glldoa. J)c es"k add ig, am ig n 
mta~ k;l S 7.cr~llC · ,:~ S(, 1i be llen: fl'j cződöll, 

Akkor boldog volt és mege!é(;cde U mindenki. Tetszett 
II lIIegújlto tt iskola, Tágas, eg{'szségcs, pormcnh~, világos, 

Szp.Tkezeli leg h 11I"-gyurO,,, l\.:rctd Anikftst már magáuah. 
kerH ell e m eg RZ új magyar ér. i;:~ s i inHy. A ma gyal templom 
mellé ma~~';lr iskollH épílcli ün k :'l l~)_ :: .n·ur g}'c rm ekeknek. 

i--1indcu:ü ürüH a Ill:!.SyIl r sil,ci"Ilck, 
CS.,[, ;n: én fejem fö u m ég, mert u tRnfcHi gyclóség nnI 

akarja engedélyezni a tizenöt fi ll reh étclél. 
1l :1h6. IlZ nem mc:;:y o lyan r~ijli;,yi' il! EI.'ls1.ül" h iv:).· 

tíl losnn l\!1'f{ kell álillpltuni. hogy az islwlanagYlJhbí:ft !l
t~aylcg lnq;\iirttnt. Arról a ml!1isztériunmak jclenlc~t kell 
tenni. ,\ miniszi~rium aztán mujd intükedik :; hlvn, 
lnl.os lcil'utban, amely még kRráesony e!öiJ b\rl;:ezhetik, 
lll€gen3('.di a nl2gnagyohbHo lt lét!,za!ll hc:cliB~\é t. Semmi 
ako.dálya sem lesz IHlIUtl.:., ho;::-\· mindCTl unitárius mag)"H.r 
Ijyerlllck !lZ uni.lúr~l1 ... ma{rp' tsk (.J" ln járjon ._- :.t jÖ\'Ö 
i.stwlil i f.\'I}(! n , 

:\ (Min pc(l i :~ Illi a li l('lI ii! m:-. gy:-'f Ryernw kct te~~é li 
cs:!k !llépen bcínt; j,i AZ il l1nmi hlwl ,~h." 

Olt álloHmu 1::-_~lJjio!l~n, Ml'hnlOzl:~Ham n falui , mUIl· 
kál Vt'~gcl liill l;;, p6HZ k iil!iilli.lili:, az iskol:! készen á llott. ~ 
jizcniit map,-y:u' gynlll('knf' k m''!:lis :\ fflJlJ{ill i~lwláb~, twl! 
j:jrnia~ 

Dr: lué;.; Hem tdt ('l a hcíratlwz:isok hElAridcjc, Méc:: 
voll két, napunk. 

Defog lam a kétkertkü k ocsib:t S bl'.nyargalinm délután 
Tordára nl egyik t : l. :~fe l ü;::-)'e lühö '~ , U, (imunCll;:'m a 1,:1\';;
húzba. Derék , jüérn\síí ellli,H;r . i\ft"g kllh:Hol \-",nHi. ~em ment 
hu n l. tigy jül! ki n 'km, r-Jeg \'Olt df:,;<.',lw m;:!d(' lmel. J q.!y
zükt,np 'ct \" t'i t fül. "1t'g~iI: l :l i i;jlli l 1\7.1, ;mü t a tör~'ó!'y e \Ö· 
:i't. A jC~'::y 1. {}J,:ünywl J'6!Ja:i'1; úG"unk i1tjiln azonnal fölter
jt'S7.l cHem II midszlériumba, S A. tizenöt g:yermcke: rez 
tltol~ó napOll fölwHük a mr ... t'!küldött kiT!!;; kC(h'ez(i etin , 
té7.é-~c roSlll(;ny0bpn, 

AI,kor már valóban ndIlrlel1ld hold{\~ voIt. A "ziiIílk 
is, a ~;yerllll:k('k j~. rt tnnÍt (j is t"s (:a h. 

A higas iskoHtban m eg:indlllL az éle I. A kályhj, Id tdl 
m,ö fJ :.lÚl' l: l\ rr..:tsféJt;z(·r akkora Icn, leJ i ~ kiliill-Jlk l;n'.;ii1 e:!d. 
A la 'lihí johhJ Il tanUo U, it ;.:ycrmckek jobban hHlultuk. 

Csnk ~ s:.:iilGk nenL flzcaék jobban a tanítói. kepét. 
Al múr a \'iHg Icnn észdc cl1.m való dolű~ klt \'01:11* , 



A MAGYAR PAP HAZA 
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igaz, h3slonhérek fejéhen. KC7.cijük nwg az árvcr~lIf! Ki 
szállít o!c:<:óblmn homokot , k:\vicsol. I,\glút, cserepei, vas
anyago t, 1l1('s7.cl. l/.'r1l1éskii\' c:t ? 

Olcsón egyik sem ltknrl. 
ÖSszebeszéltek a fuvnros gazdák? Volt munka böv('n, 

juloll belőle millfh:gyiknck. kúr is lelt voln:l az úrak:\t 
leverui , amikor mcghahirOlhntják, hogy kl'! fuvar hráért 
hoznak egy sz('Hr ('serl'p('!. En ~gy dara hig próbáltam 
tiltakozni. Szúmba S<'m vettek. Az árverés folyt tovább 
"Igan. Hat osszuk lIzét mind az egyház ,-agyoná l! Legyen, 
Ilmi lesz. 

Aztán aomikor hanl<:ot adni sem tllrlollam már ~rde
mcsnek, közbcs7.ólt egy 'talúrképű, lógó bajuszú atyafi: Azt 
én kihozom ingyen! 

Hál I ~y ~\ lehel? 
Mintha vanhsvcs51t'ln:1 kopogta t!!l voln:1 meg az embe

T1'k k em:::ny mc1l01 -! onnRn cSlld:,forrásl fakaszlott "0Inn 1 
Csend támadt az islwbll'rc'mhrn. I'(almt!{tyi r. iirinc J á nos 
kihonn ingyen I }lh t \'n :JlalJb\'aló marndjak? tn is adok 
egy ingyen (lIvart ~ f:n a \'as:myagot mind ingyen ho
zom ki ~ 

Már nem !f'jekért \'erst'IlFztf'k .az emberek, Kit a 
dios()ség kupol! el. kit a jószúlldék, A cscrépszAllIló sem 
tiltakozott mir, ö is bph te :l Z igazsásos :hm!; - igal. vár~ 
lalvi fU\'al'Osok k:d akarl!lm -.1 c$('I't' pel kifunltoztnlni fel
összegert. De talán az {trat ó a nélkül ;j I!!!engt(ltt lIolna, 
S ha közmunktit ncnt is ad!.ak nz ('mhl'l'ck, kl.llál,:'i\':ll szol· 
gAltak tiii1.lességesen, 

Mégis fogj'ott It P(~nt reHenlö m ódon. A pénztáros 
nlinden h(!len úlR~'alogo!t u kö\'em~i bankba, Hozta "issza 
az e.zres.-:kd Hzév .. l. hús:-::ha1. A bttélkönyvckLen apadlak 
a ST.óll)ok. Mi IH!cnnpk Idejf!be 3z cgyházközség új orgonát 
álJHtatott az uj templomba . Miből építtessen mOlSl új papi
lakot. amikor harm in<-Czcr lej od6s!lág Il'rheli? 

Hnt a "relldelkcZl!:si alap"·hól! 
De a rel1d{'ll.~z é.'l i :lhp kölc~ön van véve, el van köll"e: 

ebból uz orgonát fizeltük ki. Most úgy látszik, RZ! helyre 
kell il. llí!an i. A hln!k z:úg!ak, elt'-gedelh::nkcdtl'k. - !\Iiért 
h t"fiY l'zlilnk hele abba. hogyapapiföldön It)"i!ott 
alauá~!rom-lJ;Í n}':t jö\-edelme feJetl a pap rendeUiczzék!? -
De atyám fiai, igaz, hogy a fölött. u pénz főlön éu rcndclkc· 
zem, mir:! nz cgyhnzk6zséS jelenlegi lelkésze, azonban alt 



j~ n c~~a k az egyh ázk,j;:;:i.3' ja ,,{i rn h ászmHha tom föl, a köz. 
I:tyűlés 4ltal helybenhagyott célra. - Már az úgy van, 
:iszl~letes úr, ho!!"y mi nem ludh.k. mil fgérlünk oda . Ki 
gondnlla \'oln:l., hnqy abból a. földhöl öt"í'n czf'r Iej kike
riiljön? - Hát nem r)l"\'cnd neld, Aridrá.~ bácsi? 

Sem András Inícsi. Sl'lll J:íno .~ bác.:d, !em II M6zcsek, 
me~ a G:viirgyiij, nelll ' ;irvclldtek n('ki. Ok semmi nek 6CIll 
örvendettek, ami e;/ .H papot segítette. Ezt a papot nem 
szerették. TtíbÍJk~t :lbrL ludni. ~te~ ak~l·ta mulnini, hogy 
könyvböt j ohball 'Iwl fi»ldd m livdni, mint ök, II bpllsztalf 
g:u:dák, Persze. rflflZCll'1I mindenrl:. cselédei megcsnlták, 
1eht~nének 1{lha elt örölt , egyik I,ukoricflföldje- kapábtJan 
m Arad I. Dl' ha sikerült volna m egmuta \nom, hogy " könyv. 
Ml" is lehet gazdálkodni, még jobb«1l haragudtn. l. volna 
reóm, CSikorogtak fajlott méregge!. amikor a laniló búzája 
rt legjobbnak indult (lZ CgbíZ határon, mert nzl á lIHja, 
mélyebben .szántott. mint ö k. Há t megdólt a bll.Záj"" tanHó 
úr, újsáRollák k (>.ső bb el n em titkolhnló örömmel. Ha n b('bö 
('mber ügyes ~azda. iríf,"ylik, hu rassz gazda. Jenezik, Igy 
M?m jó, úgy sem jó. 

A r{'!ldelkezéS i ahl" is szálka volt a szemükben. 
Mészkö község Illa MsiTom rétegű hc~yoldalon fekszik, 

A bányászást gipszt=lyflrtf..s céljaira m lJg II század elején 
megkezdtek. Idt.'jö \"(~lelc-mkor II tor.clai ~iPSlgyár és egy 
mérnök folvtatt :'ík 20- 25 munkással. Tt'~ 1 feli! rend!!!!::n a 
gazdák is ;'ckil{(llak. hogy ndV3rl\ik 110mbjá t. föld .ieik ki. 
dudol'Odá sail "elcgyengessék", s szállito(ták a kuvet Tor dára 
nas)' mennyiség-hen, 

A templomépítés lu lán a Gipszgyúr igazgatója ajánlatot 
tett , hogy az egyház egyik földjén indítsuk meg a kiterme. 
lést: (í a követ átveszi és fizeti. 

A közgyiiJés taRja i ch::írkózlak az aj:\n1a l elöl. _ Ha. a 
Gipsz~yárnak kő kelJ, vesse m eg a. földel s bányászIaSSon 
magn. - De eHY vúr h él nUllva egyik is, másik is át.szólt a 
keríl~sell . - MéR"is jó voh:1l mcgpróbiJlni ! :\-Iég mi is kere. 
sethcz juthatnán.k. Csináijon új gyiilésl, tisz teletes úr. _ 

Csináltam új gyülésl. 
A vállalkozó, aki nek a bányászás jogát kiadtuk, cS<lk 

azzal a feltétellel velle ki az cKy h:íz föld jé t, ha a "égé re 
derékszögbe n rúgó pap i Cöldön is szabadon bányászh a l. Hát 
azt megengedi·e, tiszleletes ur ? 

En meg, ha ::I jövedelmet az egyházközség arra kóUi el, 
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A közgyűlés majd kij ci~li; 
amit majd (:n ha.tározok .m~·:ll ék cz t ls megjavUanam, 
'de is lennélc pénzt, arra IS o en "'~ kell hogy a sok 
~zt is föU·pHeném. ~ekem ~:n; ad~~~e'!u \1, h~vá fordllsuk 
m egh aHiro7Qlt cél k ozül maj II 

a pénzt. ndelkezési al:ip.. .. 
19y sz ületett mcg a rc . k'd rüH hogya terul!:! t. 
, It'lekkönyvi rajzról a;: t,:~ : ~, h o' .ta nem is egy' 

,""\ . \fbb (' rt:""Umtn}" '" ó 
ah ol a bfinyászás II leg " r'ld '\ bánya jövedelme ;lZ ulols 
hó.z i, h~melll teljese,n. pUpl ú . I t 

banij~ n n'ndclk~l.()sl a l?pr~:~:ak és Jo.nos b!tcsi nak nem 
Ez volt, ami A.ndras b I "ti mnikor II tanító és fl 

II "ekik al IS rosSZU cse , tctszc .• , , 
pap lemont.ltak a keperóJ. . után esetL . 

El is a teml~loméPH~" k határa köves, sziklás .hegy. 
A I,urkalyukl kert elol)l f . • - .rt'l' TelJ'esen kihasz. . s",·(· ~"í J..I C. ., k ldal A m ásik keskeny mez: ,., . h ' d'," évben nyesié': 

o ' be k t IHllldcu arnl l.l " k ff; 
n f,latlan terülel. A, .r c Hi t ~ h C<l)'olda lon vari fil I.: 

P~ .. 5ZO\1. Iej mind ig Iwgy u" . I "'t6 s p'!li c!ő;:!öm al ... ." '1" I I Ú"l'I l :I ~1.I11 . • ~ . t 
bokrok ll<i t lf:k. Ize· l :. l l ' t l" , .tk A taníto s cn nz 

k 1I ,(· .... ' \·c leo ,. k ro öl isko!fLsg)·crllll'kc .. sel-{ . t' : l :' küzsé~ nel;:. hogy n ep~:r 
<'>"7 n;ónla\o! I('ltuk al I'j:!) 1.IZ k ' r', , ' tctt évi kettös t áz. 
".. J '1Iá~'lk "lit ne elll 'v l" k " vagy a kepe mcgva .• l l ,. t területet ne mn a' 

. " t lcj'ről !emondunk, lB. cz a 
~-~ 1 A adják gy ümölcsös C~ Jall a. I . a fejében fizetünk, 

A berek nyesés r.1 \'('sz ll et~, .las~n cll jóvcdelméb Ot 
k ' dd· ... a gyulek czcl a h I 

ker!pítszlort . a !l ,e ' 1"0 "lé - I tll11cl" II h alározalot oz a, 
tarl otI, fize tjük ml. A ~~'; l'l S~~Úi.;'ozali l O1. ... tfJlbnn ne befo. 
kivollnltunk, hogy sen I • , 

l .... úsoljunk. k I k HészieHizctésrc vdtünk neFgr 
• A területet m(~g ap u. • c-!íercszl1yét, almát. e e 

, B cl'ot mq:~g ... 'r.<, ~ · ' . , 'há,-
SZál CSI)m t !d. arn ~, ~.ii azt hiH\'lk, h ogy az eA) : 
n ekem ' ói:r , f~)e II t a,o~ t6llllk, ~drás bácsik és a J ános Mcsl k 
k - 'ég is j 'ól Jflr s 1111 IS. Az /I. 

OZ5 d Ikoznak. . . k 
azonhnn nem igr son ° ~v alat! lestünk mIlliomoso . 

Kiszámílottak, hflny 

'Me"gvüHiUek érte. ". ll"k ki közmunkBrn .a ~ . bajjal \. unll ., .. I I Atclött is csak nagy. . \ ióta a berket km () ~ 
, • . arto l védem. : m . . f rt 

hfvek utat Javltum, p II át űllessünk , a7. Aranyos al 
tuk h ogy helyébe burgo y fek m.ktink ju tott. . 
vis~i cJ :1 kt)l.s~·get, l~ertv~lt~ má!'odik sz.ámz. A Cliemet é-;~ 

Az clsii nyar nl.'d, Cs '.' 1 "l~kor azért lúrmóztak . 
fCj'lődhettck reménység szcrlU . ' 

n em \4.'1 



hogy mért hallgattunk 
jobb ,Ieu \"0Ina at ö fIln1~:~o~:t t~~Ii~~a~Óia.; rosszul járunk, 

Szívesebben megad ták vol II 8 ~g dm., 
készek azt megadni. ha u ll ,,/-: _o lda I: é epét IS. S?t mo~t h 

Ú falu, drága - romf:.tlJa~ f ~ , 'a berket Visszaadjuk. 
em~ercd nem letlJl~, céJ!alull "oln~ u, k~~;t.lz vagy húsz jt. 
Be Iriadn. ösien nVf'r $.('n k ~ a U~ cs ellened, éretted: 
kicsire nött 'Lá' " , - , ('ndozdJenul, ~onoszul {s men 

.. ' J'~ {l/{a mutatod 3l': E:nb l' E' d ', . 
kuzdeni ; \',I~/oty <'zco m:'t,. .. d 'k 1 ~t ~ r emes-e creJted 
'r l' d k" . . Don o ozm scm SZ b d 
t: e e uzdeni ; szent köl I é? a II , mert Lám . . e css g. 

. • ha amerlk.'ll lundér-kcreszhzwlők 
nak, mgv('-n kölcsönt ne k"ld k' u meg nem azán-

nYÚll;~ á~o~~~~elnl:rn f~.oz;;:kllz~k;r~~ aki~ éarc:;ce:~~~~oz~:~ 
"'0 onna adsz . 

A pap az ill lelkész' I k " 
Akarja épfleni. O fog belnn~ ':;k~.tc~cn .le\·6 dombtetőre 
Te oda uerelnéd ra aszt· f, tudJU, hol II legjobb. 
fnek abJak:ti alat! ,~"l ~·l~:~~~d~i~á~s~~é. kA ,:,~ckerek ~?rög. 
.. crUöl c.,sék távol. Cs.lk az ér . R vc:: a .s::ohaba, a 
pap II házii.t délnek k . .' I, .hogy Jobban mUla<s~on. A 
lanád s könnYli sd~'e~rt\aIJJI~~I. Te a femplom felé fordí. 
nak szeleknek A ' I. enn.. nl é~zakr61 jiivö viharok. 

, • '. l a tornacos fara' It J sup oa ti d t' li (edélen d . : < HO osz opos verDnda 
nem sokat látsz 'fel is ~m~ llZ IS al o.r",zágúfr8 néz, fe abból 
meg miért olYa~ lehelellen :,~etcd, R~Jkor csak lehet. A fedél 
zése nyih':'m ~I 'I é uOlas as . . -4. l)C'hrf'czen i ur terve. 
nem ~Iél; ~ ilárú~.3 a~~ fe;fra,:Ij~~~t~;oba elfér, az igaz : de 

~í'm ti fa lu iigye volt '1' 
nngy része ú<ty 'lelic' a papj ak épJtése. Az emberek 
mOlldhalallan~J aljas ' d~~~' 1~'sz ~IIt róla, mini ha valami kj. 

k hJ 'I g .... a VI tern v(llna őkel b, '," a e l anúc~ határozatát· If I" . c e, .' ar 
volna a pap a régi Jakftsá~s e e eJ~ett;k . - Még lakhatott 
volna, hogy az ójat ne kölc~~n be~y Idcl~. Pénzt gyíijtöltünk 
mit .~sjnal. Fedél slá k;rü!t : ~{i:P.ft~Uk . MO~f aztán iássa, 
lakJl'k benne, ahogy lud. a, Ig:n, IDeg vakolaIlan, 

Egy telet $ egy nyaral ú . h' 
házban, A tömör gercndák ból > g:) , ultunk ki a valwlallan 
meri D. gerendák k" é é ?pftfO.l falak meleget tarloltak 
volna, moJI~1 gYÖm~~;ij~ü!k m~elöa a fedél a háua rákerül t 
6sz:.k.os hegyoldalon b'tyiijlöttÍi~1 ~ ~~rda.hasadék felé néző 
~;;y S1.a már s jó ma am a ( , " JOIC zsák, Hz gyerlUck, 
,'m: n l , !.el Sl;aki 'ouut föl eles~Rcmmcl. A bokrok aló l kör. 

. a pu a, nedves fűbársonyi, Zsá. .. , 

" , 

,~, 

~ .. I 

kokbll gyórluk tömöUen, a sz:lm&r hátan hazahordtuk, 
~ütökcmencében megszllrHottuk . Kis fakésekkel eröHcllük 
be a gerendák közé, A súlyos fedi:') Öle1.cr cserepe ö.isze
préseU c. Mclcget tartolt 

Milyen hamar eltelik az idő! Csak most 'folt, hogya 
havasra jártam gerendai vásárolni. A kicsi vonat ('lcipelI 
I~upsáig. TflrgyaItam favú g6kkal, szállitókkal, fuvarosokkal. 
Bisz irára gyalog mentem át. Házakhoz jártam, a f:::.tt'h."p 
készen kifaragott gerendáira alkudozta m. Jaravizére a r .. lc· 
iiéf(emmcl együtt koe<>iztunk föl . Kisbányán túl elkeskenye· 
dik a völlQ'. Szeszélyes k:ln~rarg~sokkal zo.varja össze a 
hegyi patak az égtájakat. Az út is látja, merre vezessen; dl' 
az ;s ki tudja, meddig \'iheli még. MeKY~s unti nem farljak 
jól, koplaltat ják, sovány, összetöredezett bordáin nagyukat 
zökken a kocsikerÍ'k. 

Kisbányahavasra Nyitrai AnJd.ssal r:1ndultunk ki. Oda 
is hiába ; de legalább kinézdcllük magunkat. A kedves 
román fatemplomot valami trétis kömthc~ fehérre me:utlt~. 
Mosl olyan, mintha !;Ond05an el lenne téve uz örökkévaló· 
ságnak. A gazdag rom.1n kereskedő hála ingyen,múzeum 
annak, aki ",z éjszakát nem ak ar ja ott tölteni. Szinpomp{\s 
román szőnyegek és hímzesek mindedc1é fi falakon, II 

pndl6n, a búlorokon. A házuk ritkásan bújnak meg a hegy
oldal gőbbenóiben, élénkzöld pázsilpapirra ragasztva, min t 
tehetellenül szépnek fcstí'tl !'>zinbázi dÍJ'lzl{'t. Nyárfák flll.ó · 
san .összebújva, jegenyék libasorban, tölgyerdö komoran , 
át vetV!! a hegyo ldalon, mint bolyhos uövésíi szőnyeg. Van 
m ég Erdélyben ilyen szép vidék? Ide egyszer el kell, hogy 
hozzam a feleségemet , k io-i leányomat, Eniköl. A pap atlyja. 
j6 asszony, hivott, hogy jöjjünk, a Ha. a menye örülni fog, 
fiatalok ők is, most látogatóban vannak Kocsárdon. Ide el. 
jövünk feltétlenül s Muer6ba is. Oda a cséplögéppel vctöd · 
tem eJ. A Torda·hasadék tetején vágtam át a kétkerekű 
kocsival Peterdre; onnan tovább a szaraz, lapos völgyben. 
mfg li pusztaszcn tkirályi román pap kertjén keres.ztül 
mezei út ncm 16dlfo ll neki a hCg)· nek. Az a falu is _ két 
h egyptlpoc.5ka között egysz erre ő liött elémbe üdén, hi\'oga. 
IÓn - tündérmcsék g~'öuyörüscses vaI6I1ansltf.!:J, Görhe 
utcák, dombok, páz,o;il, kertek, jegenyesorok, zsindeJyfcdeh'i 
házak, kihúlOII ingű férfiak, kovácsműhely, szenaka7.lak. 
fatemplom. Van még Erdelyben szépség, csak Dleg kell 
keresni, utána k.eU járJU . 



. ~\,p~~ik,kot gcrczdhe I'akol! gerendákból é' .. 
d mészIwl IH:!;.;,yr;l (l:ll mcs- m,' 'r ' ... 'k '. PI lettek, mert 
Tartson n ház iis~z(' ,, ' a j .. F," ,UJ;Z! t?ső~ esz[end6khcll. 

"' , (J( o O" A t "-laf l k'd" 
gercnda"áz kÖl '::~ bl:rakoH t .d Illl"'~': I,ti' a ,"1 ol, .. II 
~ll va.KY, csllszik. 11;) :I/. :Ibpja ' i;t~~~:\ a ~erC~dah~~ t'gylltt 
~pítenl újra. a hú 1111 '" Si ' lIl . . ' ., CSIl~re,' a.laJa lehel 
válhlkozó l' .. r" . t", ' (tZI. (Jll lfi ~11k!os. II méSlküi 

•. . (l1'·1Il.1 "Hr,,1 hCJlO!t h" • 
meri (j], érklli:k k:~jl, "J, : 1II :1 gcrC,l(i~vh~'~:' _ ; r.~~llan . áCSf~k.~ !, 
Lehenek SÚ'k('I)'I''' i ... 0' """ .. , ',k r u. ,C,pl.cS mcslcrscgl't. 
" . . ro S orlll<lJuk " "' " .'1 apos:ln {~ 1 :l~ .. ;UI lIol"o1.l"Ik Mo I . ti Uli I l' l VI'. 

sebcs-sé~c . csak :, lUiu;;~ (' ;\:. ,\ ' I'~ lJ(>m" , I~~~IO~I . mlH~~::íjllk 
hel~ö LcrclJ(,kzc ... t .)rllh,~ r~\' I-,"s)"c',", ~,okm_,I}ltes.hf!l, ~mI K(Jr :1 
" .• ' . , - ~ C 'lord" .. " I 
cs egy par III csr.kői :ks, idl'"'' .. I" :' "". u 03 
mcs mozdul<llok'" ,',kor ," SC~I S"l.~, ~ I .lln I1gyelm a kcnyd-

'. , . J, llIeg c ('nken t~lI lJ ' 
aUlerIka! gvOl's:::!s:,(' '1 mnzd,, '" k k' , . ' cnnon:lZ 

d 
-" -. "'~ , . .1 o ISlll!l llloU cNy' , , 

g::lZ aSagos ITamn Eze" cl '\ . ' h l./l e es, 
az idühih:. Az a S~ ! ; llos' kC7.~tee~. e. ~'I mU!lká,mk nem l'(" ,CIWk 
kulapácesal megk()pO~I'tí'~ a;: zszlá a ~):alul, szcm~'hrz clOl'li, 
Egyszer incll k'fIIl ( J" , gy, I, Ujra a szem~heL clll('li. 

." I, il ,'US, n1u«;kor elhÍ! jt a d; b ' 
k,OT, n:ar ncki.l;;czdhdnc ;) munk:íllak, 'e[!n.;el~(' LS en .• ~ml
az elso gyalulorns\c, s,',s"""" k'b", '. ndH a testén, 

. , .. ""0;. C l UVI { a "Vfll ""bő" ' 
fi szerszftmj:íl. előkotor'a a CI h, "o.' ll? <; .' eteszl 
sOdo,r, szújába leszi. Gyt~j'úja njl~es,~n'}~;e d~~}(lZ~I.!, ~~garellát 
úllIlJa fi társát is szól v,ill vele 'l I k-r olosoil, Inf'g--

E 'l I 
' ' , lnUlr a eHet} p'he r k 

~<;e cg JCmc;y a hú:dw P'lrázsGr! k'l' "n ,(' , 
sz\vnr jút. vál' ~mí" ,~' hi,. , ;' ', ',,' 11O.:za, mCf-(~yuj,jn rt 

,.; , " ... s tH! IS {(",szen lesz II 'k" cl 
uyUlt].}. uj!'.:!.. tendU egYet" gyalul" ill" k'" b: ", t, ~ IS o. a, 
zo/t ZI gY'lll't ú' '- , ,- "Oz Ul.lZ Izle,w váltQ
hÚI~s' " ... ;tI. . J~l meg IA"a7.JtJa, ~no:;t \'t~tire ('gy par des/kún 

Il mil .. _ t. I (>111 ludom, 1111 forrolt bl'nncm . k ' 
muulmvczclií m \;r" c-c aki ' ' l f " " III :Jbb. a 
ak!}r préselni mindell 'lc'h ('I'ír:~~ c" e II, s :l 1.llunkásbÓI ki 
lcns~gd, idópn zar i'"lsl t d ,' I '. .t§) .~cdl::: :~ nundcll liikfj{' l
~~I~i szef\'czö, ~ki ·Il;n~~ i~ ~~e~:~~o~"k~ni,cs l Kyü)öl,ő tál's:I-
IwJcJe engedi s a le ':ob (J {} <>~Zlll, ame,ll':lyl.rc b eteg: 
;JI:wlui. Tudom (J SJ . hill ~ let>ha m ,Il"3bb !;.,,·aIlJa meg
ami újra és uj;ah~i;s~ac~~~cm ~df!~esség :l ~unk,a lu.lhaj l:~s~ , 
hen, t\cm birok ke,"',e.' egcszé~égC~l teljes vIsszanyerese-

d
. '" nSS;)11 v gezllt A, ,'d" , 
lk nyár amelye" I I ,el mltr a ma~o· 

tavass"l<tl ' lúlságO~~:c n:;.CI~~: lábbado7.óvá lelt, mert kOl'It 
örömeinek Két ' évv 1 Hl um magam a testi munka 
nekkel ló,:"1 Viga c eZ(!,'Jőlt boronáltam, szántottam [Ehe-

I .. , n men a munka he' k' ., ' a hikariiti földö k'f . ' e 19. ""1.ztan cgys.!er, 
n, I og)oU belőlem az erö, amint a jármot 
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a k~t lehenem nyakába emeltem, Az idiin a kertben ástam. 
kapált11m, gl~reblyéztcm, "j':sikck~t emellcm." (fli7.ony, nem 
zsákok voltak azok, azt csak Ul. onosTI:11, Illondtam, hanem 
a szerclrn{'(;j lovagot játszottam cgy csh~ f\ fclesébemnlf~-l.) 
Kcrékpárornal eladtam, bogy n~ Icg)"('n. Gyalo~ Tordára 
indulni nCIlI me.tek, mert észre sc' \,{, <;l,i,:I1I, múr rnegs(~bl:!
sediem . Ellenhen nem árt meg ~\ kCVl'i; tes li t'rflkifcjt~sl:!l 
járó művészi nHmka, amit bírok h6n:tpoki~ is, Az új 
templom mennyezeiéI cgy tordai ftnlil sc~itstr:ével mn~l\m 
res tettem. örömmel babráltam CI fl to:-ony ~·rk cly,a lalli 
részére szánt termeskövekkel h, A torockói k0fam;.:iI a 
1'orda-hasadékbúl hozolt nycrskih'et éles vé!l.ö" el ~lakitulla . 
Én pedig rakosgatta.m öket egymás mellé, egymásra; ponto .. 
tervet készítettem, amelyen minden kó meg voll sz:'tmoz\':! 
s minden kőnek megvolt a mC1ga hel ye, 

Bántot! a lassu mnnk:l, az idil 1c!1:iism erellcn elvcszte· 
getése, II kényszerüség, hogy napjbél"~sl ál1:lndó fe1ii~ycl{,\ 
alatt kell tartani. Hogy m(~g tudiam b('(~ .. ülni uzokal, akik 
közmondásszerűleg rendesen mcgt ell('k II maguk~t, egyen
letesen, tuleróllctés nélkül, dc az eni telj('s k ih:lSznúlús;Íval! 
Ezeke! II havasi ácsokal is örömmel ilgycltell1, Hiúnywtt 
belőlük II rntmka bolO!HI, amerikaias 13Z8, De soha~.em 
lunkadtak el. Emelgették, feklették a h osszú gerendákat; 
mértek, durva ácsplajbásszal jeleket l'ujzolttll{, füreszcltek, 
faragtak. Naponként egy-két gerendÍIval emelkedett a ház, 
Már nem lehetelt átlépni a f31::.kon; nuir átnéz ni sem tud· 
tunk egyik szobáb61 a m{uiikba, Ez ilt a nagy s7.0ba, fi!. cg 
a mennyezete. Ez iu a hálószoba, szt:th ullott forgács
szőnyeggel. Csak már bel('költüz1H"! lnénk ~ 

Az is clkövclkcz('.1t renrlré, 
A gerendás. vakolatlan falaka l Ilon néni m egsi károlt:l 

a közök mentl:n. Gipszes m é;szhabaTcC6al elk~sziilt a konyha 
mennyezet~ is. Igaz. az elószob!1ba beHilyiilt II téli szél. [)c 
azéli n konyh:i.bau s az Cbye\len elkész(teH szobilban ki
húzluk a tejet. 

Ha IlZ András bácsik és a János bfccsik szava megállott 
volna, most a másik télbe is csak úgy mennénk bele. -
Nem veszünk föl több kölcsönt! L:.\ssa a pap, ruit csinál! 
Legyen már egyszer úgy is, ahogy mi akarj.uk. 

Nem úgy lett. . 
A falu lelkiismerete ~yózött s hétfőre várom a torockói 

k.ömüvest, hogy a házat bevakolja. 
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• A N j" p S z A K R T u 

EMBER SZOU;AJA, ISTEN EMBERE 

. A. JX!p az emberek &%olr/ajfJ. Tarfjúk é.~ fiu. 
Ilk, millt a fJWámháritót . Van, aki vér/jc 6kd 
lsten és ember ellen. A. pró/t!ln az h/ell nol
(Idja. Nem tartjúk, nem fizetik; leltolJa nil/gát 
nem tágit, Itól Cllknfm(u é& alkalmaila~ 
időben. 

A [eml?lom épHés~el bpcsola(o~an nőit ki legelső ellen
tétem II gyuleJl. czctem tagjah·u l. Ok nem nll akarták, amit 
én, ebből szármuzott ti haj. Az i{:!Hzs:íg az ó oldalukon volt 
mcrt pénzé\'e1 ki-ki úgy rendelkezik, aho!o:y p.('ki tetszik: 
De ~Z én részemen 8Z igazság még kh\lIóbb volt, mivel én 
papjuk voltam s mar a szabály szed nt i.'i töbh"t kellett 
hogy tudjak, mint ők . -. 

. Ho:gy nek em löbb igazam volt, azt ma sokan sdvesen 
ehsrncrJk, de azért az aklwl" fclgyült eJég\!detle-nség meg
marad t mind mai napig, 

Azóta m~g hany esetbcn szegllltem ell ene n nép ah. 
rntán~k! lHny~.tor lelt úgy, ahogy én ak3rtam és akik ott. 
hagrtak ~ gyúlést, mert nem bírták ki. vagy fojtal! ha. 
raggal mmden l Illegslavaztak. mekkora Dlrl'táb~n fu rdul. 
lak :el tőlem, \'onlák \'i.snu hizahnukat, .~/U vállak ellen
ségclmmé! 

N~kem éh'l!zctet jelenteti .'l legnehezebb gJ't1l{os leve. 
~~Iése IS, De számukra l~al:U(jsun komoly "olt a játék. Pap 
Jon és pnp megy, de amit a pap föz, aZI It hivek halúh rki " 
kell . hogy egyék. ~ 

Nekl>IQ van igazam, 'né",·, n •• ··!>m . , eo .. _ van Igaz.Hn ! r:n 
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ineS!'Jl~bb Játok. távolabb JAtok lIZ ortomnAI. Hagynom 
ke1lel! volna, hadd épfl sék meg 3. rné!.lköiek ad a "modern" 
templomot, amely nem lelf volna scm osúnyfthb, sem szebb. 
mint az 1IIols6 félszáz évben épült ör ven más templom II 

Icgah'tbb egyet kifejezett: fl nép haladni akar ? Hagynom 
kellett volna, hogyahurkalyuki ny ilak haszonbéré t Izál
lUsák Ic olya n mértékre, hogy al: eg:yház a rndlelt Il('m tudta 
volna köl!ség,'elését egycnsulyba hozni s a m~g nük6éges 
épíl kezésckc t elvégezni ? Bele kelleti volna Ilyugodnom 
abba, hogy ne legyen iskolanugyohbllás, amikor hét gyer· 
m{~küllkct már át kellett adnunk nz állami iskolának s ki· 
látás volt további neh!!zségekre '? Vagy ne főrödtem volna a 
tanítóval. hadd szállU.sák Ic fizeh!sét - biszen TClt többen 
harag-usznuk , mint ,.c.\m, kiderül! nagy meglrpetéscmre, 
mivel személyes ellensé;::dn kívül fefl még az is fenekedik, 
:Jki lulajdol1k(\pen cngl)1Il 1l('1l) állhat. oe rosszul esik neki, 
hogy rn(' lI cttelll II fanÍl ó olyan hüsé~e,~t'n kitart ? S türlem 
,'ol na d , hogy új jJ!lpilakuf :lddi!-: IIcm akarta" tlplteni. 
a mig :ura pém:1 lI t'm I-lyü jlenclt , ha 1I::~'all cgé';'1,sé::;gcl ezt 
a. pap Ili ludb volna " ,'1mB N"ck ,'1ll van iga1.am , nekem 
\'nu igazam ~ De azért (If{js7.a kkal villem ki mind{>n javas. 
la tol, am(~l1ycl hlvcim egyet nem ér tettek. Rábe!izélés,~el. 
prldikálássul , kjbesz~I{~s~el , s:J.avnzáss:l.l: minden tör\'ényl'.s 
fortélyflval annak a demokráci:m:1k, amely megbukott s 
mégis él, s nm t'):yel m'~g mc~'erséHes t'JSzközükkt-1 is életben 
k.ell huhtni, ugy látsdl, mert MICI, hogy ami n helyébe 
jönne, az ennél is rosszahb lenne, 

Valahogy olyanform:'tfl áll a dolog, hogy II ma.gam· 
fajta h.llndó szdlemü n':vvezclők 3 dcmokrácií,1 is akar· 
jul., de tlzért azl spm tudjuk ell űrni, h og)' a tömeg II maga 
SZab3{!s:'igá"1l1 elve Il'hctös6gei leg:lls6 halár:'ln mQzogjon 
minden m unkájáhan, II helyett, hogy II legtöbhel, n legjob· 
bat, a legértékesebhet leremt{'né meg. amire csak k.épes, 
Beiáljul\ , mennyivc-l helyeseLb szabadságot hagyni az em· 
here knek, élj(!nek <Igy, nhngyan a k:unak, ulóvégre is ők 
tudják Il'gjobban. mi !cszi öket boldogokká, de ugyanakkor 
31.1 ,sem tudj uk megá llani, hogy ,><la ne kiáltsuk nekik: 
'ld ne úgy. ez bolondság, f'z fudathmság ! Ki kellene irta· 
nom mag:tmból minden elképzel6st, minden különleges ki· 
n\llságot, ~mdy az emberek életére vonatkoúk s tudnom 
kellene mcgclégt>désscl szemre!ni mindenl . amit lesznek s 
ahogyan IU,t teszik? Célszcd.i \'oln:. ezzel az eg~z demo· 
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krácia-receptlel következetesnek lenni s teljetSen magára 
hagyni a népei, az istenr.dta népei? Ám veze5sük az embe
reket, mert erre ők bennünkel sZNződésszerűleg alkalmaz
tak; de szigorúan azon elvek szerint, amelyeket ők elő,ír
nak. Vajjon milycn kü\'dkl'zm{~nyekkel jiirna ez a szal
százuléko<s demokráci3? 

E-úrányban, sajnos, nem szükséges kisérleteket végez
nem. A nép több hl'iycn él viszonylagosan magára hagya· 
totlan mint <Jhány l'aluhan irányítják tevékeny és értelmes 
vezető'k. Pap és ·tanító hány helyen csak kenyérkf'reső 
szolga, n.ki örvend, ha békén hagyják ~.; dehogy zav~rn~ 
több vizet, mint amennyi fl Illa Imára folyik. Az állami. hi
vatalnokok pedig nagyon ritkán érnek rú a nép dolgaival 
bajlódni. Felnőnek így nemzedékek, amelyek c~ltudatos 
vezetés alatt sohasem li.llottak, s amelyeket loraa tesz a 
modern élet sok tolakodó hatása, fl városok, a gyárak, a 
könnvű szbrakozás s a nagyobb szabadság, amellyel nem 
tudják mihez kezdjenek. Kétségtelen, hogy más a Gsel1.?es
tenger valamely púlmnfás, forró szigetén magába.n éló_ t~l'pe 
önállósága s más azé az erdélyi falué, amelYIk koru~. a 
huszadik század kérlelhetetlen forgószele a falakat ledon
tölte s amelyik így már túl van azon, hogya kiilsö hatá
Mktól magM megmentse. 

S még így is nem lehetetlen, hogy okosabb állapot a 
vezetetlenség. Hiszen igaz, hogy ezek a magukra hagyott 
falvak hálrább állanak sok tekintetben, mint azok a szom
szédos községek, ahol ahivalolt "ezetők buzgóság.a szö,,:t
kezeti mozgalmat, nagyobb öntudatosságot, valamilyen fol
ismerhető éhséget teremtett egy magasabbrendű élet Iránt; 
de kérdés: mi ebből az állandó, mit ktt II jól vezetett nép 
kiirthatatlan szokásává'! A ráteremtetf vezetők helyébe kis
szerű emberek kel'i.ilhe!nek s akkor II sok bliszkeséggel elért 
eredmények rövid esztendők alatt semmivé válhatnak. 
Viszont a maga erejéből s II maga módja szerint élő em
bercsoport alább már nem eshetik, úgy vélhető, s igy csak 
előbbre haladhat. 

Nem lehetetlen hogy mi annyian, kik életünket a tár
sadalom embertárs~ink előrehaladásának szenteljük, hiába 
ős értele'm nélkiil veszödünk annyit, éget jük életünk gyer
tyáját reszketősebb, gyorsabb, bolondabb Iáng::zal. Olya~o~ 
vagyunk, mint a kakas, aki !él éjszakáját álmatlanul toltl 
el; nehogyelaludjék ... a hajnal megkéssék. Olyan fonto· 
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saknak érezzük magunkat; akkora boldogsággal és bUsz
keséggd gondoljuk át il 5lej'cpiinkct~ Vajjon mi lenne, ha 
mi nem lennénk? Szegény, -elárvult llIa~yarok, ne , féljetek, 
itt vagyunk mi, hogy az életeteket egy kicsit tartalmasabbá. 
egy kiesi t értelmesebbé tegyük. 

S a szegény, dál'Vlllt magyarok gYl!löll1rk bennünket, 
amiér! nem hagyjuk őket békén s újabb mozgalmakba za
vürjuk iíket. 

Gyiílölnek b('nnünket s irtóznak tőlünk. Ha a gyűlésen 
felnyitom a számat, már borzadnak: vajjon mit akar ez 
II pap megint? Mindenbe belevisz hennünke!. S vajjon nem 
nekik van igazuk? A hajnal akkor is meghasad, ha nem 
izgatódom érte. Akik nem arravalók, azokkal boldogulni 
Úgy<SClIl lehel. A többiek pedig, talán egyszer, maguklól 
is lépnének egyet eWre. A fiaik még egyet. Vajjon hiába 
gyűlöltetem mugamat? Vajjon az H sok bolond prófé ta, 
aki haláláig aggódoIL, aki siratta II népét s könyörögve, 
jajgatnl, hut"<lgosan, vádolóan akarta őket I-l maga lelkének 
látitsa szerint újjáteremteni: hiába \'csztegelte el a maga 
életét s hiába keserítelte el a népe lelkét? 

A nép jól tudja, hogy milyen vezetöt kíván. Legyen 
occsiiletes, lehes-sen benne megbízni. Olyan értelemben is 
lehessen benne megbfzni, ho;;.:y titokhan s ravas7.UI különö!, 
új szokásokat bevezctni ne akarjon. A törvényt tartsa és tar
lassa be. Szeresse a népet s tisztelje hagyományait, örömét 
úgy keresse, mili t n töbhiek. Járjon közéjük, beszélgessen 
el velük barátságosan, szeressen kárlyázni, egy kevés bor 
mellett elbeszélgelni. Ha valaki hozzáfordul tanácsért, kiil
csön('rt, álljon rendelkezésére. Ennyi az egész, amit vcze
töjé!ől a nép kíván a hivatalos ügyeken kivül. Nem sok. 
S azt a vezetőjét, aki ennyi tud lenni, sem több, sem keve
sebb, kitartóan szereti. Soha neki föl nem hányja, hogy 
gazdasági és lársadaJmi téren nem tűrődik előhaladMávaI. 
Tiszteli, Ha gazdag s rangja van: még odaadóbban, S ha 
ehhez még hozz<'iadódik a nyitot! pince, ha az atyafi biz
tosan számflhat egy-két pohár borra, amikor papját, tani
tóját meglátogatja, akkor már szavakat sem lehet találni 
ft ragaszkodása kifejezésére. 

A balsevisták nem számítanak, mert nekik semmi sem 
tetszik. 

Vajjon nem lenne jobb, ha megpróbálkol!l.ám, hátha 
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ludm!k népemnek ilyenrajta vczeHSJc tenni? H11Itha meg 
tudn~m magam szeretlctni velük én is, lOint m1sok s?kan? 

Mert keservC$ és fájdalma_'i gyüli;letbcn mosdsm. 
en tudom s mégsem érlt'm , ntiképpen lehet. hogy 

engem minden hfvem ~zeress('n 'l Hisz,(!n én néh~ . mé~ III 

igazságomat is szégy<'II k m , h:l az nekI ~3flóságaban bol
ránkozást okoz, uz nem igaz. hogy nekem csuk cúJom van 
vele, hogy én csak épileni nkarok s kockakö~ek helyett 
emberckbóI. Célom. nT. van. De nz embert s mmd ent, ami 
ezcn ti. vilúgon lálÍlsom kÜI'éllC, kezem ilgyébc kerül, tit ok: 
zatos boldo~ rat;!'slkudással Sleeeh'm. Van bennem valami 
a mi'szlikushól a lálDIt és énell dolgok iránI. Legyen 8 l 

n szamaram, am ellyel a gubonÍls körü l kl'rgclf'klznl s7.0k
tam (hát bolond cz a pap '!). Icgy ~ :n az a slikl~'i hcgy?ldOl, 
vagy legyen az a legértelmeHeneb~ ember, akI nem IS sn
játmaga, meri 37. apja, a !Szom s7.édJ:l s a neJnlven ~1;lend6-
vel ezelótt meghalt p Apja beszél belöle: holdog, Jokcd~t1 
szeretettel nézek reá, S bennem megvan a7. n lehetsé!! IS, 
hogy a Icg'lzá rnlnbb, legün zóbb emberrel is, olyanokkal, 
ukikrtil masok azt suttngj:ík fl fiil embe: dlől az emhert~l 
óvakodj, meri cr nekfd ellcnségcd ! - hidal tudok épUem, 
.nmelycn megértéssel cs rokoJV>zenv\'el lalálkozhassunk. Al 
én m ágllf' 'W1ll Il ('nl fl f fJ lhndt rés7.1 ker('si ki :lZ I'mherbcn. 
hanem azl a p1\r!tnyi l:\ng')I. nm ely tisz ta és m<;leg, Ezt a 
tulajdons,\giJmat falán önérd,'kü . alklllmazkodasn ak .lát
hatják sokan. - Ez 37. embl'e n)'llla n. a pr)ro~don. h\lZ~ 
dozik all61 . hOR)' miJldenkind{ szemébe m ondja az l, am it 
benne nyil,,!tnvllóan kifogá.wl - vúdolhntn,,-k. Dc én 
egyes s7.emélyekrM 8 hátuk mögölI is csa~ rirka ~setben 
mondom meg (I vél f'mény(!met. Nekem mncs haJom az 
egye" emberek hihfi.h'n l. Nekem nem az a célom. hogy 
egve, emberr·k erkölcsi h lizelejét megsöpörjem. Engem uz 
emberi gyarlóság nem is hánt, h isz az ludom ányoso.n m eg
magya rflzható, s1.ükségk6ppenL e.n az embert elrogadom, 
tudomásul veszem úgy, ahogy van, és S1.eretem. Még .azo~nt 
is. akik róln m II ralub:m a legkép lclenebh híreket te':Jeszllk . 
Amikor a múlt karácsonykor azoknak 5zá.jah:e Slermt való 
legálust h m:tnm, akik az én egyetemes vallásos~ág~~:n~an s 
minden papi:tss:i.g nétküli szónokiásomban !!yonyorusé:;::et 
nem találnak (ak ik tudniillik azért m ennek a tCffi?lnmba, 
hogy ott ~Iveze tc t lszerezzenek) ~ ~miko~ látlnm, mlképp.en . 
gyúlt ki az arcuk azoknak, akik a régI, mcgszokott. b lb-
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11kus. lIimo~ató II mindig ingyen reményt nyujló beszédek 
fzét elfeledni nem tud ták : velük öl'\'l'ndlrm én is., S három 
é,'vel ezelött. amikor a h h·eim egy r(..~zcnck szeretetéi már 
elvesztetlem II elŐ6zör állottam ki a slcrel et-vendégség ke-
nyerét meglörni: l!iin'afakndtam ott, mindcuki elö lt. A be
slédemd folytatni S{' m tudtam , annyira lelkcmbe vágott 
az II m cg!!iiratni való á1l2pot, hogy reám némelyek harllggal 
gondol nak. 

Mégsem tudok ft demok rticiának eleget tenni, az em· 
bereknek kedvük és kIvánságuk szerint való "ezefője lenni. 

..... 1 ~lkész hh'atása különös összeMlele a tialla d emo
kd.ciának és teokrácián."lk. A népuealomnak é.s az isten
uralomnak, 

Ami belőle pap, 3:% demokrata . A pap szertartásokat 
végez a nép szá jafze szeri nI, A próféla nem fÖI'C5dik a nép 
gyönyörGségévcl &so boldogságával. 

A pap az emberek Ilzetett szolgája. Tartják, hogy ft 

gyermekeket mefl'kcr~ztl'ljc, :l1. ifjú párokat megc:;kcsse. 
a halo!tak. ... t cltetnc~SI.!, TMljtlk és ftl cti k, mini a villAm
há rftól: van. aki védje öket htcn 6 ember f'llcn. Szárazsá~ 
idején a tl"mplomba küldik im!ldkozni, J.slcnnel viaskodni, 
A szolgablró úe elé i! Ő vonul, hogy a községi legelő ügye
ben tárgya ljon. 

A peMéta a l lslen Slolgáj" . Nem tarljflk, nem fhetik : 
(eltolja magát, nem tágít, szóJ alkalmas és a lkalma tlan 
időben, Megz:lvarja :l l emberek boldogsáf:át, itéletet hirdet. 
Az isteni élet fáklp" ivöje. S az isteni élet a mel: nem aUó, 
fol yton eWren{:T.ő fej/öMs. Kikndfti az embereket a meg
fizokotl kcrékvágfishól. Mindig a jobbat kÖ\·eldi . ..... h agyo
m ányokat alapul ha sználja, nem törvénynek. Al emberek 
kf\lánságit az isteni ak:lralhol méri, 

Lelkésl vagyok : cgy kicsit pap, nagyobbrészt próféta, 
Teljesílenem ken emberi kötelességemet, ami ~rt az 

egyházközség megválaulott és tizcl . Lennem kdl II; tör· 
" en)', hogy az: önérdek a kÖZI.(rde-k föle ne tol ja magát. 
A kÖlv3uyonhól a nép mindig kész meg!lz3 vazni a z á ldo· 
m5sl, amelyben fi is r <!31.csiil. Papjának lakod:Jlmi kÖItSl~ ' 
gdt ar. eKyh:b: pénzláráb6! szfvesen fizet i, hiuen azon ö 
is ehel ik és ihatik rogyásig. Tes tvérnek. s6gornak II tá roo
gltli-st nl igazság ellenére is megadja. LennE:m kdl fl tör
"ény ereje az emberek akarata szerint. 

Hivatalos kötelességeIDet becsülettel elvégzcm, A gyer-
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mekcket, Elmikor velük u kcre!IItanya árva egyedül a laká. 
somon megjelenik , megkeresztel em. AHatalokal megeske. 
tem: s ha 8 csaló d cifra és fényes esküvőt kiván, békén 
f'Jlűröm, ha mas papo t hozat :lrra IlZ alkalomra. A halot· 
lakat eltemetem s ha ue.m is ",iraltnlom meg a hozzátarto· 
z6kal kiadósnn, al!ért viii_tsztalAst próbálok nyujtani. 

A szolGabfróvo l hirgyalok. A templomban a hivek 
agg6dás3it, félelmeil I'!~ f!"lU ény krdésci l kifejezni próbá!om. 
A paláslot m!l~a lOra iiltiilll : pal' ,'agyok . 

De elsösorlo:ln próf{!la. 
Szólom nz i ~:11.sá~OI , hirdclt>1I\ az i g~uibb, teljeseM}, 

istenibb Het sziiksé~ességél , nkár {:Iveúk fl beszL-deimel a 
hh'ek, akár nem . Lennem kell :l fa lu t~lö lelkiismerele, a 
jóság fülmul"l ój~ , a gyarlóság ostoroz6 ja. Tudom, vannak, 
akik templomba nem júrnak, mert a kemény ueszédel nem 
birj!i.k. Má!";ok talán szívesebben hallgal mí.k minden vasát· 
nap a Nőé történ eté t s 117. Ö7.ŐHVÍ7. d ö lti dolgokat. Dc lennem 
kell az isteni ":: Icl jclodója 1934-hen, ha tetszik, ha nem 
tetszik ez az €mberckul!k. 

Isten orsz:.ígftnHk \"~ grt.lk II munkása s lsten országa~ 
élei. A templom nég)' fala köz l kgfdjebb lelket nyerhetünk: 
indítást, úlbaiga;dlás l. Vczctncm kelt n~pemet élete minden 
fordulatában az is tcui l11ílg:l.sságok felé. Dele kell avatkoz· 
nom gazdálkodá~áho, pénzkö!lésébc, épílkezéseibe, ruház· 
kodásába, szabad idejének fÖlhaszná lisáha. Szépséget, sze· 
retetet, meghtésf, iglusúgot nemcsak prédil{ftlnom, meg· 
vlllósflanom is k(:\1 !l l eh!~Hist; gl; k hnl~~,:il1 h-Iül 

S mert c!sősorb~\Il pr6ft! ta vagyok, pap is csak úgy 
tudok lenni, ahogy az t pr6fétaságom mcgcllgedi. 

Sok papi fcl :H.lat elvégzésére időm nincsen: másokat 
meglenni prórélui gerincem tilt ja. 

HIveimet rendec;en lá togatni nem érke7.em. Egyébként 
v"Jük örömmel c!bcszélgdt'k gy üléseken, \'ag}' ulcai tahU· 
kozások alka lma va l. Alknmal is elc!{et sLerzek ahhoz. hogy 
-lassuk csymúsl. Férfiakkal. :tlSsmnyol;:k::tI, ifja kkal, leiinyok· 
kal és gycrmckc~kel c!eget leh('lnék egylitt, ha őlt cljöf!· 
nének rendese" a tcml'Jcmba, :I vallásos eslélyekre. a zellc, 
délutánokra, anytIri vtlsá ruapi lanilásokra, 37. asuonyok 
gyüléseibe, a. lea nycKyletbe, a tlaJoskörbe, a gazdakörbe és 
a népföiskolába. ~ek j,'m sz {lZ Il:l.pba kerül sza:t család m cg· 
látogatása. Ol, a 1il1,lÍz nnp alatt öl\'en gyiílés közül ha \fzt(; 
eljönnek, tízszer :ll1nyit lehetnének együtt velem. S a IW 
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gyűléseink barátságos, fesztelen összejövetelek, amelyeken 
bőséges alknlom kínálkozik arra, hogy tárgyn ljuk rt semmit 
{:os a valamit is. 

Nem tudom rávenni magam arra, hogy a meglevő 
társadal mi e]különödéseket elfogadjam, ami pedig n jó pap 
első kö!elcs.~ége. A harrninchol<las gazd fit nem t:l.l"tnm töbi).. 
nek, mini fi földnélkülit V:lqy cl százholda'it. M , :\ki már 
lollas k .. Japol , 'isel, nem n~sy§ilg()..c;nbb asszonyelvtt em, 
mini a mosónö~. 

LlI.lon:l lóim~mk m;tgamoll kíviil egyebet nem nyujlok. 
~ki m ús flll~ból. t!vés idejében jön hozzam, anna k mindig 
Jul cgy lerflek ar. asztalomon. De cgyébkí·l".r meg nem kiná· 
lok senkit, bori elő nem hozok. Kölc~önérl alla Ifi ban hiába 
fordulnak hozzám az emberek. Öt lejeket é~ húsz lejeket 
készségesen nyujtok át annak. akinek elfogyott a sója 
vagy a pclr6lemna. 0(· nagyobb öss7.ee:ekkcl ntllgamnak 
az emberek \ vonzallllál llle~:llyl~rnj nCIn pr6háJom. 

l\lng:unnt ("llüK'rs{'w'mbül és ifjúsiígo m"{ll ki nem vel· 
közlelf'm semmi ldncsérl. Méltósá gteljes kenet es, :jldht. 
békességet, lsten nevét s:r.(~ rlehintü pap lenni nem tudok. 
Ember vagyok, ifjú vagyok, ma~am \·ugyok. Ha kedvem 
tartja, bolondozom, ha szükségét .énem: játszolll. Fejhor· 
dozásom. besz()dem. szól1okl:ísom nem hangoskodja: pap 
vagyok. Ha valamely csoportba kerülölt, Ilem ta rtom el. 
kerülhetetlennek, hog)' fl szót én vigyem. Ha monda.ni. 
valóm \':JII, közbeszóhlk, ha nincs. hallgutok. 

Hát Igy van ez: nehéz Ö~!ilc\'Cgyifen i egy ü\'eghc :'I 

p.~pságot és :l prófétaságo!. Olaj nz egyik és "'fz a másik. 
Kulőm'álva marad mind a kettő , dc «!sctteg a ,'Iz sem iható 
!o az olaj scm ég :I k.ény telen együttél t! 'i miatt. 

Ami ignz, az igaz. En a papságot holnap oda hagy. 
nám a prófétaság kedvéért; viszont azl is tudom, hogy 
meghal .(I nép, amelynek prófétái nincsenek. 

Hadd mal'udjak hál lelkész, papnak és prófétának 
egybcnö,·ésc. 

Nehéz nlUllka, kcseru kenyér II lelké.'ili munkn, a lel· 
készi kenyér. 

Le~yen sajátmaga, emb!.'r szolg:ija. Islen embere; az 
emberek köwssék is, szeress6k is : ez a lelkész hh'ah'lsa. 

Ezt tud\':l nem lehet palla~uu okom. 
.'\. harn~ kijár a prófétának, a szeretet :1 j>:l.pnak. Ne. 

kem jut nlind ll. keUőböl bőségesen. 

1.6\1 



A MEGNYERGELT DEMOKOACIA 

Ne tórd a fejed, ember, hogy miképen kor
mánllo:d cl (, /Ji/úgol! Jól vun úgy, ahoYJ/ 
van oU Itfiil. hltn úgyi. alulról mutatja mtg 
az erejit. 

A törvény elófrja, hogy 4 sZllvazás m inden nagykorú 
állampolgárnak nemcsa k jog:lo, dc egyben kötelessége is. 
Kötelességemnek én mindenkor hűségesen m egfeleltem. Ha 
Sinfulvára, ha Dorré"re hivott a föi!'lpán. onnan el nem 
maradtam. A borrévi s1.ava7.ást két aj. mi:'It1 nem fogom 
elfelejteni soha. AJ! első kellemetlen: elvcsllellem ft tőHó· 
tollamat. Ennél nagyobb veszedelem ncm is érheti a töltö· 
tollhaz és Irflshoz szokott emberI. Minél kiműveltebb valaki, 
annál gyám oJtulanabb, Távb(!l<;zéJője, gépkocsi ja, ir6gépe és 
töltótoIla n élkül annyi! sem ér. mint barlanglakó őse. aki 
ken)Scbb eszközzel is esész ember volt s ali!;lha érezle magát 
annyin (~gyemulya·vesztettnek, ha hmlkós botját elvesz
tette, A másik ok h etekig kiadós bÜrszkcséggel töltött el. 
A Jancsi a kétkerekü kocsival - tanu reá a taniló és 
Unlmágyi Tamás, akik f:ljlam kh 'ül ut asa i \'Ullak - az 
egész kövendi szckérsort a. háta mögött hagy ta .s a vezetés· 
ben végig kitartott. 

Ennél mélyebbcn 8!:Onban országoo politikába soha
sem avatkor.la m hele, Semmiféle párI nak tagja nem vol
tam és nem vagyok , Talán cgés.ten halárOlOlt formában 
sohasem tudtam volna megokolni II tart6zkodasomat. Ta
lán csak az érzésemre tudtam volna hivatkozni: a politika 
bizonytal:m talaj, Sohasem jöh(' t az emher tisztába rejtett 
céljaival. A hanJtja mindig fennkölt és m aga .<izt06 ; de an
nak hinni n em s.tab .. d , Olyan k~ lwisdőjdöll még ncm szü
letett, aki ne [géri \"olna valami !izepcl cserébe a ,;za\"!lZR
toké!'t, amelyek nélkül meg n em élhei ehbeu a n~puralmi 
\-'iJáJ.l:ban. Dc hogy vnlóban 110\';;. fog Ülni, az.1 csak ő 
tudja s néha még ö St'm, meri lehet. bogy ö is báb csupán 
a nagyok jálékaban. 

A hh·eimmel általáhan teljesen egydértettem :lbLan, 
hort y szavazni ut:n'an II magy:lr p!J.;-lra fogunk, m ert arról 
már nem is lehel Il'nni, amik o ;"" UT. emlx-r, ha magyar, 
k i :l':-í~i It Sla\·azocéc!ulá t a s:z;waz6C"1.'Ilában. a keze önkén-
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le1eniil is od!l \·isli a pecsétll)'omól, ;lh,,1 .. magyar " n evek 
~1I:Hla_k", d~ azért .az urak nem ige n lürüdnck a nép bajával. 
Igy ntlUSz lasok clóll fclbolydulnak (,s rl~lh\U:d\l!lIak, fekete 
ru,háb;11l seregestől járják a vid~ k c l, L\'sútkkd tartanak 
1l1IHdcnl Iilcgígérn ek. euo:y i Ul. egész, cgvik · llI :í lli k még Iltlá~ 
:: ~nrua k nni niiamil n Il ~ J) érdekéhen, el ,, 01 Ill i k_~p\· i sc1őll k 
peldli ul IWIll rOSSl émher, d e II lühhi 1\1..:111 en g('úi", "HZ urak 
csak cgym:'i.st p:hlo!júk, reán k csak nl. :ldóii7.d l·~j jlll". li á t 
ícy á llunk a Jlo lilikúval. Amelvik l"ll In (\''' ' )·(j·ződés ' ''u'' l 
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va?}' 1Il:\t;:yar ·oh'lcsségén t'sból ('Ilnek az úl! al:'i nos \'l! lt:
m~nYIl(, !~ cll.ene Il~ond, az egyehel el nem ér, clzúrja m:l~:1 
elul a ll l.! jl IJlZulm:J!. ~leg"últ oztatni ez L !l fölfogást nelU ig en 
lehet, mert ed k e-,~I'l"YeSell m-c"gyüzÖ tapaszt alnI ok érlel-W, kí. t"J, • 

, :\ Jlwglepclésem ,tZ ,·o Jt , ho::;y :1 u (:p oko!ooabhj:\ is min 
thg- készsé;:wsl"ll c li~lJlcrh~ az ur:! k k ':·ll'M~r l ékil véddméb ell 
fö!hoz() t~ aWII (~ J"\'l~ !Il igaz.~(l~ú t, hogy húl - .. II nép S(~ jobh, 
117; SI :,. c~!n~llHú , l.lll'!skép. Hiwnyílék r;'1 u JdÚ,s(·gi (,s Ul. cJ.:y
ha zkozscgl poh h J':I, IJú l rülhlllcri a /lép ,'\ 1. 1-; iga "/' i ... · ("(.Ie1\1~ j L '{ 
N,em r?kon"úg. sZt"l" iul íh~ ), a kchlitapiu·.siJa II I c~johhakat 
\'HbS7. !.Jll be"! l\1'1ll szidj;·lk ,c a J,íróL va gy az egy húzgoud . 
nokol , hogy :I l. Al':lIlyos lllvlldl II Plll'lvécl('lmi nmnlc\ cl. 
,":égc7;'·e nj~lc.~, hél ~" ala tt n r,llu fcle n yomul6 folyó máI' 
lJ~Cllhé L Imz.hc~yC'l mosol! d, de ~uél'l kÖzlIumká rn. cölő
po! h efotY.I'ZIlI. Il ~nl, '.'úgni, kÜH! hordIllIi e ) nem megy, h.'l 
~t űS I: ndl?rt nelll 1:l lp n h :i la mögöt!. Bizony, u nép scm 
Jobb, mmt az u rak: egyfol'udm I'm/H'rd .. " ngYl1nk minu
n .... ái:lIl. 

_ Ha \ ·:l ~aho l " ilgy kis c:.:yházki)7.sé~elllbcll ki \'ull pró. 
bal"a n klJe~ Iw pur,tlo1l1 .~ ;U: crnhm~n\'{!k nmdkh'ű! tanul . 
ságosak. . 

A , kl~es n épuralmat m :í.shol ki scm lehet próbálni, 
c~:,k kl~ lalvnkb:ol. kis ec:)' h {llköl_~c:;::e, .. bcn, a hol minden 
don/{:s Joga a Il'ij!:s lu~pg)"t11ésn ('k ' ·;)11 fiinntarlva m int 
ll. régi !-":örög városállamoldl:1 n s aho l mindellt po'nlosai; 
:"ISSZ3 h'hct I~Y9!nozni II kiaI1.l kífú !éllyezökig. A lllűdcl'll 
~dlam ·dcnlOkl'aclilk csak II /h'ben ú ; slándékban Ichdnek 
azo~ . Iw . .' r t fl ~őz b('ék{'1I k épvisd eli rendszer olyan, lJ~ in t 
II lnl V~S 7. I,{nlllJlJn, a mely alá a tojást b eleszik egy pillanalrfl 
s az 1~,!Sl ()Jag ugyanaz, milwr kiveszik , de azt n ekem hiába 
~on,dj:lk . A mész kői dl~mokl"ii..cb íroL! emlékel'lm nyugvó 
tortenele másfélszáz é ves. Olyan fényes lapjni vannak, mint 
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n !!]:;Í!. ~\' Jid h 01\s<:uht ideit:' miH'.ödil flurkalyuki Tútsasn~ , 
vagy. :'I M.aJrnos és Magtár T;í.rsn sógok. E ZE!k !;ihü! bá~. 
mcl"lk n~'rh'~ !l l11u tllija. h()~y II nép ma~a is e l !ud j:l kor. 
1~~ nyoz.1II saJ:'l1 m agát, d c r<;:lk ak ko l' , ha lényegében "'-a1a.ml 
',ol lulaJdonb6! QSZ I07.i k I~S h a \':m fc,lc!!c va lami m t"gdö ul. 
h{'te lle.n ha ta lom, Hm ,'ly h;7.ony(),~ alnpclvckh cz súlúrdall 
~~g~~z ko~il;. , Ilyen I kiirüt:n~Il)' (;k közöt! :l tc!jesftméllY 
I~ fl)clcmt",mél , ó, SII ,{ Id unlclhen p(!ldamutaló, de ez :t 

ll ?zlll UérUl'a!(Illl elhír:íhí.sa szcUlponljáJJ6I gyenge bizonyít. 
"~Ily. A m.a~ :t J~1 ('.:;.v!"'lli lap a'~ 7. l l1lala is ugyan~zt alanu}. 
sago!. ~zn l ga l !.: !lJ:!. Ira 1H'1H úll ok oll a maxam felsfibh ha. 
la !n~ :i\' IlJ :. lelolll élyén.'l , sok olpn haf :irozalol hozott n .>lnrl 
a lt01: f.;)'ul~s, 11lIll' ly egyhálJ.:t}llH'.;.; i é lc liiukel me""hl~ llílolta 
n~::::széCycl~fl c lle \'01 11:1, A nép .-.1v id l{ll ü, !:ívolaI7hi, rrj ld; 
ko\'c!kc1:ll~('Jl :>~kkc l Iw m SZiIllWI, II kü:nl!l len Il ll\'ag i sl'.iik. 
s~::: I CI<; 1l Iul !U:lS:lsabb szem pun1okkal. Ulíi\'6'iz(' II~I , m üyclt, 
~c~l-{e l IlCHI t ii rűdi k. A J-I nrknly uki T úrs:ts:Íg Ingjai (-gy 
Idoben lIyolc g":ll"llsér t bírl ú.J;: lIyíJj:dk:.tl, az egész kert~rl 
fiZ egész lIl:"lgy;Jr~ó;.; egylwrllw d véka kulwrica úrúl fizelie 
s ugyan!lkJi.lw följl'gyz{sekC:1 oh"ns ha l[unk ,IZ tiltaluk alkal . 
I.ll ;~r)~~ J C' lI(.~:s z., (~s me~ter s i.raJIll:ls gazdasági he!yzeléröL 
S:d%"~SY.ICl\dq~ ollkot"llJ:lllyza li J:e7.c Jés foJyllí.n a T:ír.5:jS:1~ 
~OZCd.1"1l ~snl-; ;~ , l( 'wo!:ősehh, li i i:~d 11~'0 ll1 ii.sra voU h:ljlandó 
, n l~.mll \',l ss~n;~jllljlnlU . A lö!d j;. \:w lés{·l1 l.'k a lársr! \ ág: kc. 
zébol n!lo ki\·élc!c sun liirlén l HI2a·/wu 1Il~ls okhó!. ~ lI i ll t . 
~lOg}' ~. gazd:ík sf'mllli hnj!andó.<:a[!ot n(' I~1 llIu! ntl~k' a lel. 
Jcsr'n jo \'ed C' lr lll IJci kiil il Uó I!fly hil ;o; megscg íll!s:·ore. A hcb':) 
elll l; i.! ro:-k kelJéjét ft)9(j·b:m m .. <t \':\I("',' '-, k - ,I ,' ,· "., ',kl 'Q" " _ ." . .... , • . J,,,,.,, . ~ 

~sszcg, a lel k ~sln{'k 225 furin l, nem \'011 {'1i:yell!ü érték ü II 
knpott gnbollilva1. D,' a h5hnrú :l1all ~\ 450 korona cn\, 
knbp :11'{I'llá .~i.i ll re dt. Az akkori lelkész is méLelg€tte is n\'a.1Z. 
~:~n: >~o~~: Ő (!~,és,z .. c~zLcnr.!d k ~:p~jljt !l f ején l;ordja. De al: 
:)~SZi . t'> folt'me ic ~l:rol a lll\'e];: hallani srm uknl"i:ü:, Hng\' 
ilyen köriilm éll)"!'k kijzij!l II fnhl.~i J e ll([~szi 6 .. ltmflói úll :i~ 
H('lll ~: ~(I!J l tj l\ a Iq;jobbali:at s hll 1';;:,'611 kiirüiménY1'k ' közre 
nem ) ;;Iszu nak, m: elTe púly:'!1.l)k é .. h~ks7.in{jt· ClnTe süll"ed , 
(~ Z kf'IlIlycn meg2rlhdö ...... pé ldúk a! m éH sC)k:)7.orozha tll~'II\l 
A óC!.ics népuralom megmél·e lc lI és hiúo \"osnak ta lá llaIol i: 

Ml.'gmé l' !t~ 1U az l, :un: ni ncs és tallm - soha~em is volt. 
BeszéHem ti ~z ta deJ!lok ráciúr61, pedi;:: nyilvúnvaló, h ogy fl 

legkezdetlegesebb tánadalom is m ár f'tnelt maga fölé. vag\" 

líi2 

cngr.dell m aga fölé nőni valamelv hnlahnat, amely ~ l l cn· 
őrizle, ininyftolta és esetenként uUtit Mlotla. 

Az ön!gl'k lanácsa , a p:lpok c"s var:lzslók t ál>ora. a h ad· 
\'eletC) (, segédei, a IcgkHcrj r.d lchh .~ IcgccöSz:ll\Osabb 
csa l:ld : (!:-;y csoport. ;\mcl)' e rós:l3!{ li.aL v:Igy :, lár!;adalom 
hallg:l lúlagos beJeegyczt:sévcl a föhatalmal nUl~,~ ll tlk Ult;· 
S7.Cl'eztc. A nepgyiilés már nem irfl nyí lha lta ko rlúlbnul a 
közösség életé!. 

Egyelti re nem fonlQl.~ , ho~y a hatalomra .ju lolt oS7. lály 
milye ll jogcíme! hangozlatolt. Nem sz;jmíl, hogy szavalt · c 
m:'lr a 7. e!.!: '~s z jnváró\, a7. is tenek parancsai ról s h a iJ;ctl, 
őszint én hitte·e, ami! hirtkl ctl ·s rlzt :Illcgvalósí laai töre
k r. dell .e. A vClclö osz![lly kialnkulása mi ndenképP !;:1l elő · 
n\'üS vo lt a tá r,mdalom ra, m(~g akkor is , éuuikor az hala i. 
ulával em berlel cnül - \'fI~)' í!m hcriJeg - vissz:télt, A pél· 
dbl ismét a mcszkői c~y h ;·I 1. kii 7. SÚ ;::: (' Ie léhiíl vc:)l.cm. A h ur · 
knlyuki nyilak h:lsw llh:~re nlí'~{l lI a l'íl;hilll {1I a kön;:yú lés 
nlindc n lagja ért.lekdn~ \"1111. Erc(\ mhI Y: o l.van ahll:!\ony 
összeg IIwgsza":tzÍ1Ka, :uud.\' IH'l\\csak :I \'a!ús:l;:lo.\ {:rkknck 
nem felelt m()g, d l' :IZ CI-.:\"h[IZkiizség1H'lo., m int Jllag:ls.,hh 
célra hiva lolt inlézm('nyndl :1 Icgdt' mihh érdek,::t :;('Ill , 'e lll! 
Ick inll:lhc. Az 18t7·cs kiíh ajighW háhorú :dkahnfl val a 
diad nlmas m rszl;:öi demokrúcia p úr h ét ablt clköll(ill~. cl· 
p álinkázla, cJvcndégeskedl e az ('];:l(.z sia cgbz évi jö\'cdi"'l . 
mé!: rt pohár és a tányér egyforll1 ;~1l kör!Jc inrt mind enki· 
nek. A li sz ia népuralom n Cnl ;(y üjt , csal:,: költ - a sok:\t 
em lcgelell ~1:si ke resztény kllmmu niz mus scm voll cn nN 
kiilünb . • h :r uzs:item \':lgy \ f:'s1.kö, miJUlt,!.!:y tu. A népit"'! 
ltngol szoc ia li7.lllUs le~han"osahh kü\'elelé5c o lllé icm ide· 
j(~ be n :"l va,,:::~"oll fcl o<;z lá !;a \'011, [\'findenki hiztosilani nbrla 
a neki járó részt. "Nrh ogy :1 m:tsik töhJd kn.p.io!1! Oss7. lIl, 
ki milld: h :í l a nlllradél\r:t ki tesz i r ú n kr.zét? 

AT. uralkod(j oS7.tály is öm.:ő, mini H:~ ember. Ui.! n r.h i 
!l1'1l\ kell oS7.foznia, ő okosabbrtlJ (.(Cl zrláHwohali,k. A leg· 
löbhs~ör felhizlalja :l fellend, meri hjbhct akar t51e fe jlli. 
A m aga r észét kihasH ía; ma g:l mUHI,:tt nem \'ég€'í:, :HMI 
lw m HzC!l. ka tonut<ikod;k . hlJ~\; tl ~~ :íkmálly a l övé Ich€'sscn 
s mert feqv \'('rl ad ni .iobb8f(~':li kc~ (obc nf' m mcr , dc ('1"t~'éh . 
kén t II tömegfől munká l, odaad5st. adót kih'etcl cl l'~e1. A 
Itüzlwtt ~ HZ C'g,v{>n l'k nck m é!.l m imJi g lühh mflr ad. miívE'H· 
ség. mú\'i!s7.el szchllen virú lovik. A demokrflci!l csa k . p a· 
rasztdcmol.rácia lehet; nyers, nnyagias, alig·élö, müvelc~ -

u· 168 



len . HOHY n tömegek k(~pe~'ségeili cSlkstcljcsítményct nyujt. 
hassák, ahhoz az kell, hogy v:1!!lk i vagy valakik megnyer
geljék. 

ElI11.1b·ul6bb a kh':jlts{lgos rendek, akik n ha talma i 
Huir kezükben tnrtjál" mert y/da mel.y helyzeli előullyel. 
lö ldbirlokka l. ra ugg.d, szol:!;". k. :->cl'c;.;én.:I. gyárakknl "agy 
pé 'llzd re ndelkez llt'k, 111('1-:" fugj;ik magyarázn i szépen , 
hogy 61.: uz 1I1';11111a1- IIli;'!"1 n.p~rt l'k el 1) esetleg azt a fárad. 
ságot is \' cs;o;i k IIwgllkn:J!;:, h ogy a zt be h hizunyíh ftk. :\ 
legkönnyebb, persze, blt'ltrc hivatkozni. Az eHarlan pap
~á(.t tud Sí:61 sdml llIont/:mi; iga zol mindent hiiségescl1. Ké. 
sőbb üj eli":l! kii ~;zjjlllii1l he. :\ ha tal oIll forrása a nép. Ez 
n hiva tkol(i ', llH~t{ z;ji.:lliúli.~aiJh. Illin i a l. pl!'ihhi, m ert a pa. 
pok és kuruzslók t ekinh~lyén lút is Li:wliy ítan i lehet. Lám, 
a sz;lva1.úlftdftkhoz engedünk titeket , emÍJerek! Azoké les7-
". hala lom, ~lki k re az t li ntruhúuú lok. A nél' :t1.t:í n lllcg. 
hl zIa a ha tnImasokat, hogy j{u'jnna l< el az ii ne\'éhcn. A 
megbfloll urak pcdig lIlIIfán mr.g merészebIJek, lller t 57. (1 . 
badsaglcyclet kapla k. 

Teljesen hi:íhavaló olynn "cllchzcr kitalúl:ís~ln törni a 
fe jünke!, amely a valóba u és kilárólagosan II nép {;rdeké. 
ben 1ll1lllk:ílók halnlomrajlllási\t (~ rCdnH~nw~zze csalhatat. 
lanul. ,\ s7.a b:ldalmi hivatal az ilyenfajta' Lü1csek-kö\'éN, 
l?egv{i l! ó politikára, milld clll c t il\t(~7.ö törvényre is olyan 
tIlalmat kellen e hogy hdyl'zzeu , Illiu! amilyennel ~h'e lle 
az örök-moz!~ó gep s II köl' nl'gys~üg (' ~ ílés; fii1!alálóina!i 
a k f'!dnH. Tckinh'c azt, hol,ly ~I , 'alos{lqbau II lén}'lcgf's ha 
fa~) I~1 2 J~g I ÖbJ!s7.ör Ílgyi6 a kŰJÜllhü1.ii érdl':kcsojlo rlok 
CI'O\'I.\7.01l,)':U S7.CI"m! gyako rJ(íd ilt , :illalában ('''és7.en miude"'v 
I . I " o~., 
"1O~l)~ az .. ors;-ag u~·á:yl'.í g"c, kiizlúrsas:ig-c, \'agy pedig 
szo\'JeI!.w\'ch cg . A klf1llysrig- jogcimc, ha II primiliv nl11ás 
flH~g,fog.;d IllU7.á ~ ál :ílrnrdítjuk a I1l:lÍ gond{)l!wzú~ nyelvére, 
cI,mcle rlk~!~ JllIl!;3szloSilhh. Jin. n l'lll Hz l ti llítjllk, hogya kl
raly ls ten kCi{yelméböl unllkodik, Uler! (il az Islen hí7. ln 
I~Cg II ,1w"Jllúnyzás.saJ, hanem iigy képzdj ük el, hogy Q 

klrá!y Jelarklln az Iskni c0! m egvlI10Sllltsa , vagyis ri. n (!p . 
ura lol1lll.a~ ;Il': egydellll's "iJúgcéJ irlÍlly:t h:\ ,,"aló bde\'onásll, 
:tkkor \'I I;I;:';OS, ho~y a népm'a!r'un le~feb;ibh eHenörzésénél 
és ir:'i ny lt~s{I~(d éJlI\CIl erre n Slelllp(llllra van szük ség. Vi 
S7.0lIt il koz!ur"<ls:'tgi elnök S('1I1 egyszcnien a nép vá la.<i7.iolt 
ml!8bízo~tj:l. I~ lI{-P ő t olyan lill~~asall maga. fölé emc Uc o!i 

nlyan· k lvall sag<ls hatalommal n1h:.ízUt fö l, hogy neki a" 

IIH 

országo t az cgyeteme9; cél(.k iránY{IIJa vonni éppen annyira 
jo~á.ban :\11, söl kölelcssés<" mini a kir:'ll}'uak. Az a veszély 
viszon I, bogy a legfelsőhh hatalo m /I cm a legmcgfelelőbb 
ember kezébe kerül, mindké.t állf\lIl form{lIInl fenn áll , Nem 
helyllmó az az elképzelés, hogy a. n~p, a leglbzh'lbh válasz
lúsj rt'Jltlszcr mellell is, J .. j tudja választani II \'I ~ 7. c l (>~rc leg
Illkalm:t.,a bbat. Hiszen h.l tudná, akkor nelU V(lllla sziil .. ség 
mm, hogy föléje ellenúr;dí h::lialnm kerüljön! lJgYllOezen 
\)k millll IleIJI csalhlünt!nn II t(>l s7.('tils s70vjd-fng(lzóllús sem. 
.\ fnlu vltlasztju a kÖ7.séglilllÍlCSO!, a kÖ7.séglanúc'i it magn 
kl~beJéMI küld ki képvi ~clüt fl megyei tanácsba, az ismét fl 

tartoOl{lIlyi gyíilésbc és fRY tovább. Igaz, c :rendszer tnelleH 
több az &i hetösége a kiselllhernck. hogy érdeme nerin i fcl· 
jebb keriil. :\ "ftlas7.li'lsok n{11 i<; 1lC:1Il lelekMen tömegek kell 
ho~y lesz:n;a7.zulla k ismerctlen jdiiltckn', akikel csak a 
mel/elHik vert lIagydoh hanf::ja !.zcrinl IntJnak megkülön
oo7.lclll i. n~ m('g fgy h ki Mlhal jót aITól, hogy hl'l$Z cm
ber maga ki;ziil fl kgm r.gfelelíibbcl fugja feljt hh küld eni ? 
;\ történelmi vélellen hMnw Jy rClluszerell LeHi! értékes cm
}Iereket juttathat az élre, vagy lUcl{verheti a nemzetet rom
lott, khetctlcll és telhetetleu \'eze!ükkel. N,~m a r endszer 
Irszi ezt. Néha kicsap II l Á.n~ a nép testéből, magára ébred 
pár bátor -ember, a helyc ,~ szót kimondja valaki. Ne m lehet 
czt sem előre tud ni, sc m előre clrcndt' zni. 

.. \ mos l:mi idilbell e l·Őrr. ka.po ll pá rlurll hnuk, mint 
a milyen az orúsz. aT. o lasz és :1 némel, szinté.n nem aján
bn,g k lényeges v{ill oz lal ;h t a korlll llnyzús rcmlszerében. 

A képviseldi rcud sz(>r\~n alapulú kormlÍnyz{i s az orsdg 
i:letét érin!ö Icrwkct ,idiink('nl az ors7.lÍJo{ kii7.\·eJemény ének 
Itélete alá LocsIHja . Ez nz {illamiigyvitel folytonosságát 
synkrnn zavarja s n (: IlIe1 y országokban, mint például 
Franciaországban, JC"hél(>!lCll CtlbpoLhoz vezet, A p:.'u-Iurulom 
hercege azznl érvel , hogy ö It n~ pli\l a megbízást egy bizo
nyos kormányzati {'Jőir{wyu:t \",:grehajl{lsára kapta s ennek 
sikere érdekélx' ll IH:m engedhe t meg sem ellenmozga lmat, 
sem pedig azt d fi{'m tii r l\(' li, hogy fi nép ma.ga nz első 
neMzsf.gd,tt,1 visszarellenjen PS J1H'gh á lr:'iljon . Sok lekin
letben h""'lá Il6 ez az ('rvdé~, Ny il yt.nvaI6, hogy va bmely 
kf!Jérlel érdeme egyik napról II másikra ki n{'1Il derülhet. 
Időt ken hagyni anyugodi ki\'ilclnck. Viszont a veszély 
i.~ ~ppen ezen a pontou a legsúlyosabb. Mint minden kor
mányzási rormánál. iti i.s al (ln fordul meg mind en, hogy 
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mi,r~jlt~. ~mbcrck kcrUctl ~k I( c.liikbe fl hatalmaI: becsületes 
~ ;o:a l, (.~"u.:lk.c. vnf!y PCtIJg U7. (\m:t:s felpuffasztottjai. Ha 
~7. ~tob~lak: 113g,y lehel a I'omlás. S mé;:: akkor is, ha 
,I H'Z ~lok a IcgJnbb.d 1l1i:l fj úk ! A kol'iállan píu:tUl"alom 
\.;~ya llls. ma~3 a!,;nrj a c Jii !l'Il i. hogy :ll. ország népe m iképpen 
eljcn. Elál !.~1I k j l!~ rja . anH'ddi l{ II ha lalma terjed, a társa 
d a! ',lIn _ szab~~ cl"ollwk :" . (~ r v': lIycslil i!, él. El. kom oly ""esze
de,m ek~el .J:t l'h.aL A la l's:uJahni fejlödésnek m egvan nn li. a 
maga IOIT. nyt' l, ;lU l il(l'! ('sak !'esLilll s csel ic" e"~sz h ' lJ ' <; • •• I \ rt "c cn ,-

o : • • an :sm{T II !i c : 1:. Iw ;.: .\' 1,.!J);n"" lll :I topiilknl tudu nk ki-
IC,I'Yc:r. llI • . ;~mc l )' ~MlC lI :.l l. cmbcrI nl ,\'ml lulajdonsfi gokkal rll· 
h -lZL lIk fo.l . :llll dycn(-kcl fl kil{oudo lt H'mhzer m egkíván s 
ho~~' . I~ap~ron sen~mi aka~(t1ya sin cs mIllak, hogy nz igy 
?lens7;erkcsztclt t:l rsndalllll gépeze t mükődji'k, még nem 
J el:nt~, a~t, l }(~z." .,1llls.vér emuer egy il:ycll rendszerbe Lele
~Y~I:lO.',zo lhellj . Es hiába ú (iHjul< oJa az egy nemze di:kre 
s~olo k~nyszer llta l olll >sz ükségességét, nmrly idő alatt föl
tde!ezwk, a n evelés az embereket teljesen a megv~ló.s i
t~l{:,ó relldsz('~ k~pó l'e fogja á.~alakll~~li. A nevelés erre nem 
ep~s és nag~ \'l~.ado:dssa l orvendjunk ennek! Ha az is· 

k~l~ ~zt tudna \'clu nk [cnni, amit n hatalom birtokosai szá
lmlas.Ja "ellek, al.kr)!· mn él:lcI Illt!S, üná!lö gondolkozású 
:mbc,~ n.~m "01na sehol ;:llúlhilló, A Ul!velés n~ll1 terem'! új 
es n~Ll sf~ .: : mhert ; nz ,cs~ l{ ]{ettút tud, vagy kihozza a rej
tett .ehdos{'gekel és l\l fcJ!eszt i a l t, ami a gyermeki Jélel,
~;'~. ot.t slUnny~f1 , vagy pcdj~ cllorzftja ~zokat ős megaka
(!~ )·ona azok lJ:;z la érvénycs iilését. 

z . Bárm,il3:en l'Cll~~zern ('k Ul ('mhcrr~ \'a ló kényszerítése 
a la l il. ,\c..'~i'él ~yeJ J:l r, hogy az l lorzzá, csökc,én:yessé és 
l:~V~i"msa leszl. AI:dn ld tnni nem tudja, csak megrootj :l 
1 ... 1\·é~':. ~z l ~z esetet, természetesen , am ilwr fl l; ényszeríh~~ 
? rl'J I~Jd t! s h:n yJeges in\ny.í bnn tü rl éni l,. ~ dc m :;g ak ko l' 
l !oi az !fa m c-rő!te l d t s igy kóros lehet Afekl" ',,, b Ó :: , "" ' .. . . osse., azon an 

1' •• 1:-'1. Jlnl lll:l ll szel"czzll l; me;:: a bizonyossúgOl, hogy az iII-
fal unk !Jcly"~sekll~~ elfogAdo tt tör ténelmi és fejlődést,mi 
a,~n,t{)~ :.Ja l~Pll cI,.; t' jlzcl! L' entl.~?l.'r va lóban n t"'nvlt' '' l's fej
lod r.s ,Ifl\llyab.::. esik '? M€"~ a I (! gtdje~cbben kimerftett tndu
mánY:lgak lerulelt-u is k!3nycs az ilyen következtetés hát 
az cmberi ,fcjliídl!., tekin teiében, u01elyr61 il. tudásunk' még 
olyan ke\'es és Olyrul ellentmondó! 

it,1) 

Nem abban van fi hiba, ha elkép zeljük a fejlődós ki· 
a.lakuhi s:'l t ~, ann~k me~valósulúsM ;jlltttr!nIO!l~n is elő~egí
leni k ívúnjuk. A kényszerHé sben van :t hiJJa. Nekünk c,n'éh
h C'7. n em !chd jogunk, e~ak n. kipróbó.lá ~hoz. S még annál 
is lile:; kell eDti'{!(!nünk az ('selkgcs{'ll s /. i i ~ I "' {or-: \!sllek nlU 
lalkozó váHnztat:\sok"t, cltérésekC' t nl. c i"l ~d1'\i ! ..: (v\űl. 

l(ockúzato", vc"ze(J('lmc~ j:'t!ék il p:hl!u·a lunI. Néha 
s.7.i\k s'~g:('>i leh et, dc súikségél tú lélhcti. AII :> !áh:: 11 mC'.:: 1<..'
Itdiin~ ... :é1jedw a relü l rő ! ellcllürizcl l népu r!'\ IIIIII IlI !'\I, 
antely- e;..:yn~sl. 1 alant clegséöí.'ó sznhn.ds:\got enged az új veU''i 
k ike-Iésérc. amire senk i scm sz:'uullhat, másrészt pcdi~ erői 
is m llhil , h :Jgy a n épei lllun!dtra serkcnts~_ Az ne fújjon 
nekünk, llOgy az uralkot16 csopo rl , akárhogy nevezte h 
n~aga t , akárhogy is kerü lt h :l talumr~l, m(!glln a mi szava-
7..:J.lllink revén is, n magn hdeké t nrzi legelőször, Ez ma~
kén t nem khct, ez e!len ki.i:ltteniillk kdl s ugyannklw r bele 
is \il'll liiriidni.inlc ~"n az unlwr ilyen. A h'J:iö!Ilöbh, leg
pén:t ,~"cbb , k~fdfujlahb, legrol1l!ollahb c!oiopnrt is töbh jót 
jelenI a l:írsadalomnak, minlh a a IH~ P fdell semmi enen
őrző hatalom nem volna. Hogy mag:ílluk s1.erc1.h essen , a 
hntf\loJll rendet fog tnrl::mi, ü gyel rt v;).H)'onbizlollságra, i':l
ko!úkDt állHlal fel, egésl~égiigyi szol!;á!nlol szervez, szövet
I, ezeti törvényt nlkol, sZ:l.vazaloknt S1.e H :z . .Jó Cl n ek iink, 
Tudom, hogy cz meg !ll a föfö \' alnlü sik l;.;).~ Zf, de fi tör
\'ény :1 fdumbfill esodák:ll mún!. .1 :'n' n cs.cnt1őr, u nl!p :l 
I,1\ncokat Id:íssa, a serté~v~<;zc~ ()lakn i bf~meszcli, fi vcsll!lyt 
tO\,;JiJb nem ter jeszti, :lL uL:lkat ponJll\hlal m eHhor dj:l, " al 
noájál meglizeti, II körorvo5 j:'l.rvimy jől1 én :17. iskol át be
z(uj[l , a tanrelü gyeJ() megtö Ui. Jaj, mi ten ni:' h:l tÖI"\"(:ny 

nem lenne! 
Ám küzdjÜllk al nrnlkodó és korm{myz:,-csoport kóz· 

erkölcse megja vílús!lér t; fl k Ü1.dclem n é súinj<}n UlZ~ soha, 
de JTI <l gmlkban érezziik m indi;;_ hllgy jól van úgy, ahog)' 
van 011 feliil. Isten úgyis flltll!'ól nu: lt\tja ml' ''' <I: erejét. 

Lassan nő !ll ember !'.zere!de. MM nemcsnk ür:.zés, 
már lörődés is. A szomszédjút jobb:l ll szíveli. mt!gsajnii lja u 
szerencsélleneket, odaadja az ökrei t kóréhozni in~)'en nn 
n al., ;Jl"nek n incsen . EJ: u s~. el'" e.s(, 1I nö\'d, cdö slCl"elet 
előbb a !,ksi világhan, a faluh:!ll Hillik elő , mint a lidérc
láng. Dc múr ki lehet tapogntn.i. 



Ne Hird fl fejed, cmhl' r, hogy miképpen kormfil1yozd 
pl,] világot. Játszi könn)'{;,:{'i:W'1 oldJa lllf'é{ fl kénlés ~ma
g:'it, ahogy az élet érik. W alul ltezdjiik keresni az is [eni 
ln:;3'Oldás nromait.. E! ,ne ron Lsd rt fejlődő, friss hajtást 
croszakos !{{~,:z:Jl 11:lgato! ~'dl össze nz emher, mert új belső 
k~nyszeJ' hajlja. lslcn jogja konn:'lllyozlli az t'mbcrt és 
mmden korlil:lll"zÓ úrn:';! johban, mint a mL'hdi {s fl hm. 
gyák társadalm:H. 

• V l D E K L E Z T " O s Ii' E .l 

A FALUSI TERVGAZDASÁG 

Valúságfiá csak (IZ vállwlik, ami az isteni 
élc! úljríru niuk 111ft. ,imi azon az úton jár, 
!lZ magá/ól jár, mnt viszi (/ dolgok lermé
.~.ZI'!e. 

Mészkőre jövl'kJcm elsö púr húnapjában négyé .... es tcr· 
.... et dolgoZl<l1U ki. Az l'Jl'élc lCIV-kL'slÍtéS benne yolt a levc~ 
gőben. Az oroszok öléves terve múr kinőlte a gyermekcipö
ket. A "tervgazdaság" hiv/H minden országban mcgszapo
redtak. Az én természetem olyan, hogy hamar behódo!ok 
mindennek, amit cg0szs6geSlll'k tartok, Nem baj. ha divat 
is . .Ami jó, unnak al. );CI11 úrlhat. ha felk3pjúk cgy tav3sszal 
s elejtik ősz ,jiillén. A kalapnLJkid való jár{ls is divat voll, 
:1mikor nwgamé;'á lelkm; a vege\áriznllls is, kicsiben. De 
míg a csak divatot mujmolók ma mái' kajapot vhelnck 
s csirkét ölelIJek, {Il hiís6ges(,1l kitartok a helyesebbnek 
falAIt elvek mellett. 

A tcrvg;udas{lg föHétknü! ('l'!SZl'l'Ü rt mai korb3u. At
menetet kell építenünk fl r0gi és (lZ új közöLt, Az orosz 
kommunizmus m('gpróbúlt3 3Z új megvalósHását szinte 
egyik. lwpról II nÜsikr!l. :\em sikeTiilt. Az élet -erősebbnek 
bizenyult a papíron elképz\,lt 1erveknél. Az ötéves tCI'V an
w\k beisll121'ésH jelentette. ho,l{Y az líja!, mint végső célt,' 
csak fokollk{nl lehel megközclílrni. 

~cm az a J~nyeges, hogy a kiliízött cN a kommu
nizl11us legyeJI. Elbilelhetjük magunkkal, hogy a kapita
lizmusnak v:ll3melyes megjavÍlott alakját akarjuk, Vagy 
\'i1J.nni slovelktzeti világr6l ÚJmodozhr.[unk, me!y fl kis 
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e~hcrckcl le~.ll a hf'lyzel mniv1 il z aljtÓI a telőig, Kinek. 
kll}e1. a mn[{a f r je, vü mérséklde i's előí!élelci I;zc,'inl. A 
m~dSler R fon los, IW ií llli előre, /:o:.:y amil aka run k. azt 
nlllyen sorrendben szerelnrik m('~:v:11 6sH.:mi. A7. első évhen 
csak keveset. Mnjd h" lIhil (~l h{' jiin a 1l1 unlw' a lil:Í2:oc1i k 
é\'llClt m Íl r j(,hhre khd v:"1-:yn i, Az rgyik éV'tWll I'.len nz 
oldalon f'lll elni , :~ m ,'I ~! k i'\'l wll fl mási lw n, 

A tervg,wI;)!>úg 1,,'( lú/,hal j:'cr, l1a ' 1lH'í{ vagvunk ~yő. 
ződ vc arr6~, JlOgy :l dolgok Hem fol:yunk h ib:\I Jan ul, hogy 
ensed\'e mindent a 1t1:lguk 11ll'llelcre, előbb-ut óbb "eszt ~be 
rohan n vi lúg: It'l j f 'i joglIlIk v:t n 'lj C ~' I! kihhni 37, ('mbcri
sé~ e,lé. A l1lás il~. Júb a ,kéuY\'Sl'IJl,. A kr\'~: n1. dn.'ihg vé.grc
haJt61 cé l~ka l IU l:nek k l, sorrendet útlap!iana k meg. Dc 
croslak ohu semmit sfm sw bad . .:\ h cl yzeltd, :11, N6viszo
nyokkal, a lehel Ö6égekkel mindif{ sz:ímolni kell. Sohasem 
~z_a ba d !l kfck t t> I(~ 1l tervh ez végsők ig r~gaszkodn i . Esetl eg 
uJ alka,lrnak nyílnak, dl1rc nem látott körü!mPllyek álla -. 
Ilak elő: v~lami II tervbGI l l"hele lleJll:~ váU , vagy CSf'tlc~ 
mert:$uhben "ihelő ken.' szfiiJ, A ,'égsö ceJ elképzelése i<; 
megvoltozhn til,;, Ahogya munb megindul, a dol~ok mo:.~ 
gásba jönnek, a l ényezők lend ületre kapna k, lisz tábban 
n1U13tja m ngút az élet természete, Ma minden célt úgyis 
nzz:l l :l JlH' j:!oko lriss:1 1 !íizii nk ki , hogy II fejlődés iránY:1 
arra Vez('l ; .de ez c.,,:~r.: :l kövelkez tetés [(' het mcgclőzü éfct
tapasz lalalmnk alapJán , A megállott. sek(~lyen foly6 éJel 
csak kevl:s j t>1I " cl -I(jl :innak lIIeg i !é1~s(.t'!" 1 1(~~ v Ill ern' lör. 
De h:lji su k csak mf'g. akármilyen ii':\Il"ba, ~nek i I 6(ílll s 
nkkor CSOd[llko7.\,:\ "e~() T.iik észre mélyen r'cjWzö erői t el"é-
gez letcll íl ljá l. • 

. Véglegesen és ~H~g\'áltozha! a llanul vaWlsos vngyok : 
hlsuk a dolgoIt, ól \'llng, .n 151et Cdl3!oss,ígáixtll. ;\ tlld:'!
!osság i3 célok ul á n kulat s a fetiil r te s l'luH: In.lú:a másh ol 
c.~ lr.~t örek\'l\~ t nf'm. is Jól. Dc u tlldalo~.s IÍ,j csnk nllntc gy 
III~orb{' n o;s lllogl a lJ~ II \'i!:'lr~ m ély, dl'(' II c!cH céljait , Amíg 
fe jlet len : torz liikl'öl hu'l I S!<~ ll felé. Terveket szö, el ll:épzcl, 
IIlcg\'ll lós!!ú <; hoz hul. <II' ii (.:y f' lll' nü! c<Jak ö~<; z f'ztl\'nrja lU: 
élet szá lalt. Val6sággá csak IlZ \'álhntik, a mi véletlenül, vagy 
:l tökélcte sühl l'i nH' ig:l 'wb lJ íl való belá tás:>. I,ii\'c!lwz /é. 
ben - az i ~.I,{'ni {,Ici {It.iá~a f ún!,,'H!!. Ami nzon nz út on j:ir, 
~Z m <lg:\t61 J,1J', mert \ '1'i2 1 il dolgr.lk term észet e, Cs::k nz nz 
Ig~zság, ami kŐ llllyrJl valósul nlPI!, am i m:\g:i tól terjed, 
mmt n fnllihiz. Amít .. 1:'1 h-Il lúm"~z 1a!l i, ,,~döl1lii\'el ellálni. 
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kieröslr1knlni, nl urm fl:/. isteni ~kl ré~7.e, Amit esencHlr
szurony, szovjelkatonn őriz, m égha ('gy nellJz('dék ut :í.n, 
mint hdlllll'pilfllény 1lH'!!iíl <1'-: Qt!at ~" kll lt , la r t., d('szk{,ka l, 
.rH:\\'oHiauj is igáik :l ki k éll),., .t!I'rW\ ((ll'm;'d~a swrílo, ha
tnl m[l. t - <l7. QSIlZC J'o~ tWI"i magától egy~ 7.Cl', 

S,'!lll:,il S('1ll Inrlnl< hd~,t :' I ~ llf'l . b iH'k, millI f;',jtl:':om
mnl éti el'ővel eln)-'ollllli bel ső ösztönei nket, Lehet, elmével 
elképzelem, miképpen hozzam ö$Slha ngh~ azo],a l l~I ('ll-m 
m!l~:lsabh kiki réleg civeL De nz m{lr úgy is hem1e va n u 
dolguk lerm{-szelében . hogy (\z üsszh:mg - töl, élelcsen é~ 
vég leg-escu - megtcL'emtödj~k . 1\111 IÍlzzem ki nz ulaI. Oc
ha nehezen m eh')', ha öszlöncim tiltakoznal., hagyj:l nl aLba. 
Az össl ha ngol mú s II1 0n kell ';:ercsnem . 

Semmit scm lartok \'eszcdt."lmcsc bhnck, mint \'énel, 
tii7zcl {·s vflssal \'ezet n i rú aT. ('mbcrekct a jÓl':l. L C! het, p:1pí
ron kio!wskodju l., milY{'n \'oln;:, :l )egés7.sz(,fíibb, lC'gf.{a7.d:l
/o;ú gosabb I:\rsadalmi rel1lhzer. A tcrmcIésn ek, eloszlúSllal{ 
pompásan c~yh~\':igó , ig:lZSr.gO.'i l\Ió(lj~ il lehel Illl'gszerke!;7.
Leni. Am Hízziil{ ki célul az új túrsadalmi r co lld mt'gvalósll:i
sál. Dl' hn az elérése kkli zdhctc:len aka dályul,ba iLkőzik, 
ha tilialu)li k ellene az ember (),; i ös ;o: löne \'agy k ifinomult 
ig(~nyeS>Sl\ge: hngyjull :lbba, vagy vúltozla ssuk meg a cétun
k"t. Az Is len 117. é lcl cöején kel'csl líil "élÓI m ondoH ellene, 

Az ig:17,súgol, rI legfőbb jót nem nz emberi elm ébr! l1, 
mini fl viJ:.lglól kiilün vonalkozt atn tl , :I világot s7.cmlé:ö és 
fl éJó liiJtöl'bcn kell keresnünK , h:lncm II nl16ság egészéuea. 
?o.Iegpallall, megfogan n kéflZc1c1\~ nz cl!H i~hen s beiga.lOló:li k 
II tört ént') é letben. A könyvek ludói ueveuék ezt !wagmalil. 
musnak, ha Íl g)' Ict sl. il" Lehet, hogy nz. Jaml's flIozMl!tj,\t 
sohnsem t::muJm[myoztam eléggé áhhoz, ho~y az azonossá· 
gol :'l llílhassam vag;y tllgad ha s!-!l.Ul . Nem fontos. Dl) 3Z 
ign7.ság keresése kísérletezés , Meglátás, eélkilüzés, kipróbá
lú s, 1,'Inulstlgok levoná sa , II cél módosuhha ezek k öve lliczlé· 
ben, újabh elindulás. Az éle t Ilumdjn ki n \'égső szót. 

Ilyen alapon állíto ttam fől II IH;gy éves tervel MészkGl'e 
jŐ \'clei<'m után Jl t> lJ1sokli.ra. 

Valam{'rre elindulunk ; jobb tudni m erre, mint 11el11; 
még jobb előr(' kiszámítani. .o\z élel míljd megmut atja, mit 
lehet és m it lIell1 lehel. 

A ki s negyetlívre lefrl sorrendet senkinek scm mulnt
tum meg, esnk :l feleségemnek s öt is megkért em, felejt se cl 
azonnal. ,\;/: II két oldal nem is mondotta volna el senkim:k, 
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hogya tervek l1li)~iHt mlJYí'lIfajta élet et id.;zlem, Nem is 
hiUe volnA s('nld, hogy tcgy I.'mlll'l', egy f::Jlu , Uz f <llu olynn 
életrcndsz(,rt merjen ki;llakilan i próbálni, amely (lj és 
kiclegHó tudjon Icnni lll iJlIll' llk i szómúra, Hi'izen a jelenlegi 
r cndswr kl'rc{ein helii! ;',JIlHl{]ui sem leh et ,'a lnmi gyökere. 
scn újról és johlm',[] Az :1 mngúntulnjdon és II lőkés gon· 
dQlkOi:;'t,<; a lapjiln :'d L B:'u'llI i kísérlet c .. ak c/.('k re épíl,·~ " tojó· 
s írható me~ Il!tl, :1;0. Ichi,1 ('s:l.k loldo7,ús[l-foldozásn leh el II 
Illcgl~vő rosszna!;, lil fg fl szii~'d n foltokkal ('gyül! szét 
mállik, 

D~ "'~, I ll('kt'm , aki IInll:lIltl i{lklll is kommuni s ta·tele
J)(' I 1{I !o;;!'IlIiHIJ IIlrg s lndt;l l\l Hz m(ls rúl :I Hz év eJiSUi Né
mc! orsnigbnn, hiúba hi.zonyítla sdz kiizg:IUHisz, 

A "mni rends)'er" tág keret, nmelylit:Jl mindcn elfér, 
Jogil[l~ semmi sem a kadályozza mt'g !\z embereket 

!'II/ban , hogy üs:<ze IlC f\lI j:wuk tízen , hú<~zrln, s7:iznn, ezren, 
egyhe n l! szán! s{d<. földj .:::oikeL, el ne osszu k terml.!l vényei
ltct, kŐl.ii s lakásolwl ne épit.~("nek, A palesztina i új zsid6ság 
nz angol törvények védelme nlatt h\lszésc szerint a(uvilha
lolt mng:iugazd:\!kodi\son. sz(jyclkezci! összcfng(\son é_~ 
kommunis ta elveken alapuló tclepckd, :Mindilssze arról van 
f!Z Ó, hogy a tön'('ny erejét senki i;:::\:n:yhe nem "eheli, hogy 
embertársai t falank swM.;\ kény,o;zrril'ic, Viszont :t törvén y 
nrra sem I,{nyslcrit senkit , Iwgy ntlaha gyja :\ kiilönfélc kö 
zöss égek\~ I, részvéllytrll'sasá:;()][at. l'iildbt'!'lö , I('n m: J ()~7.övet

kezdek el és .sL i~orú'lll fl magl1 szt'métdolllbj{m lurld ljon, 
~em, a IÖf\'énnycl n incst' 1l h!'lj, ,-\1., ha :I zsidó k ommunista 
telepen valaki s7.erzö t!\~sbc k p az egésszel t!s azt ml'l;~zegi , 
éppcl~ú gy Mta miS::;é án II kiizijss:'gnek jogai ki\'í \'!I ~á b!lll , 

m in i :l szomszéd tt! l"pen :1 kis fijldl'~t'u'n ak , hogy az a rab 
parasz t n(~ki a kmllulo t me~fiz('sse, CS:lk (' gye! n em tesz 
meg a törvény, Xem töröli le ti túhlM újrakt:zdé.shez. A tór
ténelmel nem lehet vi.sszncsinúlni. lIa CZl'!' évekk el ezelőt! 
az emberi~és jón:.k u.tta ti nug)', Is!en cgc alatt c llcrü)ii 
földek!'1 l6.bl:lkrn osztani SO m imle)::yik!'c telj!!s joggal. mintha 
az! a d ::l.l'nbot al. Isten neki teremJe llc volna, n\l eh.' pí!€ni 
valakit; s ha az idök folyam:'!] ! :I földel,nek \,,~gére jutott 
országán helül sok nem :r. (:( nem oszth :l l ln:'r minden új 
iJ;énylönek, míg egyik-má si k lÍr a földjeit he 6f'm láthatja: 
ez valóságos, v(res, végbcmt~E ! för ténelem, nem p('d i~ játék, 
amit püpű nem j(tr! kezdjük lijra! egy lo!h 'on ússal cl lehet 
!i,rÖlili. A folyú sem kanY:H'odhalik vi!'sza, ha vakvötgybe 
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\'eUe \ltját, hauem erőt gyüjl. ~l.ikhil mo!, hegyei bon l. 
I\luig meg nem nyilik eUUle az úl, 

A 1ÜJ'\'(\ny igaz, mcrt tudja , hogy III ezer esz[endöli 
lIem t ~ \' cdhdnek Arra jött az at'! , am t'f!'(' jönnie kellett 
A tovúbb ~) znll tú l "czel. Hog)' II m ind enId nek sz;\h:ul élcl. 
al oSl l ~l tI :l n erdők, fo lyók és tengcl'ek u t{IU jüH :IZ cSy~· 
nek tüld ~,.crzése, fi)ld {jn:~'il', az miudellS~gi tör\'t~lI y k('lIdl 
hogy 1('1-: ,\ '1' 11, Amikor m ég az egyl:n i kÜJÖn(.l'tl('kü s(~g' L\lda · 
!:'mak k ial;llwlúi'l l e1öil - !IZ e~yéll a töbhí:.ke\'(!sbM tis /Ü 
\'él'közö~ ~\~;.:cn alapu ló törzsnek yolt oda :.dó tagja. /I löi'zS 
m:i r ldi.öiö tlc PS v!:dle a tnflga \' .1 d~'sz !cl' ülelét má ~, betola
kodó, id(';':Cll tÖI'7. sck elIelI, !>.Lgúnllllajdon volt ar. is. {'gy 
"1T7.S nl ilg:'iIl!lUla jdona. g s törvényes, meri :.l törzs maga ll 
lúl m ással egynek nwqii l nem tudt;t, l\b,id II fcjWd és új 67.(\ ' 
knsza, f'onlulópo\1tja következel! : /17. egp!ni ön tudat, kiiliin
\'~ l'(h.:liÍí séi( m('gf~d{<ld:h :l. Az t'P;Yl:1I múr m:\g'ának. cselédei
n ek , cS:l t:'ldjiIllUk ,úti a " ilú;:; cf:y dara hjál. GlIllllja l/.ibbé 
nItlso],; é lel{~"el nincsen, Ahhoz r:l[~a ~zkodik . meri ~:lj{) L él\' 
tU hiz tosltani alwrja: :)zt növeli, mert Il,! ~ ~,ik :1 ga1.dagsú g 
és aha talnm , :\ mintknst';; nagy ITgellyl:llck I'gy fcj (':r.dc, 
Foh'IHh\sa kijvc!k('zik, At t~f,'V"" " nh;~ i :i. :.: ul , Tilr .... da lmi ~r ' 
zék~, il í' :r.l~I'('I('\, ;lIut'ly 61 iHú~()l;. ka! :IlOll osítani kepessé 
( t~~z i, m l~ lyiil és :,zé lesed ili. Ami :IZ ön~ , :l7. II másé is, Nem 
I!lindenkic, N('", lud ö mi!;.: egy sl,(I7. ll1 illi Ós állam I'ogas
kereke lenni, Dc la lím :l szomsz{:iJ j:i.\'al ÖSS7.cl'(lgja a tehcncit 
t!S úgy szántjáJ.: meg a t'öldjciket. Ad neld vctömngol s II 
blullgvák wid i~ íw:rnck. E Sell('g zs\'b('hc nyúl. h ogy új 
iskolát ' építeni .H'gil st'1I fi mil.,ok Ryermt~kl'illd;: , Alwd_ Ulá: 
oh'un is, ak i \11 (- ;': lIa~:yo hh ~ilii. L".,sall éi C'l.:y\'ncllcnul n o 
<lz" ('mber s!Íve, A l(jmeg~k lal:Íll még m indig rt Icgszüke!JlI 
ern-'én i érdekek harcosai, Ki az a merész, aki ezeket és 
uiimtcnkit CgyslCtTC a közös gazd:l lk.ot1:'is nlapjairu akarj., 
:H"ftltani ? 

A mészkői m\gyi;';v(;S ter\' lényege chh::n :'illoU: meg 
:d!mtÍt an i először, hogy melyik embel' mil yen vi5lonyhlt
bim' llH'un yi rc képcs a ma ga f! n]ckN a mó.séva l eg:y illi s:wi · 
gúlni. I1dyzelrnjz:\t adni a s:f.(~ rdct s:r.6v e\'ényes úiján~l., 
Allltán pedig mCf{hagyni nl egyént magának oH, nh~l mási 
nem szlvellwl. Egybel.upcsolni ől másokkal, rumyn·a l éit 
annyira, ;um'lIIl)'i\'cI és amenn yire öt abban ti viszo nylat
ban tétwlr:gesclI ldfcj!űdöll, "<lg)' kevés netrelői munl{ÚYHl 
kifejle:iz'thelt'í társadalmi érzéke képesíti. Talán messze nem 



1('b~'1 még vinni öl \1\\. ~h() l fl föltl tulajdonjogáról Vlln 1>7.6, 
Talán .szívesebben lép közössi:ghc egyc~ munkaesz];:őúik, 
gépek váslirlás:hu'll. Míi\'r ll sl\g szer1.~sénél talán elmrgy :l 

közös eljárás leg\'égstíbb h:\!:"I1·:'lig-. Talán búdl és ktlkori\~t 
nem termel együtt , 1l1:'1 ~~ al. Dc c~ctlcg egybeiill ",dz társá
val. hogy v:\jal ~y;Í rthrl "s(mak, Minden cmb~r más cs m:'i~ 
m értékhen, Ezclict ~1.t'm d':,1I turhIn. kerclckct kdl m 'u ilani 
hogyamkon hdül :1 1t':nylt'gcs(,1l kifcjlüdöll hirsadalmi kbz
Beg érvcnye~iilhes~I' II , Mirulent Ilem szabad PIn' karlafllra 
hÚ7.ni, :'IJem ru!.: j uk alapj:'I\':'! Icnni .... endszerünknek .. scm 
n mag{mg:Jl.d:'dkml:'ls l. s('m fl szt,,·etkt·zeli moz~almat. scm 
:J kommunizlllust fo.Hnd l.' llt 011 1\"" annyihan, ahol es umen:y
m'iben :l sz('rrld fej lii tl{'st! :l7.t jH).(USI':\. sől szükségessé lesz i. 
A~t prtpiron kitervezni St' 1ll igen h'hd: azt nz élet fogja me~
mutatni. Egyes halárkövckd tlőrc Ifltlluk, dl' n mId dny!:!
heti liket. ulnil'e odaérünk. A munkánk azonban llcm riehez, 
inkúLh érdekes. Ami I1l'm valósul m eg klinnyen, uz ncm is 
igaz, tehút érte küzdeni n em szabad. 

Úgy tiinhetik föl, hogy rt méslkői négyéves tervnek 
ezek a kiindul:'l sul .szolg:íl6 alapelvei egyetemes ml'g"áltúst 
nem igér het nek al embel'i s(~gncl{. Ezt csak valami mindeme 
egyképen találó. mindent egys7. íní!en elintézó rendszer mer
heli, amely n mn~S\ C'gy!lzcrü s~!gével. bonyoI6dás-llll'lltessé
gével u legkönnyehben i:hrcsz th cl hizalmat az emh2rekbcn. 
A kere sz tény fe1sóh:\jt: hn mindenki szcrC'lné minden cm
b~rtál"sál! A k(llnmuni stn el van szá nva: úllami tulajdonba 
é~ kezeJ(shc kell venn i n lenn el0s é~ slélosz[ús cszl,öz\' il! A 
fa<; isz la fö lém-"skedik: hll I::vn i k ell az eru·éneket. hadd huz
zák az élet slckcr(~ t. Az ,'tlbm a b!.lkr()1 gyeplő"el és ostor
ral igazilja ü tra alI. aki kiucrik :l hámhót "uqy félrehúz_ 
A szö\'etkezeli \·€.zető bizony);al: önkéntes cg:yhcfogással , kis 
lársll.d:llmi egys~l-tckkf' 1 kell sZ:l bál)'01Jl:anli az élelünli(' t. 
Dc ezek a rend!.zf'rck ft vnli. ü röllIujjo ng;'i.,.;a i, aki kilapn
ga!ja II roppan t éJe t egy puh :l szeglclél s most ad h ;sú, 
egyképen j i! d lat rnindenrel(:. Hál lIem sZNelh{'ti minden 
('mber minden ember lúrsá l! lI út lIem tÍlrheli a c.'ionlunk s 
a ycsénk, hogy :ithulli h i\"u lnhlOklJk rabszolgAi lc'syünk min
den lépésü nkhen. t\l él{' ( nem egyslku, nem egyszínű, nem 
egymélységil. f!ctJchclöségel. biztonságérzetet, teljes {;lct
alkalmat k('1I szo lgáltaIni; cr. kézenfekvő. S az is igaz lehet, 
hogy a minden ember kii1ün életukarásától haJadunkaz 
emberek szeretetközössége felé. De ezen az úton, mint a ló-
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\'ersenyjólék í\pró alakjai, m~ {'s mtis helyzethen áll min
d en em her, minden viszonylatban. A sol .. félc rendszer r end
szere ;J rendszerünk. illcleg kcnllöl fl f:ij(lS fognak. hideg 
\'i1.cl ti hmésnek, koplalást az elrontott t:l yolH omnk. bö zslrl 
~ ti.i lJij hcll'f;l"lH~ lt. Ma is csak ilyenmódl.l ll folyik . ('bben az 
irá nyban keres gyógyulást az él{)L In h.ilmcnyl:sC'n kell m t'g
crü:silculink , 1Il1'sszcrvezniink ezl a törck'·ós1. Snkrélcsé.ie 
szeri n t so kféle feszültségű és slinü , de halad tÍsukkal mind 
egy ir,iu yba nézű intézményeknek a l;;iala kítúsft t ~z;\lltlé 
IW7. la munkáb •• "enni a m észköi négyé\'(~s terv. J::rpcn h;\1 
I! \'\"d l'zdölt, 

A ~[~SZKO[ NÉGYEVES TEllV 

Ot gnuJa föliratkozott. Sirtuc eflff tehr.nem 
[ál)(ír för!e, JlOrl!] clsrj lt'/!l' .~.~ e T. ri tJi:tosífúM dij 
{ü/vételében. !la ri tell en/1m tdbdl rlem Wi"fe 
l)olna, a D!csém mé!! f:dfllO scm tartott volna. 

A mészkői "nég-yévc$ ten·cl" soha~rm szan lnm valami 
elhatározó fontosságú törvénynek , :nnelyhcz mind cn körűl
m ények kiir.ött rngas:dwdnom kell. Ma{:pmnak k ész ite1! elll. 
m6~~1 0l1, SOhaSf'lll muta!hnn meg; )H'IH is heszéltem r (>hl. 
Nem : licln m. honnan \"chet !e hí n~t f'~y <;ul.lm:1rvidéki f{al. dOl.
kül'. Nekik S('1ll kü!rllem cl: hiáh:l l,érték. SOhtl"l'nl csele
kcdte'" okosabIJan , Hiszen uz nem is h~hclcl( mfls, mi nt 
el ' YCS !{oudolaloklluk la":l\. sok tekinle tben r~ndsz.c l·telcn t:s 
lt !{mYQs összdüggése. Ez is jó \'olna. mTa is szűkség \'all. 
A 1(:jS.zöve.l ltezel 1 {~l cs il ésH iIIcf,s?:ük be uz e lső eS7.1c:;dö 
p(JI)ljaí közé_ Vid f k i g:lzda~ :lg i ta llá C3adót elég lesl., ha a 
IIcgyedil( évhen l, cri(ü nk . Ta pll.s1.l:ll<l: t híjíl1l , m t-g al. innel,I'iŐ 
p~ rtoll úl! \'a, nem is kh':mhaltnm IIHlgilllllól, h ogy a/. eJet 
helsi, i.i'iszefüg:4éseii !isztún merlerez zcm S olya n tend lud
jak kirlolgozni, amely az clke-pzdés szerint, ponlo~:\n Ill eg
vulósH ha!ö b le~yen. 

Azt :'icm próbáltam eldönteni. h ogy mt II legfonto
sabb:1 tennivalók között. Cgyi.~ az alkalmak döntik el, hogy 
mil lehet. Hiába pazarlunk cl sok szép erői , mint az anya, 
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aki elős7:őr IIZ idösebbi l~ kri.Il~·:j1 akarja férjhczndnL A sze
f:ény diúk i-s Il(~ha fIZ új llynkkcndöl veszi meg először, ha 
hálha l,észiil. csnk aiNdlin ;\ lanköllyYCL Lám, ll7: első ('\T!~ 
II cSl~plőgépvÍisijrl;í<; lllnp.f1lól Lil\:ílkoz.oLl, pedig mnradh .. 
hatolt volna kés(ih J))\~ j loi, fl III i a foulossligát illette. A tcjszö
\'elkeletel lwd ig hhU Hl. Id 1~' ltI az d sö sorua; az a lmisodik 
évl!c[I is <"Sa !;: Iw hez .. : 1I tuduH IIlq; ~ csak a harmadikh:lll 
v,t lt "a iósúgg:í. 

:\ 7.Z~1 pedi~l. hn,,)" ;1 hT\'ck má r ;IZ clsö negy é"bcn 
re ndszeresek és Id lU (· ril éid(. ICg)f(,l\l'k, nem sok2:t törűdtelll, 
Mint :l mlik,'t!wlii lújl,crtésí'.. :lki II főhh ponlok:11 eIren
r!eli , fii lq;:: aluk al. IIl1wlrcl;' I',: ;1 hil z t:dH~I\'crül cllállmt ,<; az 
icWre bíua, hugy rCI I(..I r;: mindeniia kiklj;;k fűvel, ,f ir"á;.{~n l , 
gyom mal, ~!II is nH'!;{clégcdI CIII a~z :d . h o;:;~' ném el" kérdese
ket I'!.}wgyck s IHl';.;olda ni próM ljak, !logy pé l&lul a föld 
lulajdonjognntl (':) elv.s ;ti 5.~úva l mi kv. arról komi lm;g f:on
dolkozni , m ert "'.:1\: k.lpCS(llatbul! :l leglllnl{acsahh emberi 
ösztönök harcii t id~zhcljlik föl. ~1il1dcl1re reúkerüI a sor: 
arra is, Hmi!"ill clfelcdlwzlink. Az (~h! t hurcolja 1Il~lg:í.val ali 
b, amihez mi houú smll férh(:liinl., Anllakidcjhl lfll>glepőd, 
tem, :uni kor külfö ldi ulnlllhM ll1cgLérve, 11 kolozsvári tűz
oltótornyot lllcgpi!l:\l1tolllllll , Ililt én arra sohasem gOlldnI. 
tam, s lám , lll L\gis f(;llll<.ÍlU fAY h'.~z m{:g nekünk sok ho!dog 
lIliCglepctcsünk. . 

Sohasem "e!1I'1lI It lIll'~zk{jj n ég-yéves lerYd lúlság:os::l.II 
kOllloly:m: de azér l <ll ('hij l~~ z.\(: l\{lő m:'gis llagYIU{-rtéli.h('!l 
rlöirússlcrü<' il fo lyi Jc, 

"Jé!!bi:fo~ítci!J -- G,,:d(;l,r)ri l'sifJWyép - l't'is::ij{!dtl~
zd - D1ÍZI)fJ('lfí a!:/J - M/1trúfJ!IU __ o G!fiilluifcsfaü!tetb -
"f'őfú« I JlIfl.:iro:ásúrw!.- d(iJ..-és:.í!é: .. (! ,-~ l ' iwc:cték - Teli 
[a{n/w,m a falI/ben - ;yti,\' ;. i)/'l'lst'rJ!' 

E Jl<allúk [(~,.:i il hÍlmm Ci'I'UZH \'n l fil nm hin\·a. A lej. 
szö\'eikcze!. a f:du ' l;.üzcp(~n é lt.le lcnkcdö Il:lgy, üres, d nm
bos lé rség rCl1dl'7:\\"C és ftb ílúsa. v:du mi,,1 :t falunak vi2\'!.::zc· 
lékkd m l,') cilíll:\sn c lmnr:'ld t. Er.ck hd)'cH ü~yescn nwg
pip:':zva , mhlt ;J tinl t,,'::.1 irt soroza iban ti megvnlúsi!oll C_~l'
tek , a k övcl kczők áll:lnuk , Si' illll:Jl CtTuzlÍ.va l ín'a: "Neme!>í 
telt vl'/ ümflfjl)uk _ . Ki)rlld:Ji,~éy - ,\f!atbizfosílós _ \ '," 
9yes dalárdn:' 

Különö:,; id('genszeríi~égscl jelennek meg elöl!em az 
egyes képek , 

I ín 

A bizlositó tánaság li!zt\'jse16je csak szl "ú rta, h ogy 
n kukorica szúrközépig érjen s a ÚÚZA. titokbnn akaltisz. 
Mny,-\ sr61 {ilmodozzék, Ott ültünk II r égi p~pi1nk lornátán, 
Akkor m~g fl tIíjlevélbcn biztosíto tt p:lpi földck nt>veit 
~ (.'lll hHl1am, Talán Zsiga hlIcsi, taM n fi I;\nító segflett. 
!\lcnnvin' hil!osílom ókcl? A ! i~ zl\'i s(> l ij llag-y I C I'nH~t re
m::II. "pompás :'irakkal. Egyel(ír~ cS:lk ,IZ " olt lI idlls bciőlc. 
:lInit s;o:Ú1.a lék sZf'rint fizctn f' En kclle ll {~ r h: s :IT. i, t l.t~ s. IlO):}' 
cnUC!ll a fekcle felle!!( '!;: meg:ije '>1.ICni 11('111 fogll all. i\ll!g k i 
"' ;'~ to o; fI :'l f" l"h,m ? Akadt még egy· l, él gi\7:da. A llI á .... od ik 
l!\'hell is InlfilJ;.ozolt ; Inh'm a hllrmadikb<l" is. Dc awlá n fl 

pCIJ 7, 11ll'r,boIDndull ; a v:lltók hitelüke t , 'c!i7.le llék s II gazdák 
m ,\r~,dtak ar. ősi félelemmel. 

Más, 
A " dombon" körbcn {Illó gazdúk, A7: bi1.OIly jó volna. 

esépliigf>pct ,'áS:lroIni, lhC7.ó Imre 1ll11gH Ill llllljn ml!g a gé
p{>~zi 1l1cs!l'rségd. Nt'lll kl'll v:'trni :l ~fkfii ldi ~l'pel,rc . El 
k"lI lllf'lll1i J{o](l1.svúlTa r~h)1lb.iiJl(', A J:(!1 7.0 ,I! .. öri :\Il'lnököl 
lebeszéli c a fdesóg(', (i-úIn .ró1.scf gyiijteni indult; c~erélien 
CSiZJllÚI, jöiiiin wlünk. Kicsit dr:ígúl;: :' ~~~pek, :\ l~ scléd,t~~, 
H;~lSi. ((yiiF""it júrt el nz eslére, A p ap link lOl'llúdn aradió 
Moz:l rl~sz imfóliiát zúgatott. Tizenkét gnula clhalúroz!u, 
ho!{y a g-{'pCI fficgveszi, ha 2;)- 30 jM:iltó nkad, ~'11\ h('~á
rnm a falni aláíl'ásokért, Hllnnil1r-nyolcnll vftgyunk! ":eIJl''i 
fölsr. erelés, 1('1 ks kiiHs!\f.( s7:l.Ízlml\':lnné:':YC:7 f! r lei. Olven 
Q; !',rb, S7tm!mih:íh-n'll útkerpkn:\rozot l Va "" Alldd~, Ök is 
nbban j(trllak, amiheu a mésl,köidc Torda ml!gyl~ben a 
csfp !Ő,~f~r!u l:l _i(llm(1.~(J1;: karlclllH' U'plcI" Bíll:H 16, p:lr:.l~zl· 
:':\lIl1u!U 20 ~~ ·ért ('.s(~ !J cl nck. Gyíl!l<st hi,'a toll d éhll~nrll a 
(;<;iírhc, Mir'e hc\~rkez lcm, a szcnl lllih úlyiak milr lUe~eA:\"rl
h 'lt !)(> l1Ielerr(' l. Tíz s .. á1.al{kr. rt mi:lf"!("nt, Ez is en~dlllél1y , 
r ':IÍ' nl,,:nl ~ lIéj7:k(iir-k Im-ábh uyű\é~cl!lek a lorná(~omon . 
A I'údió Ilwssze elhalla iszik. I\"t':ha 111. udvar is tcle " 1Hl, 

1~ lmv i :l n h!lllg~tjúk. :\Hra " úrjuk a cséplögrpcl. 

TIo'1:'ts. 
lItu'om kezes ker estctit •. A ~lezög, t z(iasúsi Kamarii tÓl 

rl' s1.. lc lfiz(· lh n' tiz cue/{y sf)ro.~bú7.a ... c lö-gépet lehel n :!llli. 
P llr él' n lal! k ikNessük uz úrÚt. HasZJ\:\la ti dfj:\ hll~ dalll,éllt 
negyven h' i PS c1sö alkulommnl II \'cl é~ lIt'! 1 mt'~I :1 kar{!ott 
hÍlza, Nf'Ul :t mi h ,JI{lrunkra "aló tI!, tisz1elek:; ú1'l l\é!czcr 
lei úrÍl húzM takarítollam meg n'le, Feri, az éhmezcj f, 1 
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h old földem en. Csal{hogy fl. földe! ('l kell nm késlfleni jól. 
A görönesökön láncol a gt p ; a levegőhe szórja fl ma;':\l t. 
Hlit legal ílbb rá nc'zet 3. gép arl":1 is , h ogy ami a földnek já]', 
azl meg kell adni, becsülclesen . 

M:'ls. 

Ha 'i70fi l.iunk m iiir:'.gyfll . M:\r p róbá!lunk. tiszteletes úr, 
d t, ]l('m vált he. Amo!:y: m ,'örösrs por : én húza ahl szó rtflt1L : 
II ,o;ÓaMO nl k\tk nrkÚ hn~. Hát nz IJ.!j, mert a~! recept s ze r;nt 
kell Iwsz nfl lni. M:'t s kt']] a hÚ 7.fth nz. mús kdl a kukori cáhnz. 
A földeknrI, az (:lv:"lgya is ldil önhi;zik, Mást kíván a S::I
\'<1nyú (,~ m:'t sl :t St)s' fiil(I. Ezt!\'k I1 Is:-:{lz leibe került a ke! 
tnál·~ a: hizony, erre én h rMiz cllCIll . 

Más. 
A kőmfll i szó lőhely lele szi h ':\f:Í\'al {'S fi nl:11 nyári ba

rackoltvá nnyal. lJomolws szcg~sdróll:ll ktiríilkerUellc: .IZ 

üres h(>l~'ekrc húsz·hu!)zonöt új ollv{lIly kivánkozik. Valami· 
kor az c!-!,~,>z hc~'yoldal. ~Z{'pCII kit ,í rl oldalakkal a na pna k, 
hátnt fonltlva ti T orda·hal'i::ul ék felől jüvö hideg szeleknek, 
gyümölcsös k ell , hogy legyen. 

Más, 

Esti iisszejö,'etelck II papiInkban, :\ Népföiskola kezdete. 
~L\s , 

~ EJőgYllkorlntol< a Nők Szöve lsége IIJcgalaldlás:'i.hoz . P :\r 
g)'lI !és ul nn fel robban az cg,ység. Hirek szállin ':!úznal" 
hogy a viz nz ola jjal nem \·együt. Ki legyen az c1nőknő1 

Mns. 
N'em{"; fl clt ,'eh')mag\'akat h07.a tt~m J{ o!olsvnrról , Duda

pestről. r. ~:\·i k · mási k be\'ú lt, ma is h as;m álja p úr fl:lzda nz 
ulántennését. A s7ójahah ébr('szteltc föl a kglöbb érdl'klö· 
dé )!!; unna k m'Il~.iáhól sokan kérl ek . I({tllé helyett lIlcgIeid . 
_\z úll fl lbJz" }!1ÍI:bL is megindítoLlam : igaz, kis lökés! kap:'Jtt, 
lUlmar mc~áHoll. A f:J!.u nagy p:lpja, az öreg görögkatolikus 
Iplké:il I;)hhszö r is megpróbú!la m úr. de nli ndig siker né lkíil . 
Kem ira lk nz lnk föl elegen . Ugy pcd i~ kockál'n los a bizlo~í
lá s, mcr ! k:ir esclén egy -egy gi!7,d:í m lúlsok fizetés ju t. 
nmit nem lehel cLbirni. Nekem kiseg i:ö ~ondolalom I:ímlldl. 
rndíl~\lk meg anny i ga zdá\' ~I , uhá ny a l':ld. De fi l.,·lni 
mindegy ik cs.lk annyit fi zc'Ss~n, minlha legalá bb nyolcva n 
állatm szólna a biztosítús ; lehát egy á ll'lt után egy nyolcvo-
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nadrészl. ;\ kúrvallott igy ! ((~z ci elbcll csak kevés t é;.·H~s ! 

k ap; de :1 h i~I ().~ítók ~z:íma ",,· \·(j l ·\~vr (! elllclkrdhelik s rt vé· 
tl!:én 7.ük k f'l lé~ nelkül mcg":tlós\ll a I(·n ·. Ol p 7da fel is ira l
k07o H. S'('h'e C!;!V lehcnf" m I:i húl IÖt' I<'. h m!v első lch"s,>,>k 
a f, izl(l~ II :', !' i dij reh· (· \ cl~llI'n . A I('lwl1c-1 I(' V:'I;:.~ :I'I :lnl , hú ~;H. 

hr:n"1 j'!:Hlal' am : :l leljes értek ig m t~~ fcnnl11:1 r:1I1Í1 11I]<1jd'm
k fl"\\'n i Jd rf ..... ~7 f' .... nc-k m integ-y \i zeniH szazall'l(ú t :1 la ;.;ok 
nekem m ('gfi7.dh~l\. 

Ha fl tf'hrrrm lrih:ít nrm !öl'lc volna,:l m "" '~ 11l l1I ég 
('rlni !;! "('nl f:"lr'nlt v .... ln;) r:> v"l! :1'>: ('1 "ti ,IS -- rf.'v('tiir r -
n7' llt(l! ~n Ii]ln'hi.,.fnsíh'si ef_cl M\!.~ ? k(í községhrn. A t:i.rsa sng 
mo') l n fcltám[\ilást v!írjn , 

E lZrl R7. rlsií esz!C'nd{í v{>gr.1 is ért. 
A !nv5 hh':l khn n fl dn r:! h fl flp iro ... amf'lyre fl nt!:!t\'éves 

lC'rv IC' vo ll irva . valaho~v ('11,,', il :I I""dd,. k(~ 1':; rn l(lk _ i e$! ~'
'7",1",1; halmn 7.hll'lII s C':~~ lk mo~ l kl'fiill ('Ui C' 1Il 1(~ k(,,7.t e IÓn(;k . 

V"'n,) ~7{1I IJ h:1 nr ,,{~ 1r'!!(" ' Y. lilii v{:g(·zl':·1. mi! lll!'" "('Ill p ró 
bJ\lI:íl. "H,I júl ' ·an. S7:1 1ll0 lla'i'm k magnnkal lov:',hh. 

(lnlöú!f (/ lwrlwlt,wki {öldr /,cn. - NOI/kij: ; olth on. -
Te mfl,i)m lflilp,~. - P(l/l ;l ld" ';fli f,~,~ . . - Uhli lI"pi{ ,!l,' ti ' ,dllld
Mm 'mlflÍrhrí7uÍ. - l'ilfrlmn.~,qrí (l . __ o (;tll"im(i.'r ·qfclr!Q/!1 () u;s. 
_ F(fll/ .~ ~';I)ílh. - f\'épföislmla. - Jól.~zótér. Ez volt a mn · 
sodi!, esz t endő C'lőfrtÍ.sa. 

Sl'lk hühti M'mm;pr!! Ur\11\' I:v iil é~cn l1f'sl'éltük , vil rt ll uk 
ny, ün !iiz6s ii!!vét. Akkor m{;~ h ím C' .... toJás "oll :'l m : .'i7.fpf!n 
hnnlnk ,'elem ' a hívek, M("l W'nl l a~!:H!l a " "'('mm" (,~f\k 
ii ~,·('lIck :-tn ·a . ho,':! \' «ok ha il ne oIW7.7.ak. !'\em I·ron m . d {' 
){'-r(> l( i :\Il(lri,sn\ fürn H'dl liir('hl'l(' lIc ni.il S:lIu n hácsi: ~I i l 
nkO'ikodlok .mn\"it ? Krrrk i András f:lmo?~ l oll é<; s .. knn 
t:'l mnltfl ll nk. A kjilgyüles belcln(m l nhbfl. hogya kul a i n 
k l~ rt !.özep (·ll lIH'gá-5suk. a cs ~t nrnák n ( ti kert m illdr:n il'á-
11~' :'Ih : 1 szúlvrzessük - fl sajtí! k ő !I ~ '! I-\i.inkön. Tnrilftr6l szn!{· 
hlli kCI'I{' S7't h07.attam ki, n n yilak vhrit heiártuk. V:tl u111 i 
lah'llI mf.g is les7.. M:lgsem Iclt sf!lll mi. 01ym1 kcvo~rn vnlh\\lk 
:1. 7 n n, iizl~.~ meHe". hogy ncm 1111'(' /('111 a lénylcw's m egvR lrJsf
h',,,h o1. fng·ni . Mamdjon CI jobb idtil'l", m int ti vízvc7.Ciék é'S 
ti \'U1 amns'ióg. 

.\ Il:lpkih; j nlthn n 1l1{,r fn mfi llnl! .. - c~Y h ~I!~_ A la · 
u fió 1(::'l nyll' ~ lvhc v:lII;)lk ozo!l !"l IT:". h m .. :' l('g.\'cll a ~~'f' r· 
IIWkl·'k 1{I' rl l> ~z {', :\ Il'mpllllllkl' l'l oldn :áh:l 1I;'H' 5? t:k t~ r h o· 
nwko t hordat!am, ALban cpitgc tcll, jáb~adozoH :ll ti I):'P' 

1'/· 



SY<'l'JIu?k, akil :IZ Olllyja ml;::-}' ff.U\-e dhozotL Dc őssze
terel vc tarta lli a hftrúny!;:(\knt !It!hrz volt, :\ templom kert 
kerfl(!t1cn, kut II kiizelb C' ll , a7. Aranyos nelll sokkal mcsz
szehb, ElelJ,a iill:m dúan lll_ IIjj:í n számilotl:t , " OjjOD AI
bujik~c az uranyknpu n ugy:lIl:muyi gy~rek, a bán ynt neki 
reggel számhn adlak, Hol ""ll .Jol:ínk~l, hol V!l1l Pi sla? ~Jir. 
érettük sÚll:ul, l ,cnk ~' huj I d \'llla nll'rrc, .Jtd ékn~li i" lln~I, 
mas volt ez. mert II I III \'olt belinc vúltoza{osság, 

A /l'mpl'lIllO l :1;{.!lJl l.: i ll ml'gi:pilel!iilL A n "pfüb:ko la 
lendületbe jött .. vt·IH~n kil1i'itlc! magá!. A fe leségem a lélil'e 
DániúDJ nl nzo lL a j1'1p i1:J k ('!ü'ik iire:,,:'n maradI szoh!i.ját 
úlengcdtl'1Il küI'lH:lyi si'f.(uck. Hctcnk(n l há rom· négy csMn 
gyültc'k illt Ö.~~Z{' :\ kgl'I1)'('k I~ S a fialal házasemberek. 
Tprven kíviil vetlii l!k m:IKasnYQl:rlú"l1 gyiim iilcs fa .pcrm ete· 
zőt s nz {"öző évbeit ('Imarad t lC'jszii\·clk€zt'l al:lpjait k · 
raktam. Kt'nl volt e~ :iZ C~ 7.lendÖ Mim (,l'Cdul(-nytr.len. 

A harmudik oSc; ut'gycdik eS7.lennii pedi1=: kcrékd,g:h.bn 
kapott li h n !IZ tH IWnl is :ll'. előu' les lerv S:l{'!·i nt haladt. 
mégis út volt ez és haladás. 

Nyerscukor·gyár. - Kcndcr·fcltJolgo,ás éi f onás. -
Fogyasztási é.~ értékesítési sz(juetkeut. - mie/szövetkc· 
:ef. - GauJnköri serté.~t('nr/b:ct . .. - Gazdaköri baromi/
tenyészet . - 'fraldor liS más [lmf/as1ír:i gépek. - Falu-uá· 
ros szövetkezeti kapcsola/ok . .. - OrgIHJa. 

Bécs feW) m ef{inct uli :l rl\·'n~ ii~S7,COIlll:bll. Ath;rj('dt :l 'l 
egesz "i!íib'nl" D:U tkf)f, kapui! b('z:-Ir t:lk. a hilC'l. lllC'gh nll , 
Szó-"Cltl leh eldl :n'róL !wgy a p(:nzl, pt"nzt r.r;, tlikét kiv{llll) 
válblatok.al, umiln' lwk l'í>':('n nz 1932-rc s;r.óló t.:!őí rúson 
l'gym ás IH'gyénhM{m s1.crcpeft ck. l1lt~~aJapíl ::mi IdlcsS!'!l. 
Még jó, hogy orgtJ n:ira h~mplomrpít~:, köí>':1Jen m egjött a ' 
hfvck éh'iigyft, most !lZ mt'gv:m: ig" z, hogy ah!161 II pén z, 
l)m papi/ak kdh·1t volna, hcgy Jcq~· t' ll. Ami pedig <I 

bnromllfé!ékCl ilIeH , a fain la SS~ 11 :'ih'p lle WI em s román 
rószről ft "oli bírótt)l fl \'ür{i<; 11l,Uldi fajl:í!, tenyészt ése!. (~n 
ezekel II Hangy a S7.ö\'f'I!~ I:7.!!I('k r (: "('ll S1.CrN(rm he : ugyan
a kko !' TonHról f( 'hér J. l'ghr:I'Il ·1.IJjósol'H[ vásílrnltn m. Hallel 
lássuk , melyik v:'llik be jflbb ~ IIl, Az olasz fehér tyúkok 
könny en leWztfk barn (I ~ · \'ijr<Js t :h.~aikuL Amíg az öl Iyúkot 
s kak ftst d ,1C'111 adlnm, tojú~hól :l h::iz Mlha ki Belll fogyot t. 
Oc hiúo:l, h:; :1 f~du nal; II \'(jrii s:6k Ict.szc llcl:. '1'esh'", szelíd 
ii llatok ; van rujtuJ, mit f6zni \'ugy cl:1.dni. Ez k ell a kis .. 

II!(l 
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~aZ(í1na.k . Egy ny áron két" háromsJ.~h lojtlst is clcscréUem·. 
hogy n'm:aporOllhassék mindelll;:i. Liirinczi Laci megtani· 
tou, hogyan készítsek csapMéslkchl. lI at ki.~ láda egybe
szerkC'st.l\'e; uz njtaja b('zilrttl Ullllak. 'amelyikhe a tyúk 
bf'klJú" ik !ojn i, C~endescn ül 1\ swlmún, "tirja az ered· 
lllén)' !. t:n pedi;.: \': I ~y a fC!cSt:gNU. idii nl;:i nl ki{~rC'Sltdtük 
öket .'; a lo jásokra föIírtuk a tojó t:.,.úk sámlil s a tojb 
keltc·l. Egész nyú ron ilyen ponlQs~m fnly t mind en: II tarúló 
n.:'1ll ':Y',zül t csod!llkoz ni . 

A Hegyedik csztelldö eJöir:ísR ro\'it! voll, dü na~y klv{lIle 
sági .. _. Vidéki gazdasági .~zakérfő, - Kultúrház épftése. _. 
\!idéki oiUrHs:Clkérl{j. - Teli liinlőhóz, - Gazdnköri ko
vács, asz talos stb. m(í!l(:lyck. 

G<l.zdasú gl t:ull'lcsar!ót már lan·heH Alkalmaz tunk . 
Orvos i H!3-1 ·hm. ,\ ml'RJI: ~ gyftt)H isk i.lflba ;lzzul a gondo
lattal (dl ítol! nm lw gvalt1flad(lt teljes fö lslcl'cU'sscl, hogy 
flzl millilenJ;í haszlIúJni fOJ{ja I\l:ljd s7.ük.~ég slcrinl. Dc !\ 
kult t'zI'Mz .~ :1 Iti i rürdő m{g lII :ndig csak ;'Hom. - Ez a 
mérlege a m{.';lköi n\~gyé \'('s tef\'Il('k. 

Sohasem "e!ll'ln túh <.\gos:m komolyan ; !ll)1 volt csak . 
amelyre r:í!(lI l1:lsz ko(Halll néha, :\Jégis tisztl's.ségel leszek 
neki azzrd, hogy c!S7óm r)lok r óla, Ncm tartom hlzelgéssel 
«s meg nem érdl'tnclt d ícs~rellel. TaUm !i('m előbb. sein 
hRtrább llf'.m újlanánk mu, ha i\sszc nem szcrkcszfcm hat 
,h'vel ('zelőtt. Az v:11(\sldt meg, amin~ az idük teljessége cl· 
~I'kezett: a töbhi CS:I I;. a(j,l i~ l'lI , ha mcg js sz iilelclt , :lmed· 
dig gúndoudmJl \.1rlo\! :u\I, ItlwllPln tlluel melengeHcm. 
örömöm :lz('rl van . Ilwrt valami m egindult s az álmaim 
,'cll' nül kk. :\yomokra k;lptam , iisv~nnyé tlJ[lo.stu k: lít lesz 
helőle. Ulur 1({lszik. A n épfiHskol:.izús az egyik ösvény, A 
l ejsz övetkcl{, lhűl s fl viMki gazdas{tgi tanáCSadó alkulm.a· 
zú"ából indult ki ::l m<isik. 1\ hllr lta lynk i kertek al61 szabd 
neki a harlll<ldik. nki a föld hirto!dús igazs(tgÚl "i!lzi. A 
jövőt is tiszlábhan 1:'ttom . Vajjon istenvölgyévé dlhatik 
:\ rtlllyoss7.ék '1 

Ujabb ezeréves ter\,('t kell szerl;.:cszteni. 
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JA~CSI MEG MIHÁLY 

AI~/C~.ikriball ft.llri.~zal(/gokoll mozognak "tűrr. 
a t eJe.~llVe[Jf'i\·. I!rdéllj Amerikától nyolce;er 
kilo~Jléier ~'c' Id ... dk. M,}sz!.:űn most b,;nfjdJ: a 
p afJI CSf/I(//fOl, ,~z olrJá,~f6I. sZfJl!)afóstól. tooC/stól, 
s;w~W/i"m'llJ/, szekerest/iJ eyuülI (I fejszüvdke
:cJ, III'J:yl/tOIll ,v:ülr/;s; fújdo/mai, 

.1 .~)30 (js.zé n VCIlClll Jancsi Ill'vii lovamat s 1931. év feb. 
rH.ál";laban h'b~~tJl;I.~11 MihaJy lu.'vii :-.wlgálllfll. J :lncsi mcg 
MilHlly, a:- egyult Os.sZCSCII annyi, mini a ll'jszővetkezet. 

Hat Ig"az, egyehek is kellenek hiJZZú, 
A szclidl.ll"cÍI Nyi lrai " 'Ilzes, aki nkkor diák voll s mo~ l 

~,apnak lUlltIl, azclö lti ösz elején végigjárta Torda sok uteá
Jal s II Cl' lllen lgyiu'j munk:Jsok házlIiI. Kis c,'duJ:'!kat o~t,lo
~~!Olt~ u,mclYl'kel opúlográfoll SOkSl/)fO'i(Joltam: FHISS 
lEHl'.N1EJ XAPüXTA HÁZHOZ SZÁLLlTVA A 'kő' d k " '/. ' mo.,z I 
g:J~ :' ."or ! eJ.:I"t~kes ilt"í sZ:lkoszlálya m inden I'cggel II óra/wr 
SZ?lJ~tJ.n ,hl! :1 leJCI Tordúr", A "czehi:ség a lej lisz tasagúra és 
IllllHISl:W::e a. Iq.{nagyohb gOlldut fordítja, A szálJilús üvc
gek l!en lorl ('I'uk ,.," Fellrla ii",}"I'ticll :1 jelen tkezőket \1óze~ 
Kilelt az cgés,z 'a~fHl öt~'cn. IHe;' napClIlta, Dc lIlI'llyi t~j 11('1;; 
taláIt~ tolt M ~.s zk()\I. Vaml l,d!ett lavaszig, Akkor me~ a 
10rd:1I , reudelok ?h,~tJ lak Ic ~, c.tlüre , I\él Mánon : az egy ik
nek kdlelt lná.sfeJ ilkI', a masJknak h{If"(HU liter tej. WJ,l 
febrU lh .I!")-én I~~dllll c.J az cl.?Ű szúllíhn:'IIlY: ~[ihály :\ Jall c:ii. 
val ~ kel kerek II kOCSIlI bevIII Tordára nél::Y damb egyIile
res es egy darab félliteres üveg tejel, az én P iros n e\'(í 
Toroekón \'ásárolt fckcle tehenem /iil. 

Az üVt'gekel a lordai üvcggy:írból vellem. Gyönyörű, 
egyeJJ,~ sl'Jl !l:jl;dtlIJtúsra kt'szílelt va stagfalú üvegek vollak, 
amelyeket kiS kerehevagolt k :Jrtonp:lpirral kellett lefödni. 
Olya.nokal ,T~rda . még .s(!has~.1)l lát Qtt. Öröm voll reájuk 
néznI. A süru tejszín m cggyul( a nyakán mindegyiknek. 
Ol1nr1~I, Ic 1 ('~ct~1I o~~asni ntindjárt a lej minőségél is. 

, ~\ c t h élJg 19'y Jarl ht~ m imJ:'nnap Mihftl\' a ,J :lncsiv.!1 
~-larc.lUsb~~n napi 20 litcff"e szaporodott fel a tejsz!illlltis. Az 
lIzl~h előlflínyzat szer int a tejiizcm tartozol! nekem II fu
~' ::r~e.rl s a szé.'.hordflsél"l ~il~~en napra 50 lejjel. A lej ke
.:c!cséért, az u"'t'1;Wk mos:.vsal!rt, Illcglöllés ~~l' t, h~'dllg:aszo .. 

" 

l<\s:\( rl mást,:1 lilcrenkéol ötven hanh'nl. Az cl~ fél hóno· 
pot nem sr:lmltotlam, merI akkor csak :17. t!1l tehenem szol
gi'illalla a I/:jt:!t. Dl! a m,l sodik hónapl"a már elkészítettem 
a kimutatásI. 

1931 m árcius hónapban ~z{dlílottul1k i\s~zcscn: 547 
Liter, a7.:lZ 3Il4 .66 kupa tejet. Ezé .. ! a guu!áknak Idfizel
tem l"'l'úllkénl 6 leit , 37.1\7. összesen 1WH ldl. 

Ugyanez ért a tejér! a rendelők n ekem tartoznak S aki 
nem fizeh mc~, Jlnal [le l'elhetek én , kupúnként 7 lejjel , 
aza7. :l[,,"l3 lejjel. 

Kllp!tnk~llt le\'o ll:1tótl tehát nlinuell gazdától l ld ~ 
költségek re, ami kitet>z összesen 365 lr.il. 

De mivel a 31 napi szállitásér t Baliiz!'! Ferenc mé!izkői 
unitárius lelk ós zncJ< , úgy is, mint kinevczett főhohmdnak 
s mint jövönek kőle"'iöll7.li számih) ~:ll.d:'lIl<1k , jár összesen 
1550 Ici, valamint 18~, ih~ J:('s e n tekH ln~ Ici, amihül il 
(':~.\k 3US leit kapo!! Ilwg, II teji.i 1.em tartozik a fentn cvezett 
le lkésznek (mely j{, szokás.íl t mind fl mai napi:: tartja) 
Ós.s.:escn 13M h~jjcL 

Ez il lartnzá~ Illimkn hón!lp/tan nővel'edet!. 
Az dői n'ln.l' z<1t SLCri1l1 ak ko l" lizcth ~ volna ld <1 kuplÍ.n

köll il!nlllt 1 Ici II kőllsé.gekct, ha Ilnponla l50 litcr tejet 
szúllít hattunk volna Tordft l":1. El. soh:1sem tör tént Illeg. Az 
ápr-ilisi lttlaq 35, II milj~s i 52 IiIcr volt. A cSl'tcs leljcs ílmény 
nzé a n:1pé volt nyá l' köz epén, amelyen ti mennyisé j<l kitette 
a 87 IilerU :\ tejs:o\trítiis nyolc h tJJlapja alatt t('h~lt fi tej. 
üzem fuv<1TfHjhan l'~ kelClt~si költséghr:n minh'gy nyolc· 
ki]enC('Z('1" lejjel m:It"lHlt adósom, Ehhl'l. jÚl" még a kontó
:.ok tól soha meg 1l('1ll l!.:1pu!t m integy músfélezer lei és a 
Lefekte t!.";.;b51: üvegt' k, lejeskocsi, lejeo;liid(lk , gy\ijlöedé· 
nyel, s th, ,, :'I<;~l rl:'í. sá h()J. a befizde!! üzletrészdH'I' és a me~
maradt fölszerelés rrtékesftéséll túl fennmaradó három 
f'zcr h~ i. Sz~p ~zánl JÖI! ki bdölr : 1:1000 Ici. E lJ cs~k némi· 
krp enyhíti az a kiirülmény, h ogy k özhen húrom tehenel 
fl'jtem .\ így jövcdelruem is akadt a rúfi ze lés mellett. 

Nyolc hónap keserves kinlódása! 
E ste k('7.dödölt a munl\a. A gazdák ho:>:ták nz esti 

fejé:sl. A gylij tőedény . 0!1 voll felállítva a kicemt>nlczeU 
pillcómben. Maga mennyit hnzotl. Gherá n Mcsi? 'rtuk be 
a neve \l Ián fl hemondolI menn yiséget. E::;y nap rájöttünk, 
hogy n méstkői Hn1-dlikn~k nemigen esik .ihl a tejhordns, 
ha hár egy lljjal kevesebb tejet nem hozhatnak. AkkO!, 



mcglepetésszerüen elöbb mérőedénybe töltöttem a fejeket. 
A huszonöt gazda közölt alig akadt egy pár, aki ti mennyi
séget becsületesen kihozia volna. Kit csaltak meg? A tordai 
relldelőket? Oket nem, hiszen én a tejet azontlUl üvegekbe 
töltöttem vagy töltdlcrn, 1111wlyek nyakán hitelesen jelezv!) 
volt a liler vagy fél li!1T. A naponta néha 3-4 litert kitevö 
kár teljesen engem !pr!w[(, hogy a tizenháromezer lei ilyen 
csúnya szán! nr maradhasson, hanem legyen belőle bár 
tizennégy. 

A gyüjtŰ('Cklly rézcs,qljún keresztűl a lámpa pislogó 
flonyénél töllii(.(vllcm II tejet az üvegekhe. 

A pince közepén mcdcllec. Jlenne hideg víz. Az üvege
ket hele állogaltam. Anyúri mcleget j{!gvcrem nélkül is 
valahogy meg kellett csalni. Ami megsavanyodotl másnap 
reggelre, az az én károm vnlt: hiszen kezdési köllségel 
számítottam föl, vagy nem igaz? 

Az is uz én károm volt, amikor yalaki állott tejet ön
lött a többi közé s megrontotta vele az egészet. 

Másnap reggel a kakaeSokkal kdldl fölkelnem. Ki II 
hűvös nyárikonyhúba. nagy fakalupáccsal, éles acélcsővel 
vékony papírdeszkáiJól kivágni az üvegeket Iezúró koron
gokat. Már jönnek II gazd;'lk a reggeli fejésse!. A gyiijhi
edény killlowa és kifoiTÚZV:I, :lJ,kor már olt álloH fenn a 
nyárÜ'onyhában. Ujahh csapobí" újalJh iivegckbe. A pincé
ből felhord ani <17, esliekcl. OyaLosan, egészsl'gligyese)1 tll('g
szagolgatni mindC'g:yikct: vajjon Hcm savanyodutt-e me/{.' 
hennc a tej. Hápattinhmi minden ü\'{~grc H zúró-korongot. 
Iádákba rakui (Iket. Mihúly addigra már megeleUc, meg
itatta, megkefélte, Lefogla a .Tnncsit. l\Iost még csak fel-

.. mkni kellett a ládál,at a koc,sira s a vizes lepedőket rájuk 
teríteni. Mehet a tcjkü!önítmelJY! 

Eddig tartolt az én fdadatom. Délután kezd5döt! II 

felest~gerné. 

)'Iihály hozta haza a lejesiivegeket. lIa !{edve kerek,"
deU, valamelyik ulcai vízvezeték nél már kiöblögette őket 
TOl·dún. Dc: Mihály a l;:rdvét legtöbbször arra tarto
gatta, hogy hazafelé a kocsin le~'inyol{at hllrcolgasson s II 
konfósoktól fölvett pénzek egy részéről velem el ne számol
jon (tizennégy meg egy al tizenötl. A tejesüvegekkel tele
h?rdta a konyhát. A feleségem meglop ta délutáni álmát; 
Vizet kellett melegíteni, üvegeket mosni, tisztáIni, forrázni, 
szárftani. Hát a vacsorával mi lesz? Bár egy tenyérnyi hely 
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van-e a főzőkemencén egy lt.haskának? A nagy horgany 
gyüjlőedényről nem feledkezctl·c ml?;? Szaladj, Rózsi, 
siess, amerikai feleség! ;\Iinclj::irt c:~tc van, jönnek a gazdák 
II lccsapolt kupa tejekkel. Pálcát dug :,\1. asszony minden 
üveg llyal'Jtlm, úgy mártogat ja üket II forró vízzel ~~lt 
fazékh~l. Mikor kiemeli öket, h:íny,swr megforrúzza az uJJát 
a lccsl'pegö vfz I 

Amerikában futószalagokon mozognnl: e!öre a tejt's
üvegek s gl'pek vl'gzik a mosogatást. Erdély Amcrikát61 
nyolcezer kilométerre f-eksúk. Mészkőn most búntják a 
p;lpi csal:ídot szolgúslúl, szolgáló,-~161, lovastól, szamaruslól. 
szekerestől együtt il tejszövetkczdi mozgalom születési 
fájdnlmai. 

Novemher hónapban heszüntettem a tejszállítást. A 
tej elapadt, a J,lIle~i újra cl"iak harminc litcrekkel kezdett 
a városha járni. Nem. M('szkönck nem való a tejüzlet. 
Kevesen vagyuuk hozzá. A nép egy része gyárakha jár, 
más része húnV:'lsz. Az alszegi{'k közel kapják 'fordát a 
folyó baLplll·tjú"n; !wszúllíljúk il lejel maguk. A felszegiek 
kontöra hordjúk a bánY[lszoknaI.:. A Lehenekkel is baj van. 
A legeli) nagy, oe hilv,tlly. Tönkremegy rajta a jószág. 
Istállón ncm lehet tart:mi öket, Incerna és löhere nem il 

meszkői határra való. r.tnsl megállunk a lejszállílússal. De 
jövő évben, tavasszal újra megindulullk. Vajat fogunk ké
szíteni. A friss tej szállíUi.·s:íhoz úgyis csak nemzetgazdasági 
önzetlenst'gl>öl kpzdellem. A vúrosokho7, l;:iizeJ {'s(i falvak 
szálIHsanak friss tejel, ezzel érvcltem. Vajat készítsenek a 
hegyek közé ddugolt f{~lre(l5(i községek. Hát ez elvnek és 
elmélelIH'k helylúlló és igaz is. Annyirn i~az. hogy Tordát 
Torda maga, meg a kijzeli Ahószenlmihúly s a többi szom
széd falvak eJ is l:'ilj:"\k tejjel. Ott számHotiam cl maqamat, 
hogy a közdségl'l kilométerekkel mértem. A száze:r:er 
bkcsú. földmüYe10~:'.eJ alig foglalkozó }\olozsvÍlrhoz ft 

hú~z·harminc kiIomékrre fekvő kalotaszegi falvak is közel 
esneJ.;:, mír( ti fNit{ fö!dmííveli\ Tord:'ttól II nyolc kilomélCL're 
elterühi M~szkő már tá\'ol fekszik. A fris;; tej szállftás:'ival 
megbuktunk. Vajat fogunk készíteni. Azl b csak addig, 
ameddig valamelyik szomszéd, jobban tejelő !tözséK étváqyra 
nem gerjt:-d s át nem kéri tólÜllk a gépeket. Nem engedjük 
a leányzót meghalni. De a telet már jobb, ha ótalmszal 

A tejszállfhis megszünfetéséuek mindenki örült; de 
.Jancsi szinte megadta neki az árát. 
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Háromnegyed eve mM. h ogy II lovat .saját céljaimra 
sohnsem használl nm . Mos t fels7.ó't Jnldult n fogat; a felesé· 
gemet vele vittem he TOl"(lhra, uhonnan együtt Kolozsvárra 
(ö még tovább, Dftniúha), A ló két napig ottmaradt Tordún , 
a cementgyári iOi tállóbnn . Mi!wr visswérk eztcm, a kocsi sok 
azzal fogadlak, h og'y l,iizhen :l Jancsi szinle elpusztult. 
Egyszerre csal. lf!('sil, c.'I kinlúdi k , nyög a földön. Felálh!ni 
sem tud . Út;y lnhl;',k fiil nn gynehezcn . Megjárlatlak az 
udval'On. Kólikás, Tiink re van menve teljesen. Micsoda 
legény \'011 ~7. 1-1 ~Iih :'lly: ho,.;:y I:\ r:úlla? Amíg a ló tejjd 
járt be mimll'unap Tmd{Ir;I, mJdig megrázo{;atla be teg 
syom ríll ful:l .';. küzbcll j éli, ahogy fil. De most Illeg fo~ 
ártani neki a p ihené6. 

Kél hcl ig azt h ill em, ho~y kifogyok a lov:nnbÓI. 
Nyit rai Zsiga \'olt a kicsi ~zo lgám : ő azonnal jelell

tette, ha J anc~i fújni éli sflha jtnni kel.deU. Akkor ki vele Ul 

istáJlóból, járatni :l.Z udvaron körbe. Egy éjjel za.it hallunk. 
Ott fctn:ng :l. drúga ló ~IZ is tálló fö ldj én. Szomszéduk jön
nek, csikorgó téli ~js7. .. k!l, úgy cmeli]i föl a gerendára 
kötött csigával. Az udvaron újra elesik. Aztán r:'iülteti!( 
Zsigút, kinyiljftk a kupllt: Cs ~(!d, Zsiga, mc;{ Ile áHjon! 
Addig él, amfg fui ! Szegény pára nagy szemeivel vádolja 
a világot , amikor \,jsszn~rk czik. Miért is nem engedjük, 
hogy elpusztuljon? 

Dc azután m égi" cUisl.edi m:l.~l.lt. Húst rak magára. 
Füleit mozgtllj:l.. !O hitte volna, h0 1-\Y így helyrc.iüjjiill'! 1\1,\1' 
újra n régi, büszke Jancsi, aki úsz ik a levegőhen, amikor 
a kélkercliiÍ I;.oc.~i elé bcfnJ;om. ~I égscm végztídött <swmo· 
rúan fl lejsz:\lJitás. 

C~nk :I hírek kel van mindíg b:l j . 
l\'legá llapftja mi ndenki , hogy üzletembernek va ló nem 

vagyok s ez S7.0lUOI'Ú meg6i1apilás akkor, !lmikor csa ládo
S:1.II mngn m is l'lui !Iknrok, dc még ezcllldviil lI".! t i~ 
eszembe vetlem, hogy !l fnlu /; a vidék dolgún is lendílck . 

Igaz volna cz, \'a t::y a hírek h~zudnak? 

Merck és kockázla lok , mint minden üzletember, ami
kor új ter iilelen jár. Nem fé lek ;]1. clsö év Táfizelésé töl. A 
gyerekei is dajkál ni ke lJ va lameddig, csak az után tarlja el 
az any jut. lI út jól van, Ill.cnütezer leil nífizcliclll erre n 
milliósnnk igérkező üz lelre: az aranyosszéki tejgnzdaságra. 
Még a jővö évhcn is megkoekázlatok ötezer leit, csetleg 
többet. Tejfőlőzö gépet és köpüllít veszünk. ~Ii húszezer 

1SH 

=. 

le i nkkor amikor ha a remények fele bev!\lik, havi ötven-, 
sőt ~.zii1.ezcr telCS forgalma t kell az e!;ész Vidékre kiterjesz. 
te ll tCjszüvctkczctnek eJcruie'l 

HM:.! I:waszán megvásároltam II küpiiliil, II próbacsö· 
vekd. 'J'ejIOlüzőrö! gundo~kodHum sem Iw Udl. Anllllkide
jéu a tUl'uckói tehén borjának vettünk !ll:Ü c !:ly kismeretül, 
liu"Y Icluluzöll tCJJeI tanIlassuk. Az UHU'loS Ic. nHl S1:c l" el\'e 
II papilak turmicára. A va jgyúró pad~t egy cl örc. ~:-:Y lapító 
helycllcsilellc : azt a pillcClJen hcl)'t::ztuk cJ. A rC!j:1 hiv~k, II 
t:l\'a ly l'úl (Iéuz( Iá.lolt hivek azonnal cS3 Uakozla k. Samu 
bAcsi mnr nem kérdezle. h ogy mil okoskoduuk. Már lll. 

ebö nap, május 20-au, olt "'uU hat liler tejjel. A többi 
lueszkOI S<lzdu is hamar éSLbekapoU. A lIegycc.llk nap, mcg
jelentek a hHsöszen tm ,ha ly t"al via k (>1I11i Miklós veze losével. 
Augusztus l ~-án pl'dig megjÖlt nl. clsii kÖ"cndi fuvar 
30 lJLer tejjel. 

Ez az ev már másképpen indult I!s máskép is fejező
dőn be, mcrt be scm fcjc zi.idötl , illU is tarI. 

Olyan vnjlllcsterré váltaTll, hogy olya nt ArullyOlSszék 
ném i ~ lUcrl: igal., semilyclIl sem bmcl't ;)zc!öll, m ivel a 
h ábo rú előlt hamar meglizűlll sinfalvi Lcjcsul"llUkot ieszá· 
milva, vajat géppel AruByossúken m é#: senki sem gyártott. 

Könyvből tanultam a m ee;tcrségeL A g':lzdasngi tanács
ud6nk ugyan adott lallác~okat, dc azok v~'szél ycseknek és 
bizonyLalanoknak bizonyultak. ~tési s jó vajul készllettünk. 
Tordai orvusvcvőink dícsérI ék c rő!)e\l. Csnl .. ,l LeszM lllás · 
sa l voll baj. Tizenkét ['6zLenJö~ HlI a L .. jos. l\oslt rbau 
llllrdja a vajat Tordára. Mcgvluumk lI · rendes vevök - a 
vajat is kontóra vinük , nlin t a teje t - , d e ami;:: !\LSszkü· 
röl Tordám jut, a kcscl'ü lap i alatt vizes kcndöbe csoma
gulI 'iaj ella gyul. Sebaj I Amit a "evök ú l nem vellek, uzt 
(I( vdle II Tordai Hangya Szövetkezet, amely nek ii.,.lel\"eze· 
lője végtelen lürelemmel .segí tett fi l a kezdet neh é.zsésein . 

Kl: t különlegessége voll cunei. ::I hi va talosan m ég 
mindig me~ nem szer\'Czett Icjszövct kcze lnek. 

Ellent..!lbcn a löbbi vajkész ílü üzemekkel, én ragasz· 
kodlam uhhoz, hogy a vajat közvetlen szétosz lássu l ('~)'c · 
llc!\cn a (ogyasztó hoz jullas~uk . A tordai vc,,;ik dő! rt ú k a 
napok:.t. nmelYl'ken egy-egy .n~ag mé!izkő i "ajra i(.o:é~y t 
larlollak. Mi a kívánt mcnnylscget pontosan hely hez Jut· 
lüllllli, iIIclüh':.: eZI'II erőlködtem, e mintt Idn!6dlaJll mindíg, 
hogy a pont~sság meglegyen. Nem volt mc::t mindig, baj 
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volt elég mindig. A lordai Miziasszony déli t 6rfiig rcimény
l.edet(, h ogy a vaj betoppa n. AI;:/;ol' szal adjon V<l gv sza
la SSlOJl vala!dt a hoHh:l; pt'(,lig fl délelőtt fe\lljárt a !)iacon. 
Voll harag és slid::..s. L:ljos 1ll C';.{ka pla m ind ig, amil meg
érdemelI. Mégis \'cvöi llk eI ':'g híisé~cscll kitartottak, 

A m ásik jell egzdi"'~l~g :t zsebhe vágott. !\:{osl - okulva 
az előző év k('~ern'~ I:lp;lsz lalatahl - m egköveteltem a 
g'lzdáktÓI II kinwriiíi hozzá j:írul fl,!; !. $'lü\'c lll,ezeti szellem . 
t örődés ml~~ ilell1 igl'1\ jl'l l! lllkcZf:'tt. ,(:11 vol!r\lll a szövetke
zet. A h l'h'yLiH 1I :]\' j jiJV/'(klelllbi;1 :\ huvi kiadásokat levon
tam. Az ada lol.a t lllimlcllh i ('!It' lú.il'izhc ll(' , Azután kiszámí
toUuk , h0J:[)' a lejel hún y kjjd, htm v ha nivll l lehel fi zetni. 
Dc a pél11. ből Hz Sl.tlzalékol \'isstat :!1· [nl!am. Ahhól :lll össze 
~lZ üzlcLrész, HZ nlnplőkc. S ha nl:Ír ÖSSllégy Ült'! A tlz szá
zalék mindig Icvo l\úd ik. AI, a vidék szüvct kezdi cliihalll~ 

dását fogja szol gfl lfl i. A lSl:nbfil)'1.ut ftiy sz@ : .. :\1illdcn taK 
ckve tudomúsul veszi a n eki jcír:\I1d ú .i ijn~delemből lO~';, 
)(wonásá t, amcJyh(il üzle lr(:s Z{~ IJl~ !lze lödik; az üzle trész 
teljes bcfl;t,ct~se ulnn pedig a vidél. szöve tkezet i m ozga lmail 
cl6segílö , lIZ i g:a l~n lósag renddkezél'oC a bI! {tiló ala p ,-lilik." 

Amil'fJr a sziivelkezdel állu:lyez tük I\ övendre _ Sin
fnlva I1 t'1Il \'OÍ [J :1I 1:1 - , sllIy t hdyez!clU arnl. hOh'Y II kH 
jcHem\'oll:ls az ilj talajha is :'Iliill c lődjék , Fikkc:.. J á nos 
kövendi IInitádu~ lelkész kony h(tj :in tijrliml m eg az átadás, 
A tiz szúzalék !(!YI)ll(lsúha lJeknll.·,(.iY-c mindeIlki? _.,-- kér
dezlelll. Az ÖS.'SZ ('fly üJt nyolc vagy II-t ~n zd;\ belem/m t min
denbe. MéGis föl kellett hagyni ezzel It lényeges a la ppy üj 
téssel. A tiz százaltlmt 1J.L;'yn n mai lIa pj ~ len lll ja II szö"<'l
kezet, [I tényl('ge~c; t b hh':,lfalo~an llll'gal:l kult sz övetkezet 
vezl'!ő'iégc , dl' !'I kindú soka t ab\;61 fl'dezi os igy IIZ voila
képpen nem szöve tkezeti ndó mit r, h am'IR egyszeríi és el
mfiI'3 dh"l .1tlan iizletfennt al' lás . A \'nj h :hhozszCillHását is 
megszünlették. A tordai S7.é t oszt{l ~"!lnt Illcghízo tt volt gazda
li ~ n rftúnl n dJcsősrgrc, !'I ve\'ők névsnJ'a is clkallúdolt s il 

kóvendick kényid eIlek \'oll flk ('iH' tordai román bodcg-ás
sal szel'Ződ ni; Dc Iw ez II ké t sz( !n~l enllnel mclengctctt alap
elv egyidtl re el is sikkadt, fl [t~.iszövetkezel mag-a -fennáll, él, 
míiködik t F ikke.r János második upjává lilII _ Mos t m ár az 
6 felesé!<:én \'olt a sor, hOH"Y panaszkodjék . János, Jún06, 
soha itthon nem vaSy, r egge l a tejeket m ére d, este II foko
kat számItgatodi - De II szövetkezet nött, fejlődött, gya
rapodott a k~z(' a13lt. Még meg i ~ fiadzo tt : Bflgyonba n új 
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szövet kezd alaku lt. Aranyo'irúkMOn és Haraszto50n magii. o
kezek hoztak tétre tejcsarnok oh t. 

A tizenötf:zerleies befektet es, (me, meghozta gyü· 
mólescit. 

Ezt iE:)' hidtam én. 
A hít'harang azonba n más t kongatott r('kedlclI . Lássá 

lok mimh'u n(lp~k i's 1!l.lluljatol. I A mi\slktii p:lp rajt a. 
vesztell : I:'nn , n kö",.::ndi milyen es 7.\~pen , -C:',zt:!.i! 

Az bizuny . \ 'ele(i s könnyű neki, il mikor kb zen s 
szépen n k on yhája asr.lallira Ictclh'm nrld mind·~ nl. 

C~8.k II ti 1.enölczeTlcics adllsk\'elcl, a kpzuet díját. II 
bcfcktcll'sck legelejét, csak azt felejtettem ll. zsebemb('-n , 

S::ckcrr1.J..-cl é$ kocsil.;j,;(fl ott volt u I1idt3k 
vl'Z('Ui,~t(fc_ Of! 110 11 Tori jf; Elemér is, mint 
valami kiáltíto!t tárgy. El.~ő dijat nIIert 
megll(ílt ó, aki ügyében , irne , hét falu S'l(ne
javlI WlI(ícslwzi/':, 

1931 karlic, ~olly tú ján l'_~7. elllbe jutott, hogv "fl~:;zkönek 
már lI1á<;fl'l én : p al'j;l nl g)' llk. Tdik ~ l Z id~ : muholnnp 
negy\'(~ t t"n''i é\' l'l lrdu ]" lI) al il n n (:p~ ' lem _ C Ky~l! n l,c,~ I. arfll. 
hO~\' mindL'1I l:\Tl' ju ,~ ,~ull \'al a111 1 31"allybdnl;;kel fohrand6 
nag;' tdl. Az elsil l~y :.í t·!ln megszel'zcq cséplö1~pért t~\t:lom_ 
emle~elni fog ;J fulu hllhilom i::t, holiúgYIl ll, hul kemeu)'en. 
:\ m {ls ik nv{tron új templom épült ; (\7. m :'l r v<ltóban nC\'f:
zeke; t~st'ieÚed "tnek szft lllfthflt. )1 i lünt es ~e ki az eljövendó 
nyarat? 

. A fe leségem I{IVOI, Ibniábll ll telcIt fokos d án és ango l 
kfz iralokkal bnjlódo ll egy S ... a!lú Dezső :U'CÚ pap há'l.flbl\ll, 
En ktlsz!ra :1 lanítóhoz jártam át !; :l mele~ kOl1vhiihnll, 
emléJ''''. 'lll . n em ki .~ 'izgHJomnwl fözlÜk Iti a \'idéki g::lZ
dn <;l!:!: i la llác'I:H.'I c') allwlmaznsfll\<l k a tcn 'ét. Kerlt l'n ünk kell 
egv fia tnlf'llllh' l·t, :.lki e!!yclű r~ ki'" és pénzér! is f'1\'~~7.Í at 
úttörő llltml.:'tl. Apostolkodnb l'l'll. ll1n~á t h:!~Z'l ossfi ten
nie, m egked\'clte lnie. Tíz falu t \'onunk be II mozgalomba. 
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A !nagyar halállal rég kim6]t gazdaköröket fe1újftjuk. 
Vczelöségct válaszlalunk minden faluban, cz majd magára 
vállalja a havi háromszúz lejl'k t>löteremtérsét. Hutv:lI1 g;zda 
egy-egy pakli" dohánnyul kew'sehbe! szí minden hónapban 
s tíz faluban IÍzszel' hatvan gazoa. Az háromezer lei. Nem 
sok, de több mint semmi, :ulli sok okleveles gazda kenyere 
most. 

Főtt a terv és forrutt. !\.fegírtam a kis lijsaghíradast, 
amelyben "vidnd t::l~,dasúgi tanácsadó kerestetik". Kará
csony után ber:índult:lI11 !\Olozsv{lrra. Átvándorolt a cikk 
fl Kacsó S:~ndor zsch0h<'. j::I'l'ZlnIl, hogya kocka el van 
velvc, A CIkkei még "i~szakérhelem, mielőtt megjelenik 
a Brassói Lapokbnn. Dc hn egy,~Z('r ,íljúra engedem, az 
meg nem áll, apo~tolok fognak jdcIllkt'zni, a f<.llvakat ösz
sze kell jflfllom, tlZ anyagi lelwti:íségel,et Illeg kell tereIn
tenem, visszalépni Bem lehel: gazdasúgi tanacsadónk 
]C'sz ... ! Amiko\' M,'szkön és Sinfalván a h:lvi h:'ll'(llllS'ÚZ 

lejekért kez'csk('dö bizol!s:ígot összehozni sikerült (Sinfal
Y{\ll még könnydIbcn, mint saját falumb:m), nem az volt 
az (\rzésrm, hogy no, most már tudom, menni fog a dolo". 
A kezdeti ör{imöt, a megvalóstllús Íltjftra vnló lépés bal. 
dogsiígát már nkkor megízlPllem, amikor az ebő nyilvános 
h'ptlst megleUrm. 

örömöt mindig ahhnn üez!cm, hogy amit tervként 
kiny:lvúnftollam, nbba leljes léleldwl Lelefckiidtl'lu s Bcm 
nyIlgodtam mcg a végs,) sikerig. 

Ei volt vetve n kocka. Gynllny Domokos és dr. SZ:'I~Z 
Ferenc nj:ínJ:ísúv:lI mind;árt jrlentkezetf Török E12mér, 
nkinek nevét ügyes szakrikkek alatt mnr sokszor olvastam 
erdélyi folyóiratokban. Ubílla még többen, ismeretlen ncvü 
fiatalemberek. Mi Török Elemó' meUett döntöttünk. Bár 
éreztiik, hogya fiatalság rugékonysága, talúlékonysága és 
IlJkalmnzkodó-k(pt:s o é<:;(' nfl.~V cll-ínv. nz ö[v""éves leh:,~. 
gadt ember tekintél.vét és szaktudús{it akkor töbhre beesül
tiik. Egy napon éppen valhísórát tartottam az islwlában. 
:~ h.ekopogolt a nU.gas, ér!elmesareü férfi, bizalmatger
J:szló mo~ollyal, k\~sz('n, hogy v:'dbljon m'ndcn1. Tárgya
lasok, tervdc révlctck mcgl){'.~zélb;ei. Fell'löc;sélfl~t nem 
v~l:alhfltok a havi fizdé~ért. Előbb tudnunk kellrH, hogy 
tablunk-e megfelelő I'mh('rt. Járnia kell a falvakat, elő. 
adásokat tartania, a halad:'tsra kész gaz.(híkkal űzcmtcrvc. 
ket kidolgoznia, őkel a megvul6sHksban segHenie, ellenőriz-
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nie. A terménYNt értékesftéséu-ck lehetőségeit kigondolniu. 
Csak ha az emberiinket lllegtuJállllk, nkkor kerülhet sor 
arra, hogy fl vidéki szervezkedést ml'gindítsuk. 

Az cmherünket l11eglalúltulc Akkor he l{olozsvt'irra, 
az EHlr'Iyi Gazdasúgi Egylethez, hogy Türül, Bálinttal, 
édesapüm régi' jó harútjúval, a guzdakiiriik fplt'tjíl:'lsának 
módowlai! megheszéljük. Gyűlésel,et kell összehívni. Tö· 
rök P,rl!intlal végigjúrjllk II f~llvakat. Hoz mag:'ival mozi
gépel is -- igaz, uz pi'mhe kerül, s fl7: ő lÍliköltsége is, amit 
én kdl, hogy eWlegezzl'k. De esetleg meg fogja tSrni. A 
Jnl1c~it hdogjuk II súnkába. Csengőt akasztunk reá. Sike
dUnie kell II vállalkozásnak. 

S júrtunk faluról-falura, Szrn!mihályra, Búgyonba, 
l{övendre, Rákosra, Várfalvára. S:nfalvára. ~Iindeniitt 
ugyanaz a müsor: délellHl egy helyt, déllltún és este más 
l,ét faluban. Itt az ideje il gnzdas:lgi szervezkedésneki A 
{e"W'dés céll'a neIll w·zet. Kezünkbe kdl \'cnnünk dolgaink 
intézését. I\'em j<ly<\solnók a gazda!dir fellJjilásúL ha nem 
áJIhalmink elií ezzel az új tervvel; all;:allll:lzzunk gazda
s{:gi tanácsndl\t II vidék SI.:1I11:1I'll, aki mnjtl a llu'gteremtett 
k('re\rkt'! kiliilti, il gazdúk órdeklödé';{'! {o(JI'('l1lartja. Meg
alnk111nak-e'! Ki! víilasz!anak meg elnöknek? Kik lesznek 
a hizf1lls~'ig tagjai, akik a havi húromszáz ki elűtcrcmlé-sét 

vállalják? 
Er;;y-e!!y ne!!yedórúra kisziildern a tárgyalóteremht}], 

Anlllyoss7:éket ,'asiaI{ It() Lorflol!a. Meséhe illett a falu 
képe, fehérkucsm:'ls húz:;];;: é'i emherek, b:mít~:ig-ns köszö· 
nésel" szürkületkor a felg'l!\íló. sárgafényíí ahlakok. tgy, 
ilyen csendl's és jös;ígos vilflgban mindt'nki odahúzndik 
a Idlyha mellt\ az emlJerek közelehb kerülnek cgym{lshoz, 
most hinni lebet, hogy az élct jóra vezet. Ott benn, az 
isl,,"J!flhan jóakam!ú emhrrek ~)(li:'ik össze a lelkiikd. m:nd
llyájunk köz(is dÖlllenetc!~t'c. Milyen szép minden! Isten 
völgye ez a vidék. llz emberek kérges szfvében hibátlanul 
él a j{'S{\g. 

Mire fl hó eJolvndt, Sinftlldra üsszehhhtltluk a Felső
Arnnyos<;z{'ki Gndaldiriik SzöYCtsége alakuló gyiílésél. 
Sze!,t'reJd{el é~ kocsikkal olt volt a v'dék vezetősége. Ott 
volt Törd, Elemér is, mint valami kiállított tárgy, első 
díbt 1",'('1'1 mf'gválló, aki. ügyHwll íme, hét falu szíllC-java 
tanácskozik. 

BeszCdek, szónoklatok, javaslatok. Szépen folyt le a 
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gyűlés; elö \'oltal< kéuHve a lelk.ek. De lll! clnöki tlszhé* 
gel scnki sem villlalta . Al ügyek intézése. minI h elye ttes 
ell1ökre, rc~mhárult a legközelebbi gyt1lésig, amelyet soha· 
sem tartottunk meg. 

A gazdnstlgi laná csa d{ii állást azonban megslerveztük. 
Török Elcm(~rl mcg\'ú la"l.(o llllk , hci ktalLuk , HJ32. március 
l7· én rogl:llt a el az :i ntls;l!. E~y darabig n!llnm lakolt. A 
legl'-nyszobfiba m{'g egy {lgy:1t IJ !'·lettiink. Reggel a köny· 
ve spolcon I.crewlül , HIllely II kicsi szobnl kettéosztotta, 
lesliik egymú,1. hogy a l:ulIIh:i;;os. j6ízü beszélgetést mikor 
lehel már mc!-(IH'l . .Jt' lIi, nmely su ksl0r a mIp fő elfoglalt· 
sÍl glt jclenldl l'. Az fon havi Ih: lejemért én e leget kaptam 
Töröl, Eh'lll('rllil. Lfll ;:'7.U ni, if(:tZ . t1l'1l1 hH s7.olf u g::l zdasng(l· 
m on, 11O/,'Y szakértők éz vczeti. A Jen'am Tonlftt kdéletlenül 
uzérl most is gyakrll.1I megjárta , a trágyadomh h; iirnyékél 
eZl1t~ n is II t yúkok lar! ollúk rendben. Dc II Kopla Gyiimöl
csös ü7.emtcr\'ct ö kés.d tdte el {iS sol{ apr6. kis dologban 
j61 foglak II tanllcsai. 

Az vult ö {t' .~lcsWl , ll'Jli:estől : Innácsfld ó, Adta, amikor 
Ji.e llc lI és akko. is, a mikor nem kdlelt. Hiba nélkül. igaz. 
egy emberfia !lern laláltll lik. Az ő lan:lcsai !Icm " últnk be 
mindig, búr óvalos';úgbó l ugynnaulJan II k(lrdésbcn gyak
ran az egyiJ, faluhan egyféleképcll, II m ásiJ,b .. n má sféle
képen \·ékl. ed cll. )lindc:nhcz értel!. {'T. volt II mii .~ik hibája. 
Ahhnz is, :-Hn ;1'1' cS~lk :11.1 ldl vv hla lST.ahad ';:', Ia'>'~o ln in: ezl 
nem 111<1(110. Tekintély&nck lt~I;~' I :; ö cso:'hult'i sa nkkor cselt 
Més7.kiin, nm ikol' a sző){i karikiÍ1. Ú~:'Hlak lllódj;'ll kilit JI 

h egyl,c n pomp;í~1Ul m egmagy:l1'ázl:1; de ezzel az emberek 
nem e!égl'd iek IUcg. Mub~~a ll!C'g Il"kün k, !aJ,{it:"" <; {tri A 
tannesos dolo!{ az Jclt " oln:1, ha iS IJM'nJlja, mú s dolog va· 
lamit tudni ~ ss zel és lIllls dolo g u!0' :lnazt m cgtcnni kéz zel. 
Ezt mindenki mcg0rl eUc és elfo ga dta volna, De (í cl\'böl 
mindenn' képesnek tartolta mag:l l s iigyeilell kézzel, nag)'
n,'heun végrehaj!oll \!{ty knrik,H. Ih emhet'cl. mosol,vog· 
lak. Hiszen e7. t az ürrg C~('gc7i johban megcsimlJja ! Pel" 
sze, hog" ,iohlxm Illcgcs inú!.in, hi ~7.cn Ö életében m:ír sok
ezer ~T.ólötökc mclldt tél'ddt, mig a TÖl'ök Elemér dolga 
egyéb ' ·olt . 

ESyéhk\\nt ritka kil a rl:lssal és fflrfldha\él.tlall ":~ g!{al 
r6 U:1 fl. fRlvat'at. Kis, ll ckii tNt Jl :l pltikiinyvr. 1w rnin(l (! l1nap 
be k ellett jegyc1.nie. ],01 .i~irt, m't "égzeit. Mllnk:'ija cred· 
ményét nem is lehet f(ilmérni. Néha csak ez állott vala· 

mely ik napról: Ma Kövend halárúban jártam, a gazd5.k
bt a burgonya vetőgumó föifris~lIé :;én ('k szü kségességé· 
ről H:rr;yaltam. A tény 3Z, hogy a kö,,\'nói gazdák egy 
rév.r e1i:·\V(lZ:·I~H után jó ('gy é'in~ iényll 'g ki c~,' l''''ll(' a "elő· 
gl'm/ t: Marnshévfzről kél "agón krmnplit hoza lott. Meny· 
llyibrn lllhjdQníthalé. l~ T. aZ Ö s1.cmé ly~~ bcfol y:'is:·w:J.'k és 
mennyilJ{'1l cgyt~ b körülményekn ek, viluthatú. :\ mC!oizköi 
h3l:'lroll a fintttl Hos.szlÍ Mikl{Ii~, aki leghüség~.~ebb hallga· 
hi.ia voll mindig. flpja ellenzcsére és fl falu bőh's. m'n'd cn· 
h a tó gnzd:'i i Icnczé!ic melle It is m:lr második éve vi szi ke
n'~zl iil :1 Ill r!óhfllllús \ és :1l ŐSZl m(' lysz:i nl ást fl tava::;'T.i "z:ín· 
llÍ !\ mellozésével. Olyan kukoricúja senkinek sem volt tlz 
idén InHin a..: esésl "idél<en, mint neki. Példáját ma m ~\r 
t fhhen kii\"Clik. főleg r om:'inok. l it is k i k épe<: arra, hogy 
" Tö rök Ekm {>r hefolyú~Íl I sz:'lT.aUksz('/,úen kimula",,:. ? A 
gyüm(j !e~fa-pcrm c lczés!'k clLrrjeflésc vajjon mennyib!'n az 
ü és mf'HnyHll'n a VÚl'fiJ!vi pap érdemf'? Soh:l<;em tudható, 
mikor hull e~y oko.,> S7.n magja .i {! földhe. Vé t·r;k és bUn. 
ha vnlaldt hill:'li mial! hamar elinléznck , Kevés az irgalo 
ma,ss1.i"íi cmh(~ r m3nl'p~ú f(. 

A gllzda~(tgi tan." CSlldt'J sz{>kh('lyét Mc~zk{irő\ iithelyez· 
li.il. Sinfalv:'ira, késöbh Kilvendre. A kön'Hdi ga7.dúJi m eg
s7.érvczése, tejs..: iivell'{,1.elbe való belwpcso\{lsa lényegesen 
az í. én'r'me. I\:é t bpl ;g fö ld !!,'" hml:ík ,\( ti kii\'f'nt! ;(>k 
rt " 'jet Mr~zkr,re. ki 16\':1 1. ki trh':n~l('kérrr l. Azután fl tej
s7.(i,'r lke7et lítk ől!özöft T';ii\'" ndn'. Olt voll flnll:1k ú.iraindi· 
tú!j{\n(,l, bc.rrlldC'..:é<;éné1. Néha Ides il öss7.cférbeletlenüt vi
'i" l1v' rif'U . nl· has7.llo!j~il !~:'I kétsé~~bcvonh ala tlanul be;gn· 
loU:dolt. 

A fizeh~st hiwnV elég rcndNleniil k apt:'1. Lerroonto· 
sf1bb volt Més71;ö ('S Aranyosrákos, Fiu'tett mél': Sinfrt lva, 
Kiiv!'nd. A tdJhi fal't'nk helyett én lettem ki l\ pe.nz!. Ment· 
sf~iiI (l; ncmfiz~ " ésérl, 37. emherek gv:-.k ran hozogallák rel. 
hot.!y nem vÁlt be a t:\OÍlc~:ld6. A végen e7.1 ma~:lm is ri· 
hi", ~ m. Panm('~oláshoz s7.(1kolt ('rnhcr volt Török Elemér. 
II" ~7.fo vi qazdl\li ~zti sZf)lg .~ lat , amely alatt ~I)ha~em szabad 
!,,,~ I·: (>h·('kl{pl. h nnrm mi ndic !'I'(lfnkk:1' t' 'l hP"(>v'k!; (> 1 "011 
dO!~:l: 1'1'ÍI i 'i re:í nvomta a ' hl~ l v('ge l . Va~y úgy b ps7.(olt :1.7. 
emh-crekkel. mini h:ír6 é~ grffi ml1nkaadf, jv:l1. \'n!:!y p pdig 
mint ht.'r('~(>ivd . Utlidja ez flllúshan. egy kiilfiildi akaMmiát 
V~ a7ett lr,,6k eny le:'iny, f~y ,iell t>tnf'l lt> öt f'gy lrvrlébcn: 
" Török Elemér mcgmulalIa. hogy úgy el vben. mini SJ'II -

1~ Dalb" ;.. róg I lat\. 



korlath<ll1 ért a g:\1.dalkod:bhoL. Eleinte sikeresen m:lkó
döl!. Előadásai érdch lték az. embereket. Gvakorlali ta
n,1csadftsa azonban nem v{iH be. Nem tudta' magát bele
élni II kis, tfzholdas gazdák gondolatvilágába: nem tudt& 
m egftélni , mit lehet llu!gva!()'jlt:lni és mit nem, milyen ott 
a munkabeosztrls, menrl)" i ú jHtls l lehel egyszerre bevezetni. 
M:h • .. idék re! jőli é~ m:'g<;('m h~l!gall:l 01<.''::':- a gudMt sok
évi tnpasztala tait. r-,'('m igyekezett nzok fclhasznfil nsávul 
valami johba t h'n'l:ll l'lli . N('llI magyar:izotl az embereknek, 
h;\nt' 1ll cs:\!,; par:ult"·;o:1. [\;('1(1 Cllc:líjriztc, hogy a gazda 
tényleg v~grch:ljl.i:H~ :l'I.f. :l1llil ne.ki m c ndoU s Igy nem 
tudta, hogy minek lula jdoníba a klhikcrl. A gazdák nem 
!)Zcrették. Néhány ese tben lállál" hogy nem \'álik be az, 
amil mond, mfls e.<;c tek hen b e Sl'm vúrhk , hogy tényleg 
haszniH-c a t:lIl:'ícsa. l\'cm fizellék és I I 13n<ícS3dó kénytelen 
volt elmenni." 

Ennél jobb jdlcJn zi! :;ét a sok dícst!retet megét'demlő, 
de sok tekinl etben sz t.! renc,<;~nen Török Elemérnek soha
sem hallo tta m. Tcrus u;:;yanazokal a fu lvnk:lt járta, ugyan
azokka l uz emherekkel beszélgetett egy c\'vcl késöbb : Uita!
lanul is HilJbc t tudott cJö djéről, mint én, akit egy alkalom
mul, nwr! Inn(\csot ildta m n eki én is, éretlen lacskt~nak 
nevezel t. SenJ,isclll h'1110tla, esu k :1 csilbgok és ft lovl1m. 
GyónYGni , ho!d\' il:i ~os I~jjdcn hnjloHunk haza Mészk6rc 
talnn Sinfa lvaról. talim KilwndrÖ!. "t:n tudom, hogy kell 
a parasz1tal búnni r" -- diilleszlell e ki II mellé!. EZ7.el a 
mondlÍsá"t:l1 el is árulta Török Eh~mér, h ogy nem tudja. 
De sajnálom, hogy nem vég;:odötl együttes próMlko:!ú
sunk kel1t:m eY."bben. Mc!{érdcmclné, ho~y lühb jóérzésst'-l 
gondoljanak rel: az cmbt'rek. 

Elmenetele ul5n slólcsend állolI h,~ )'-I~\s71{ö és a \·ic),'.k 
ék téhen. A gaTdakörök, ame! yek nck felújíltisa SZ lnt e há
romCZf>'r IcJcmbc kerül t. lassr: n líjra vilisz,", roskadlak élel
telen élelükbe. I\-Cnl volt, aki beszélgessen az emberekkel, 
nl l'~gondolkm:IH;ssa iikll t. lerv('kkel úl1jnn elő. Kövend vitle 
a tejszövetliezetet: fü~tal papj.'! éppen lí1n-' IeJ e voll ten-ek
k p. I, minI Mészkőn jbmflf.!am. n~ li többi r.\!vakból hirekd 
scm ka p la lll. A Ga7.dakiJriHi Szövelségének újabb k i"izSyli
Iésé t sohasem hívtam üsszc. Piheniünk és rágtuk a tanul
sngokaL 

Aranyos~1.r.knek nem l{eU J:lazdHs~ g i t:l mk~fl(M . mt'rt 
:lZ anmyosszéki gazdn , a7. igaz:ln jó gazd;lk kh'étclévcl, 
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többe! tud, mini akármifajla sléllolt)~a ló, aki m imlcnl 
csak könyvből bnult. Ori hunculsbg volt al ~gész, egy 
urat a nyakunkba sózlak, hogy tarlliuk d, mc~o?solta ezt 
már előre vnloki Bágyonban. ~ekünk nem tanito kell, dc 
olyanféle, nki ebdjB hagymánkal, kÚpO SZlfJl1k;lt,. burgo
nynnltnl. Ezt csinálj(ak meg az llrak . Az !lrucrh:kcsftésl 
SlcT\'czdk meg! Akkor his :r. iink maguknak. 

J(~l van , h!lgyoui székely. So~ minde~rc s?iiT,;:~ég van, 
a jó t:múr.s is cik eit, sokan sok:'ug ércztuk h:úll)at n la
paS1.IIIH. crle lll1cs '·czclŐnel;: . Dc némely do log égctöbbclJ 
szükspges, tagadhalatInn. Az édél,esités kérdésénl'k ~.C~
oldúsu ta13n a legszükségesebb. Ezt llu;t-:1an.?ltuk. Tobb 
gazdDsági tonr.csadót, egyelőre nem szerzödle tunl~. Hun e.m 
majd kerilünk "'alakit, hor:r [t:- érl.ék~sltés legye n a gondja. 
Teneket m:\}' T ö rijk Eh-mcr IS h sz.,.tcll; De ~zok ~ap!roll 
mar:tdlak. Arr:t az emuerre van liz \lk.~cg: aki tén) Icg~ sen 
kezébe vegye a dolgot és cs!núljon valam,lt... .' <; 

HJ33 m:'lrcimúh:lll , három c:.:ymftsutnl1 k{)"cI~ellJ het 
csü törtükén chilIh Sinra lvún, :l.zulií ll Mé5;7.kl) tl. \'{!snl Szent
mihMyon ö~~zc:,:)' iill n johhra V;'I/-t)'Ó n.ép ' f ,logalott c:,o
port j:;. Eg-yütt voltunk egész. nap mJlldlwro,~. f3Iub:l~Ő 
Vo1takt~pen ;lZ egész vidékre kIlerJ,csztelt n épf~lskol~ els 
s ikere~ lépése "oli ez fl h~irom gy úlés, de amIkor tU;Rya
hisunk a gazdús:í.gí dolgokra ford.ult, ez \·~lt a legtobbel 
han~úztalolt, 'mlnrlrg~rc ViSSl:lt~.rő kl \'~nliaF:: meg kell 
~zcr"'ezn i az érték{'sitl~S t. Valaki ('hbt'!l IS .!(étdked cll . ~Z 
<lranyosszéki gazda l egfőbb s1.flral'ozasa őss~el kczdőd . , 
amikor :1 l1l'('gralwll szekerekkel \'á rusok ra Járhut. Erről 
ö Je nem m ond semmi pénzért. F :'lradságos. Ryakran vc-

'
,él .. , .. ,/ ill he Kolozs\'árra, Új"árra. Di(',5í)szen tm :'l r lQfúa. 

. . ) .. s" .• I ób á1l" 5 Az Dc pihenés is, felfris~ii1és. utnás, vllngga . sz :1- II ... -

11 ~ ;'Ht hOlllmn tudja II g ;o-:da, hn (!'\' a !t"nn t.:llvél men nv!ert 
ad i:t oda 011 hO!l 11 fnluhan ? H átha lohbct k:-.pna érte :u 
i ,,~'ni v:h:írnn? :\fcghb:h :llik ö :11. urakb:ln. ~og)' II mu"
k~,;n 7~írjil! itt is nem fog.iúk m agukra fakm? 

" Meg kl' lJ pr(lb:ílni. emhe~e'~: igy tanul a magyar ll. 

lw.ga ha <; 7n:hl . vagy II mag-a kaTl~~I . : . . 
A r~' les~Acm :l7.7.hl II hfrrel .IIIU h~ 7.U D:'i I1!abr !, hogy 

Décshcn (' ::::V slúszs('hcsi lelÍnn yal lal:>lI<o!-oll, akI haza
él'kezélie llt:' n fel fOR keresni ; gazdus6.gl doktor, hátha 
éppp.1l n"kiink való lesz. 

N-ckü nk való \-'011. 



YlDllKFEJLESZTO SZOVETR EZE T 

,Hát - ami iga:: , igaz. t n .sem a kisgazda
par tnak, scm a magyar párt rwk, sem a kom
munista {Jár/rwk la'Jja nem vagyo/c .4: kel/, 
ho!!y I' zt mcymondja;n , liulríJl~' 

1933 tava.'lzÚ n !;(-, hetet tö ltö lI n ~ hUl k :.I sZ2szsebesi 
Ba icrsdorf '[{'rus, :1 H,"::-.hcn \'é~zcu ga zda~;ig i d oktor. A 
kp.~kcrekíi kot'siv:: ' n lt' nliink {'Iéje n szent mihályi á llo-
1U':Sl'a . Ott h on II L:lesegcrn [1':'1'\':11 fogad ta . A színes tordai 
tserép c .~ ész(~k s a kn lol:lszegi V[lrro t[a so]. let,~7.('Uek !leld . 
Mi is mcgcsodlÍIfuk td m zett r~l1n{:n fu llúil. Azokat a Sebes 
völgyéből hozta m:l g;'!vfl l !iszta rah'akból, !Hnelyek et u h a. 
va 5 ~. levcgö" a,z erd i)];: , s :l. l egelők m<:'gl!lfl 0tl ::l k ős i ercd~ti 
séguk bcn" .sz;l szscbp.s<>lt Iü l, a pé lcl'fa i\'i Jl<.l llírgyá r mellc It 
k:myarod lk nek i :lZ II I II h egyek nek. ()s!;zcsznrilolt fah'ak 
3Z. egy re keskenS l'dö völ,q:y nljón . Szélts hegyhMa k ; n ro. 
IYfJ c::sk a lcrm a méJyJlI'n lel e lIs zl,l lolt ftiva l. I1om ánok 11 
hCb'J:ck köziitt, s7:a~zok és magyanJk a viilgy ~zájánúl. Ml',r t 
a harom nemzet { é lly l c g(~ s közelségébell nő tt fel s m eri a 
h~b ti ~~on túl. az ért(~ I(ck r t k ere<Je, Tc rll~ am a legendás el'. 
del)'1 \'olt , TIt ka l's mCf:csodá lt fa jla. nld (>m hc rsz~ímha vet( 
mi lld~n em be L'1 I~S észre sem vellt'. lI a \·:da ld . {IRY ö ar ra 
mlt h :\'lllva , h ~lgy n7 . . ~ ra nyosszéki (erve kt: t 1IJ1! l1k i'iba fo;;ja. 

Akkor tcl.'cs h éltg- .~ :r.fl m oau ll k, terveztü nk. mér!ük ~J 
l ehető ségek et. Az f-r!é l(cs itt':s fújáLa k elt bclc\'{,gni a fej. 
szét. Na gy fa. Legokoí!a hb lesz sZf:rénycn k ezdeni és m in
d('n! nem akarni. A l e j szövclkc:",,~ 1 ~:yölH!l'e t vert Követi 
d en. Hord j;j k oda:t tej et né!,')' fa lu hól i i\; hatszá z li iert 
dol ~ozn a k föl napo nta . A vujat elj}' tor!!ai hodcgás veszi 
il l. F ize! becslilc{cs('u : ho! r endesen, hol d késvc ; hol 1\2 

a lku szerinl , h ol leslr púr Icit az d c'.í rc me~áJlal) ítot! :Í: rhól. 
!\' cI~ i .i s kell. élni r:" pe!"sze. D't, akkor mi nden t 'kell hagyni 
II n:g !h~ll , h h zen a szt}v(' tkrzcti bolt i ~ sokszor fölöslegessé 
tesz ('gy- k ét nmf.:: ;{n kere~ l ; c dö t. Szú zö l\'cn ~n zda érdeI,c Hz I 
kívónja , hogy t l: rmé-kM mcgfdl'!ű (U·Oll. f\ ll und6an értél .. c
slth essc. Ki biztosif ja öket arról, ho~y ft bodegl'ts cg" nap 
nem p~ rlo ! {j I a csit n.yink hoz, h a ül{ n ":li:tl olf's{,bhan 
aj~ nlják , "agy I<';.: rosszn bb c~dbell , h og\' lIe~1 k(" :1 ,'nja l 
md tá ny talanul ke vesebb p~ll zért odaa<.ln iok, lDert Ma ros-

nHl 

vásárhely vidékéről hoz a posta olcsó vajai eleget s a bo· 
d eg!i.snak 0.1. üzlet az első? . 

To rda jó piac . Na ponta elfogy.aszl .. rélmAz~ vaJaL 
~1iér t ne lehelnc m egpróbúlni a vaJ'" k.ozvc1l cnul. c.7a lá
doknnk s1.á lllta ni, m in t an na kidején , auu kor u tCJszove.t
keze i lll , ' ~ :'o {:!szkün mHkődi.i t t'? 19a 1,. C1. 1 <I " hii.Vl' llli:ck IS 
megpróbúlt i: k. De ök n em tartották a Y(!\,\lk ]I.' gyzek,ét .,,
kczü kl,n'n . Abban volt a hiba. A jegyz(!k egy músodpdd~
nya 1c; :y (~lI m indig nálunk, Ha a szélosdb . t ~ l'rbcn~laf9'J.n 
" gaulúk;tl , b;lj n :ncs, :n~ad tí z .más ,és a z, Ismeri Clllle ;\I ~ 
n tudott idök lJcn hordndlk II vaj tO\'abb \' Iga l~ . Me..: .tudn,l 
szervezni a torda i csal ádokat, Terus? Ezen dő l e~ mmden. 
Fizelése lesz a z a jövedelem, a mit mos t a hodegas .élvez " 
kövendi va jon . Sajátmag:H6) függ, hogy mcg tudja· e le
remteni II megélhelb~ét. H()gy mi a külön bsé g fgy, hogy :1 

jövcde l em!JűI nem a hooegll s,. hanel.~ m~sa él'? Nagr .. !I 
kíilönbség, Elűs zö r is, a h od cg" s a kovcnd lckkel n t' ll~ 1010-
d ik azon ' Llil. ho"V vfl j uk:l.I :) s!ljá l érde k(~b{\n cladp. De 
m aga n vidék kBzl bl.h' i sclöjt~ . ak i DI! l1den idejCt, !HuH ~ 
\'ajsl.;~ I O~l lús üZ('mbcul:;rt{llia n em k o\'clel. arra s~cnlc1l . 
hogy ll/. Cl'lék! '" í! I'_' e:.!y éh ú.~;l i ! is mc~sz<! rnue. ne ll," 
tisz tÚli :.l I!: jll'Tmék('j{ l;r t6kcsílésénél m arndunk, ~kkor ~,s 
cWnyihehb ez :lz'e1júr(l s . A !iziivelhzet most egYik" hétrol 
a m úsikra \ 'eVÜ nélkü l m nl':ld hal. H a az ebdás koz\'etIe
nül csalá(Jnkna k történi k . bi zon yos ~z(.zalék m i n~.f'll h ó· 
napban h~morzso lüd i l; . Azo nba n a rég ,c~ helye be uJa~ k e
rúl nck . l. t'gros5w hh est' t1)cn sincs :I szovelk c:u l cro:.cbnek 
k :téve, minthogy :IZ t:b dllS tiillu'f-W rok or.:tlosnn csokkcn. 
El. n em \' Úg7el ~,~, ('zz d s7.cmhcn védek ezu,i I:het. . 

l\ é l !i7~Jzüh'(,'n tordai cSHlúdot kell ta lÚJm. Ha cz SIke· 
rül, (:'! rgyulni fogunk a kilHndiekkcÍ, h og?,' \'ajukat . nc· 
ki.~nk adj{tk út é t'ié \ esHés \ '(:gctt . ?-.Iq,~pr (: bClI J:H~. Teru~'! 

T erus mcgprúlt<Í ll a és kfl~zá 7.üt"en csal{i(lol osszt>
hoz.oll .egy hé t alat t. 

Mészkő rOl nlin den nap gyalog já rt be TordÍl ra s fárad · 
lan. po rosan Iért vhsza estefelé. ~z arcá ról múr lá ~olró l 
lerltl a l ('rerlmény vagy az credmcnyi elcnség. Az első nap 
e~tvüli kerestük fei a l elké~,zekct. Szíves'cn é.s ~irömmel ro
g~dl a vnb m enllyi a ler\·ünket. Címet cím utan bocsátot
tak rend elkezés link re. Sik ert kivántak s m i mór akkor a 
h'giol ~h )) 1 H·méll iik. Már n j,pj~ira három k iló, mflr ö t, mAr 
nyak kiló van biztos itva I A régi vevőkkel is találko20 ll 
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:;r~s. Ak.i egy.!i~er 3. . ~é.'izköi vajat megkóstolta , al kí. 
nJa m~sl n koY~nd l t IS. Telve volt mindegy ik 'óla nács

csal. Oszintén feltarták a régi szállítás hibá't . J P 
s~sot és egyenl tc '6 .". I IS. ontas
ita '~ k b .. e ?, J ffimOSl'gct követelne].; ha azt meg-

P,J~.' cnnIlk hih:! ll(>m lesz. A hizalmat e l őle 'czik 
\ aJJon mcglc!lc voln ', T S ' g, r i'l h ,l,. 'J..' • crns z:lszsebescn. ho")' h"l l -

. ' aZm J"tjon, ass7onyok kal lár al ' ", 
JéJ<, hiztasson .. h . A", ? gy Jon, magynrálkod-

. r.1 e.'ih; ICn A c"ffi enl"'yál'i ko(' \1'1" 
gyukran csó\'fdl1lltla a fe'é t amik. "" . ~SlS, " t •• OS, 
szer be:WitoU " r(' f ' .l J

h
, ol hozza naponként két

kö ~ , .g~\ " ~ ogy vaskos gynlogló bakancsáf 
nny u, ,a.s1.fa llra \':llo c lI'uvcI cserélje fel c ' l • d' I 

a mé~zkő! gynlogúlrn , az Aranyos mellcit :St'1j ,.~c a'g'bnko
gy 

csoka l hu ua a F\h/''''l Ez v It . ' an~ 
I:kintelné l ki\li s{~g: a~l:kor" vah~)mcron~p~<; Tcrusban , C~ ,a 
h! zte ki maga elé ;\, " I' k " 'k ",y.·r emrs cél eJércsct 

_. " II CI OCSI mc"UHé 1:'1 I 
lO t!, nem oszt{llye!őíMlc l ek sznbil lvozráko:'l ,.'id! ~I~ :1 rlo
mM tórgyalha tnnk a küvcndi ckkel ' Kélhdi fel g d' M?st 
a bodegftsnal ... Azon túl a miénk n ·világ. · mon as Jár 

De ' t kövend'!'k l dC'":\S I a~ i " ~_-' .~ em lag~t{l k oU a kicsi, biztos bo~ 
'=' . geri blLon j lnl:lIl sz()" e!lwz('li '·:lj(' loszl.á ~ él·t 

Ez váratla ImI ér!. . . 
A g}'ermck~m m es'l:lgadoU. 
Mo_~1 is n konyh":lSll" r-," , J : . , .. , . - , I cl ol! targyallunk F'kk 

.a nos félt cs Jegosnn . () is szeret tervezni k k'" l, er 
m"s dolog . d ' ' , oc az alm de r!.\i'drc ker,··,'l Z, ,~,","'e n~, a bnká.s, sz{';i)'c nét a m:l gunk és ~lás 

, m.IS tcrveH'rt Ne l I 
m os t. Űl. m ár prtbúlt ák, n~rn' ~il~::iil~~ 1 \" bO'deJ~ ~ I~ Uo:'lrrr.yni 
rcnde".n N' k " " k I Co,lS Izet ", .• (' l IS sz u 'sége \"un a kÖ\'cndi . 
II ICF(frr ssehb ' I p;"!': ' I . ' • va jra, mert aT. 

, . ~ .011 . ~()K HoVÖ c~" cllescl1 :lz l l':, '~ ~ 

;~g~emk f~g<ld, Nem Ichl!!' Gyűlés elé scm ·' ~rjc~s~;t'i.l h~n\,s~ 
m e t:r O'a~~ o.h,~oz, hogy ezt az ügy et nz igazga ló!'>óg 
<, g g) Ja , I ~~_am , d c ö lemrmd :l szövPIk ezet \'Czelésé, 

rv , hn clfognd}l!k, 

b Tems . mcllct \· is.sza SzászsC!besrc. A nyár a mag6.é 
:~~~~~' ~mt n ha~'a s i madarak , a kövendi vaj mar~d 

ra IS a tord:'1 boclcgás kezén. 

Dc ,~f~'n i fogom , h:l II .ké \·en diek megg nd I ': k 
gukat. VllrJll n ln eJemet. TaMn jó is h <ro o o J"I ma
melcg idők jött c\ k ' 0.,._ m os t e ma rad 
sráJlfIás, Majd Ő~;z~l~ nehézséggel járt volna a n)'ári vaj: 

S ősszel , szeptember hónap közepén, I \-' n liban m<'g 

i is kezdettük at a ra,nyosS1.éki csemegevaj szövetkezeti sz:él
OSZ\ó.súl. 

A \-'éleLlen játszott a kczi.inkrl~ , 
,\ búgyoniuk iisszenisták a palk6t II kÖvclldiekkcl. A 

kövendick nerint a búgyoniak u hibÍlsak . A hágyoniak 
minden bűnt Kövendr~ kcuh'k . Mióta a vilfl g világ, :ll. 

taln n sohasem esett m\~g meg, hogy ke':1 ~l.oms7.í'd m agyar 
falu egymást S7.(>r('sse és szen\'ed je , Bágyon :-.t m uláhbval6 
Kövendnél, ha azt "esszük, s a bú gy oniak nj:1 \'etll'IL l\1il'rl 
lCb1'enrk ('Ik a J.-övelldi tejcsarnok ta r,jui , amikor lc11ctnek 
fl IJl:\guké is, T :1 lán nem célszerű nl., egy kÖ7.ponLi tejl's:lr
nok !ehelőségé t elvágni a külön \'aló szen·C'zkeclésse l. Az 
\"O l n~ az iga:r. i, hét falu egy közö!; üzol1b('ll készítsen (" . i ~·· 
fonnn minóségíí , j6 vajn t, a nagyban val ó termelés m :n
d cn előnyét felhasznM\-'Il, D(~ r gy il yenfajta, Jevegöben 
szálló Mom ért nent úldo~.hnlja !'ill R:'tgY.OJl községi önér:re
tét : c zt magam is hclúttam. 

Most mit l:s ináJjuk? Vegyiik tH 'I'erussal II hágy oni vaj 
érlékesHését? Szegény Mgyoni rc form(tI\1~ pap, még Ro
lozs\,{nr;l is d ;., .. 1. hogy ;1 v<l j lik a! eihdyi'n'Z, ;\ IOI'i: :ti ho 
degásnak jfll fogolt, hogy mosl erkölcsi a ktpja tám ndt ke
ve,~chb "aj ntvétl'iére: ö n ~rzdcsen :l kövendi ck mellé á llott, 
Álljak én vi szont a hÍlf.!yoniuk m ellé? Vagy hagyjam öket 
sorsukra , hadd kótol,ják mes fe~'clme;o;cllenségük mér
gét, a mint n l egy némel)' I,ővcndi kérielh ctetl-ell kivánta? 
De hát bűnösök a bágyoniak, amiért ma~yl\rok és b ágyo
l1:al< ? Mit érünk rI cl1:d a sok hi.i ~zke~l\ggd és m5sok meg, 
ill-Jéséve-l? 

A b:'Igyoni pllp Ift lszóhlg örflmmd fOJ.;udta az. aján-

la tornal. 
l'crust Wviratilag hh·tam Mészkórc , Autóval jöt!. 

lnn on II tanitúnkkal mentünk p.t t:lrgy ~\lni Bágyonba . 
.Július Iá-e, nevezete .. n~p. 

A bágyoniak s7el"ződfsre léptek egy tordai pékkel. A 
!>7.crzödés egy évre sz(; lott. A búgyoniak nem akartak 
nlúbb\'aI6al. lenni a küvendieknél. Ha :1 kiivendieknek n em 
kell cIt a mészköi pap ajánlata, ök sem fogadhat ják azt el. 
'('(' rus mchct \' í-ssza Szászsebesre, A nyar vé~e is a magáé. 
A bégyoni \-'ajat megkaparintoUll. a tordai pék, aki 11. ke
nyt~rrel azt is házhoz fogja szállll.ani vevöinek. 

De nem sokaigl 
A. pék mamdjon 3 sülöbpnlnM. Mrgvcs7cm a pi.!ktöl 



n szerződést. I\ilónként kap másfélleit a vajáért, a bÁ· 
{;)·oni.lk pedig. ha nkarjft k , hu nem , át kell , hogy n.dj::ík a 
\'ujukat II mészkói papnak s a sazdasAgi doktorlefm ynak. 

Szeptember második fcl i'bell val óba n és végle~ esell 
m egindíthattuk a sz0veLker. cti bágyoni vaj szövell,czdi 
szétoszlását. 

A tcrdai Hangya Slövclkuet nyujtott otthont a vá l· 
lalko7.t.snak. H etenk ént húromszor szallHoU:ík b~ a vajat 
« b6~}'o niak . A j(~g ~ zekrény"ől minden reggel álvandorolt 
n vaJ a szélhord t'J ifjú k() S~lr:)b :l , aki délig bcj~rta a Vál'OS 
utcti: l, kioszlOtlrl az adagokat, beszed te a pénzt, s ezzel 
minden este cl h számolt az düzókrny G~l úrral, a Han· 
gya üzletv l'zetiíj6'c1, va gy Gi:dkéH'l, a mosolygó szemii 
p~nzt~ rosleúllnyul. Terus eHJ iddg mimJenn<lp bejúrt Tor
dfira maga is, e llenőrizte a széthordás ponlos'iágát. De az
ul i!n álkiiltözötl BRgyonha , hogy .JlIlisk~ vu l , a mindf' nhut6, 
vajmt,sterré c1ől éptetctt bágyoni lcúnyz{)"nl c'illnét cserél
jen a vajkészil és titkain'~ l , a melyeket m egírt ak könyvekben 
némel y egyének , a kiknek egyé b dolguk ncm voll. 

A bilgyoniak meg volla k elégedve II 1i7.e lésscl , a lor· 
daiak meg volla k l'Iégcd\'e a vaj m:nóségével és - keve
sebb mértékhen - a szé/hordás pontossligávaI; mi m 2g 
voltunk elégedve a lordai:ll<kaI és a bagyoniakkal és köl· 
csönösen egymással. 

Valaki föl vetette II s ondolnlnl , hogy \·aj· és lejárusitó 
bollot kell felállítani Tordltn s ezt mi eleint e híivös óvatos
s:5. ggal fogadtuk , 

De amikor Fikkcr .Júnos is mr1l6je á lla l! a gondolat
nal. , " oo . ig:J.z, hogy először II bod"I-!(\sát szerelte voln:l be. 
ült etni II I>ollha, csupa ti szt csségtudásb6l - akkor I,ez
{kuiiok \'cle kc molyabban foglalkozni. 

T erus l'észlptec; {ervekcl dolgozott ki a h: jszín. és lojas
dl :i tá sról. Megb fzo ttaink les:r. nck az egyl~ s falvakban. A 
tojús{)kat lámpiiz ta lni fogjuk s a br szo l~ú ltat6 szám6'·al 
j-egycl lli. A gyüjtő kocsik meghatározott időhcn m cgjelen· 
nek , k tilt)okge ... szúlli!!i sra l, bSzÍ!elt ládákban jut majd a l. 
ti ru Tord:'> ra . Ossze kelJ imi, hogy mety ik fatu mit tr. rmel 
Il[l~·obb mértékben. S valami új . az egész videket ma gába 
foglaló s:r.övetke:r.cti. kerclel kell {('rem~elli, mert egy ilyen 
v{; ll:tlkozás nem vlhetö végb e a kövendi vagy a bágyoni 
~7.ö vdk(>zet cégér(> alatt. 

~fi kgyen ennek az új ~zö\'e tkczelncli az elnevezése? 

::~O 

'. 

II 

Ha múr szükség van egy ilyen !i lö vctk~zeti keret meg· 
tacmli:sérc, I:CII1 \'olna céhl:(:I':J a zl mindJ&rl ol y~n t:ígm 
sztthni, hogy abila kese bb, l'cndrl'. minden lov:lbbl törvé
nyes eljft d s nélkül. belefér jEn n~:mlen 1ll~)1.~alo~n, nX:lclly:l 
a vidék fcjlesztését céloz:r.uk? E:r. azl Vld('kf~'llcsz~o 5.1.0' 
vetkezcil l\el1-e ennél többet mondó név? A braSSói ÁgISZ, 
h:!.CSÓ Súndor szive g~'c rmcke, cgy sz ~ rüen úHaUu\o j gaz
dasági cs ipari Szöv(,tk ezelnek 1H~ " el i ma;(::.t. Jobb hij:in 
jó . d l' "hhpn a 7. clllcvC1.ésbcn ninc", semm i. flm i ZÚ ';7. lf) é~ 
jdsz6 leheSSl~n valamikor. Ez a cél: vidékfejl esz lés, Lesz 
l' llP('k :l ... zil \'c tkezdnd .. i'ii!tlmívdé~ i. ipal'i, g;l ~ d il~:i.g i . l:ir
sadalmi és közművelődl~s i szak o~ zl f1 lya . Most, egyelöre, 
csak a kereskedelmi " ;'I lik tevék(:nnyé. Dc rendre minden 
kereke megolajozf.dik S megindul. 

Fah·tt kat lá togaUarn újm, emher c:kk el tárgyalIam ; szé
les edett, nő tt a mozgnlom. Onzúg()~ vúbs7.1ú,,-ok előtt ál
loti unk. Hogy a vidél .. co fejét felülött kísgazdnpftrt meg 
ne kapnrinlha ,,-son, ~l to \' (bi magyar púrl vezetöi a hónunk 
nlá nv Jil!alt. NC'Ol t;lrl07.ik c1. ft nal:í;o: 'i Ferenc a kisgazda
p!i rth~ z? L ·IlIl . ráJfí ?Ifik ló .. :\ !vonul hh'civd egyi.iH : tÍrultls 
Cl a nem l.('1 egysége "ll en . Mondj~l m eg Ibl:izs Ferenc nyil· 
tan, hogy milyen púrt :1 Tanka Károly. aki! az uj szövet
kezet torda i boltja ve zetőjéül szem eltiink l,i, tJiztosltott. 
hogy I:': mogalás, üzletrészjegyzés, ala ptő ke lesz b6vcn, csak 
nyilatkozzam. . 

_ Hát - ami ign , ig:I1:. I!n ·scm a klsg:1zllapflrtnak. 
!)em a m:l gyar párI nak . . ~ő l még II kommunis ta pártnak 
sem vagyol. tagja. Az kt~ ll, hogy czl megmondjam? 

Elh:irsn ~om, uk:tr a h~hlclökröl is . 
M~'!!al :l kll l hmk . Az nhlkuló gyiil b~re. Il lorda i volt ml'.· 

t1! rius ~ im[l ;hillln nn gylcl'lu ébc. feh 'onuH három tábor. 
BilOU\cta13n ul s mi= ~i s fülénye~n ott voila k a k isgazda
párti:;i ... , bukarcsti nagymoguljuk ve:r.e lésé\'el. A tordai ma
gyar pfirl vczérkara is lllrgjeJcnL lWiha, ezt me~ kell 
tenni. M(~g kdl Illubitni, hogy a p úrt a !léppel erez. mm~en 
rfl galom ellenérc. É s oU volt :;\ harm~dlk c .... ?port I ~. sZIll~e 
:Oegeniil. oda nem illően, a csendes és m égI S reszulI poli· 
tib': cr(.mulogatúshan. En voltam ott a sz~.szlÍl Ó~ ~n ~f~
tam élr-Ire C':r.t a gyülel;:e zeter! A h1ls7.onol al:Í1ro lW1.ul 
tizenl:tcn ha voltun'k, akik nem m el1éktekintetck miatt tar
loltú!i: k ütd".c;s l~giikn ('k a me'!jelenés t. .. 

Nem tJaj, r.~m fontos. Elnöliő t I:!.lpig emberi l.:aphmk. 

~Ol 



Lelke volt II tordai szeT\'czkedésnek. ~s Tanka Károly is, 
aki kevés idö _ muh'a fe l ~}'ógyult bet egségéből 5- akivel 
együU kereslük a mc~rclclö bollhclyiségcl, láq;yalLunk az 
<lSzltl!osokka l. De nu!g semmi pém nincse .. ' Egy idi;b:m 
\~gy látszott, hogyamcgalakulás ellenére is abbamarad 
minden. A "álasztások IczajloUak, az érdeklődés megcsap· 
panl. ,\z ígért iizle trésJl'.jC'gyzések elmaradtak, Vajjon mcg· 
kockfl1.t:\thatjuk a mrgindulást, amikor már a bolt beren
d ezését is kö!csönbiil kell fedeznünk s rorgólÖkénk az üz
lethez egyá llal:'m s('nulli scm lesz? 

A 110ft berendezését mt'!:lh~r\'('.ztcm . A helyiséget kiro
gndtuk. Törik-sz:lkad, ttiz-\'Iz, ha már belefogtunk, abb:!. 
nem hagyhatjuk. Fekctelistrlra velliik a város gazdag pol
gárai!. Ki-ki magúra vMIalt négyel-ötöt. Gogomán János 
és az örökké jókedvü Tanka Károly lesre vetlek minden
kit. Pát hét alatt volt annyi pénz, hogy sttntfin, bénán meg
indulh3ltunlc 

1934 jOllu:lr 8-án nyitottuk mcs .::lZ Aranyosszéki Vi
dékfejlesztö Szövetkezet lordöli IcrakaH .. 1, Az egyik kiraka
tot az aranyosszCki falvak elszóI·t, Sip~z·hó\'al megszitált 
agyaghltzuc.skái diszíll.: llék, Pontos térképet mulattak .Il 
f .. ,vakról. amelyekkel összekőlteté"bcn nJtottunk, Mindt~gyik 
falu m ellett kicsiben valami portéka állott, darab vaj, ala
bástrom, edény, szőttes, borospohár-nagyságú zsák liszt, 
sütemény, fae::ozterg:ílyos-dt'lgok , k iC3i kusflr. mutah·án a 
termelés ágát hŰfm, Azl a kirakntol egészen 13vaszig állan
dÓ:ln O:lgy tömc.~ hárnul!a. A feleségem ké'5zileltc a há
zacsk!l.k nagyrészét a m ész köi iskol:\sgycrmekl'kkel és ó 
mit a gondolat (elveWje ill_ Semmi pénz(;rt, még cgy agyag
"idéket be nem sZÍlllllnnék Mészkőröl Tordára, szánk/ill, 
ölembc emelve a kis, lapos Jádát, hogy zökkenő se érje :1 
M7,~lt :l 1. A kicsi bivalynak igy is letörölt a szarva, a kút 
nak beomlott a k:hé.ja . 

A megnyitó ünnepélyesen folyt le. Páli Gábor, az el
nök, megnyitotta a gyülést, jómagam i.i szóltam vnlarnir61; 
de a bolt beszélt ffi3ga helyett. Olyan volt, mint "alami 
állandó kiállítás. A falakon torockói varrottasok, amelye!,
böI egy félévalaU egyet sikerűlt is eladnunk. A polcokon 
alabástrom "irágedények, hamutartók Mészkőről. A há
tuls6 (al mellell a tordai Tompa-I-esh-"érek csodáhtos CS~ 
répedényei, amelyek PilTÍzsban és Kanadában is d icsó!:iéjlet 
szereztek al: erdélyi magyar kisip3rnak. A h6fehérre ré-
202 
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nyezett, m:l.fn·ar-kubista irányban tervezett kiszolgáló-asz
t<.l iu!;: és 1)( ll c<.) I., rHnelyck!lCl. hasonló bútorokol lllé~C6ak 
nálam lehet látni, a mészkői paJlil:lkl~:lIl s a hamvaskék 
szfnü óri~s Icjszínlartó köcsösök, Az e~yik oldal fenn volt 
tartva tcji\,ónak. Oda két fonott asztalkúl ht'lyeztünk el, 
üt vagy hal kén:yelmes karosszék kel. 

Tcru~ d,kol' már n em volt közöttünk. A szervezés 
munkfljúl elvégezte, a bolt feb'illítás:íval Küvend is bekap
csolédoU II s7.ö"clkezetbc. A va j szétoszt:'ishnnk ellenőrzé
l':ét ú,,"clle Tanka Károly. Az ö feladata ujabb területek 
reJtörl-sc lelt volna, laUm a baromfitenyésztés Wllenditése, 
V!igy c~yéb, akHrmi. De celszcrÍl volt egy kicsit megú lb!li 
a hal3dásha n~ túJsokra nem vállalkozni egyszerre. A bolt 
megszilárdftú~a időbe kerül, addig sok mindennek várnia 
kell. Tcrus jól látta ezt és szövetkezetünktöJ önként meg
\'ált. Dc fl lM sl II swmszédhrm v:íllult egy gnzdaságban s 
onnan {lllo.ndó:m figyelte fl muuJuinkal. 

t n is egy idő u t:'lR m:'ls l nC'm tc!lcm: (isy~ncm a bolt 
életét. Po': r hÓllapig m ég ~SgGd"i kelIcIt a fennmaradásá
ért. MinI kiillyvclüjc, ~Iki tl h ónap v~gén ideges munkuval 
két nap (l lalt ak'lrja elvégezni azt, ::nuinl'k nlinden héten 
('gy teljes napot kellett volna slentelni e, tudt,Jm, mikor 
~·olt még r:)fizetés, az eJ!:o I{é t hónapban, és mikor csúsz
[unk ~H la!>sn n . c-sendes iirömmel biztosabb alnpokra. Azután 
a könyvelői ;'ilhistól is m egváltam, egy hónapra Dániába 
utaztam. A bc.1t é l, a forga lma kielégitő, a \'idék tejgazda
sf gúnak központja és r<"jll-szlv h~n~'t'zöj~ . 

De fl Vidékfl'j lcszlö r.gy(~b dljaibúl még szinte sem
mit ~cm valnsllolt mC't;_ Vidéki Orvos alkalmazásával most 
kísérlet('zik Mé'.zkő, Eredményről még ncm !chet beszélni. 
lit az ideJe, il holt máI' gondunkat nem kh'flnja, azt a min
dig sziik s6J:es, -egy további lépést meg kell tennünk a télen, 
voID-' a jüvó tavaszon. 
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ISTEN VÖLGYE 

Inhen a I!c.Qyt etóróf, a Mcsi házból 16.tom 
Aranyo.~sz.éket, megnőve, megszépülve, ki~ 
épúlve, minden jóval megúldva. Álmok .~zal· 
mája, dc csépelem. 

Sohasem szcre!1c lIl a Icrvci OlrG! beszélni, m:~g ke
vésbbé eze l.ről cikkel,el írni. Nincs annál könnyebb dolog, 
el rendezni II v:ltigol papíron s elülegczlli magunknak a 
m cg\'áHás syönyörűs(\gél. Mégis, néha , kikivánkozOlI bi!
lő Jem a ~Iü lről boldogHó l(jtomás. Leginkább II kicsi ház 
e-lő tt a földün h everedv(', megértő barútok társaságában. 
Azt a kicsi házat sok tekintetben azért cpitettük a fele
ségem dánia i keresm e nyébő l , h ogy Méslk ű l'c csalogassuk 
HZ iI !rnodíli s"erl'lüJu:l, :~ na:~yo l aka rókll L A mészkiii 
szőlőhegy lcgmug:ml.hb és l l·~t:.\volahh eső szél ~n fek-
5Zn" onnan öl falu l ch'ejti egy ldszügellij dombh út, chitte 
t('riil ki a7. egés7. AI':Jnyosszék. Túvol, jobbra n7. r.: n~ 
hegység csúcsai, közelebb a Szé k elykő és alatta :lZ áldotL 
síkság. a kanyargó Ara ll:mssal, Várfalválól le Turdá: g és 
m(-g tovnbb, n K('rcsztesmczőn túl Székely-Kocsárd felé. 
Am k'Jr legelőször arra kH~dtem. lt lem~ liin túl arr;l kez· 
dödik az úl syümö!cs iisök bi stő lők l,özölI kifelé a hegy 
foki. ig, éP PN\ olya n "olt II megl <! l'űdé:'if'm !.,z egyszerre ki, 
tárul6 vidék lenyű göző, mq~t;jsiló és m,>g is cS t'ndcs szép
sége láltt\u, amily en volt milHlcn kés(jhbi ven dégü nké. 
Senki scm h itte el. h OKY kil:ít:l r; Mészkől'ő l olyan tökéletes 
eshcs'iék . Ide h:twt kell építeni, kicsi, s:l.a lnHlföd2les kuny~ 
hét, őri zze ri \·ídékel. Ide já runk ),;; az embere k kö zül. Tú
vol tölük. szükséges tfIV olslígban és fe!r;tlük. tgy m ég min
dig azzal fl hibanélkiili, homtllyoss{lgnéJküli szeretettel 
lehet szerelni őket, vel ük egybekapcsolMó életün ket, Is
tennek ezt tlZ :lJdott, nyüzsgő, lJíinncl és lJoldogs.-íggal Ill e#;

vrtl völgyét. mint am ilyenne! négy évvel ezdő lt idekőI. 
töztünk. 

Sokat jelentett ez 3 kicsi Ml nekünk . Az épilése is 
ö rf m voU. A miénk : tegyen 01\'1I n, a m:lyennp.k m; akar· 
juk: itt n em .rendelkezik rt keblitanács, a kÖLgy ül6s, az 
utca, a d omb tele i ~ugdolód:>:á ~o k . Magas szalmafedde két
oldalt csúppal, vesszőből font k éménnycl. Vályogolvrt . siká
tolva, feh érre meszcJv~, az alapja kékes palavízzel be-
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festve. A kövendi cigányok hetö](öllék a vidéket hfr~vcl. 
Ki volt kölvl.'., hogy a fala dombos-völgyes legyen! De· 
ht'!nytam a szememet és úgy cS::lp tam a s;·I\·tl H át olyant 
Il)ég sc nld sem látott, kis falusi kunyhó akkora ablakok
kal, hogy mint a Hépkocsivczető sz.cmií vC!:w, a h úzat há· 
rom old :d:ín ö leltel, körül. Az is jű l Il é.,.(' i! ki . A l:!II~ köz
vetlenül, szá7.ölv(~n mél~~ r m élységben 3 hurkal)'uki földek; 
a malmon túl az <.ltyur:ak már megpillant hatLák, amikor 
k1!I 'I \":I 1. ~' ''()1! I I:'I' {,·k t'· !'~(·1 n:·lIn k:t·hn. i:{·,·(: l;, '~ltd~ . E !'~1. '1::)1 

~Z á rn}'ékilhall dolgoz tak.. Aki csak az o rs7..1gú lon , a kíC:ii 
vas litu n arra ulalOtI , mind 1{lthaU a. E slénk énl , h a lámp:'lt 
~y ll.itot!llnk b('nne, KÜ\'l~p..dcn L') lud lak, h ogy II mésú5i 
papnak vendégei vannak. 

Amikor az idő t~II(: l ik , papslÍgna)" életnek, cmbe, ek
kel val6 bajlód(lsnak ItöZCIJ{: felé jutunk , az ilyen k icsi há
zak mentik tm.g j 6kcdvünket. prbl'Ctasúsu nka l, hitünke!. 

Nem esni üd tam az emberekben, mert mindig elh :Ucm, 
hogy oryanok. Magukn ak , hitük szcrinl, mindig jók. Dc 
mos! mé!!c<;a k :17. (,i.·vt·nisé~ erő i v::nn::lI .. Il('nniik kifejlő· 
dőbcn . Azok p(>dig )':ifel t~ néznek . Ami igyekezés bdelé, az 
törtetés, rQ!'I~7a karal kifeJé. Ami jósúg, igazság befelé. az 
önzés. ('s9!{,rdsiig, Bzükkcblűsf:g, cmberszóló.s kifelé . Ezl 
m~g kell érlf'ni s az em bert szer('lni kell . 100'rt nem r ossl, 
c<;.1 k oly:w . De m :. s ezt í~)· ~I {i lni . :ll. Andr f> s bftes ik é.. .. 
Jáno~ h{,('~ik élC'lH Ip,· tdiih~1 1I{>1\'e mf'll ít l~ l ni é .. más 
épen tartani a gyermek i frisseség-gel {~s mohóság~al szét
á r l'ldni kívfi nt) ('mhrs7('I'l'!(>/el. 1I..fegl:Js<aídik. ('thi dq~ü l fl 

s ~i \'. mld i.1! t;imad in, ru: pmbterek m l'qnemérté"ei. lrir,.:v.'iég, 
kedn·llcns. ... g. semmibeyevés. Szabó Dezsö éposz i szere te te 
k ivi r:í'!ZÚ· .. h'\ indult elr;{j rnrmanl mií'leihell. k"l '!h Iw ''''ic 
sZ1"lrnak, dMnek, iitn(!.\.;. M:ór nem m ert','. Kétségbeesve 
vall ja be; nlC'gered az eső, de h amnr eláll. Ha én is még 
Am"rik:'iban . val!y első mé "i'kő j esztendi' m <~!:l tt 1i' (H ~m 
vol"'a íl'll i, Jlkármit, r f'l!én.v1 v:lgy versel, :\ ra jh'Intr61. fl 

fc!eIH'z!'kml'm l Elsö fdjegyzt'seim. falu si IW.p !Óm, h árom 
t!vvcl eze!ötlrül szárm:l znnk. I;gynnakkor kiildözf!ette fl fd e· 
séfl:em a IcVC'Jcit Amt, rildh:1 [lZ ':!clli llkrm, fl Jula nrnikri;L 
a "Z, t"! :Jr(>delc<; t und~ rh{i7.:J!i r6 1 . :\7ok!lt ki a:":flr!:"k ndll : 
ns~ze.~yiiil \'(·. mrr( ti h iMkat j~ ~zeretellt'1 !utlln clrc(\(·mi. 
Mo t mús II kvekí nk , llZ lnísnink h .'mgja. Leh igqrtdl. Mér
sé).;(' lt. Ll'f0jtOl f. ~linh.c l is ulmyit s7úrLak, döflck, ütöttek. 
Ah.lról, fel ü lről. Mcgs7óllak, bcidéztck, vadollak, íté lkcz-



tek. Ez az embel', nl.0!i1 köszönt levett kalappal, ez nem 
Mnl'a volna, ha ti mú sodik lelet is \'alwlatlan házban 
húzzuk ki, Et m f' g rt lt cpefál móig St'm h07.la be; pr::-sbiter. 
Az minden súforos finn',' pel') eljön ~ le'lnplomba s hangosan 
ásH az imádkozásom al::t !, El. vezető ember egyháwnk
ban ; a pnhh!o:t'Kl t lc1éph~ a vfjll:nurÓ I. Ez sl.{'.mhen tc<;ú a 
szépel, dt~ hala m mör:ö ll mO~.7.knl: papnak nevez, Ó. -
és talá n én is ilyr n \'u ;:::,ok . ily~nr. ek lúl ,mm. Mti c!ih'J. 
:mnak bizon nyal igazs:'t f!a van . Ű lud ja . Be nehéz. be sok 
miin!szelel k íl':m az é!d! Szc:-{'~sük el!\' I!tÍlSt. embl'rek. 
E,::y Idesi! félrevo nul nk. c1b .... \·ok c::l:y ki~~i h:U:ba ; lá llnl;. 
Aranyosszék. li le ~{ et is nu!szk iHck; de n{'lm h-3I1om, mit 
mondotok, ez a jó. I r.llen a mar;n .. bfJI felelte :mok az em
beri gono.<izsfignak, ('Il ped ig- jó vagyok. ahog)' ti is .iH 
\'agyto'k magatol.;nnk, A~\dr~ !. b{u'si \' ilhi\'al a h5tán h~!· 
lag a slckr,rc ul:í.n. On'e:ld. I';' cr t jó l ~jkt'rü~t a kukoricá ja. 
Dolgozik. fÚI' ~ d , kii7.d m indenki . V{!rej:Ud .. el iinHizi]i a ke
nyeret. Mrgé rdcmeJuük a jl)bLJ jiiwudő!. B{) magunkra 
\'agyun!, hngy:Jf\"uI AZ(Jnh::tn sQr.'iUnk kO\':lcsnj mi vagyunk. 

Innen, a h egytcWrl3l. a kicsi ház'Ml látom Aranyos
székPt megnöve. meg.~zé pi.il\' c, ki ~piilvc, minden jÓval 
megáldva. 

Álmok slalm;·' jll. de (~~~pclem. 
Ott. a h egyen ülő templomon tul, az II sinfalvi kalo

likus tc-mploo:n, ott \':m Ll vidék slive. Húrom f"lu Inl:: l!w -
7.ik s mindt".Ei:yi !:. f<~ tL1 mögiHt mé~: egy f:tlu. Od~l t ·,lfopc! 
képzelek, Ul. -hú ~1.holdi l ~ h' ~l.m, k;iriiski'irii! maga~ f:"ikkal , 
hogy már t (lvo!r(>l 1;\Is1.údjCk, iii ::l h3 "zllo~on tlÍ] h Il'lrlé
nik valami. A telep egyik \'églibell á lla nak a \'id~ki albI
m azol! s10kcmbcrck laklÍ sai. I{i s, k51. iis ligetre nyilik vala
men nyi; napos. m:lgasfedehi , Debrel:zeni· vagy Kós K:'troly
tervezte há zak. El. a kerlész~S. el. a l: :í.Jla loivosé. Abban lakik 
ft mérnök ; 011 az iparmű vésT. és ~pi!é;;z. lu az orvos, amoll 
a jogi lan!l CS:J.d\~. Az értl:kesitö sxőve lkez C't vez('\öi is e!ffr
nek . Ezek a slakeon·be rc.l< fhelé <; iiliel Felsö-Aranvo;,szr.k tiz 
fa!uiának {'zerÖ!Sl;l,'! I:::ndúj:'l lltl karj{lk. Ö t ieibe kerül 
mindegy ikHk mÍl~dc!l ;;::!;:d{lnak. A h avonkén t !izük
séges ncgYI'cn-ütvcn Ici t ('gy i!rtf.kcsílÖ sző""tkezd Hmja 
le minden gazdától a neki tejé ri, toj:;sért. blll:íért, hagy
m:íért, kenderslőtle ,~é rt j,hó össz!'gböl. Senki mft:: n em 
érzi. De mekkor:.E küunYl,.flbség. hogyha maga vagy állatja 
beteg, a segítés mind en tovAhbi díj fizetése nélkül rendel-
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kezésér:! AlIl A felesége szöUesclt. flll sz6.m:1ra házat, magt'!
nak sok apróságot megtCJ'vez az ipa rmiivész. Perektöl meg-
6\'ja a jogász. A mérnök pedig vezeti SllOk.:'lt II telep másik 
végén elhplyezett szövetkezeti ipari ii l.!'mekeL amelyekben 
ré~ z ibe fcldol~oztath111!!1 (~le~H~U ~nllljR hörét; I.emkrél. 
IrnH gyapjúját m egfésíi!tetheli, m r.:::fo:Hllh:djn: hútorai! 
clké ~:zfl!el heti ; répájából nyers cuk rot főzethe l : {lj dről , 
c~;zm r1! . uíj: ... t , nagyk:lbá lot c 'l in.fl lt :.!h :'l t m:ll~állIlJ;:; le iét 
(d dolJ!on!ik vajj{:, snjll :í . fésü"é é( ~omb(lk1tá , lucernfijf,
b61 líS7.\I' t ('i rölnek, csöves tenl!l'.rijt'ból dnr{.1 s nu:g ki 
tud t:!. mi minden más ncm k lszül :lzok ,b ~ln at a pró m G· 
helVf'kllPn , Ifgla. cS!'rép. ml'-s1., :rmf'lvekhen a virlék föld
nélk ii li Jftno<':li Ir remlik Jn(,J!' maguknak és c'l,,!ádjukna\ 
a kE'nver~1. Elfödik a nn~y fI'!k a Icl('pnck ('zi a slukál, 
YOlami (('Ih ő is déie ereszkedett ; c:s~k n1. ii\'cghfilak !i a 
maglermr l ő. ~viimölc~ral:~eme le óaya ~Qk l:tl!iztlnok, ame
!y('k között ott júr-kel, ir.h~z, igl1:zít fi kert és z. 

Az emh('!"nek sziik'lPi{c V<ln JlVersanv:'H~okrn I~~ képes
sélit'tf'. bogv II ny('nn11Y·:JQok}:ól felh R1'1.n!ilh aló t f' rm,ll;:ekf't 
'k é!\1ft~ell. NVf'r.<illll\'<Jg lermelé'iéhez fiild k ell. A feldol.!Zozás 
sokféle i;7:t'~lhen történik. A Ieg('g~'slcrt1hh és Il'gl1llnláno
snbb m\ihely a kom'ha, ahol a hfí7.~n~~z/)ny n lHl r ,e:onváh61 
levest készít s II 1,('ndl'rszösJ:{ megfenjn, melt~1.övi. V~nn~k 
nzonban olvan eli1~r:'\~ok, amel\' l'k -m ef:{haludiÁlt egy ('~aJádi 
házt:>rrá" bercndrzé,{,t. s amcJvcl.rc ha valaki Olé~i~ fel
kf\~ 7.iil. n('mc.~:1t, a lllll!!a, de .~ok má s r "A l ~ d ha <;onló ~ lük
ségts! e l ItId ia !ftlni, Sziiksé~kép ~bkll1t ki n l :ír ~aMlorn~nll 
a l. iJ)a ro~('<;onOl't. Ha a7.0nh:l1l eg" adot! ,.;nék ip<Jri .'i1iik· 
s?a1f'tM I,"lwk ('~vpn kí\'lÍn;:) el!ti.lni , :l mi iuen gVflk ran 
m~glörlénik a mO.<it:uri rC'ndl'7.cllf'll kli r ii"npn~'!' k k ';i7.i'iIt. 
mind íá rl z:lvarok keldkezl1f'k . Mennvh'el ol,mnhh:\ n járt 
el 8T.· a f:1111. amelYIlek bl"rf'ndf'utl konk'ml1ihcln' V:ln S 
;lllha oda>;zetcz e,....v va~y két m esterI. épDcn annyit. sem 
tübhet , "em kf'vl'sphbel. minI a mennyi n fl'l l\l ;i .. <:1.· .. lovait 
m!'!(' tud jn p!llkolni, sukl'rl'jl. pHit JTleJ!i ::vl1.iti~t ),fj{'r t ne 
lehe'ne «'7.t a rf'nd<:zprt bf'vpT.(:lni minden jyl:Ht'lln!lJ? S ha 
lllO <: t m:'tr vannnk oh'nn m f'<: !c r <:él!l"k. :lm rlvl'-k íÍ1.f ~~he7. 
na Q'vohh hl'r."pnf'1p" ~'I'iikcé(!'p". o!"'~ l"In\"ir:l . hnu\' an"! fll 

{'R~"'7. viMk ~1;ik .. f!,1<>lét cl If't-pt l:ílni :.... ' ("\n ~ a\' (. r . tfnuír
ság. f<>J;Í7.f>m és a töhhi --'. :Ikkor :'I7,t az jin' met I ('rmt"~zl't
sZ(~rúleg már ncm a I:salád, nem is o köz~rg, hnnf'm fl? 
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q~é, 1.: vidék szúvetkezetekbe tömurüll lalwss:í ga fogja fül· 
álltani. 

Mi történ jé!t tlzonbrm !l. nycr.~anyasokkal - vm, fn , 
só, petróleu m - , amelyek a vidéken ki nem tcrmelhellík, 
'·ngy nwn ipari lerm (·kt'I;.!;:e1 - fo nomÍ/olI cukor, papír, 
gipsz, ccmNl t - , nmc'Jyek elkészfléséhez oty:m he'i'nd{'zé.s 
~7.ü k<;ég('S, I·o:.;-y lIz1 (':.(r \'jdék SC'"1ll Illeg nem bírja. scm 
nH'g nem UV:tnja? 

A.zok érl II c~~b d. n r.llu ' ·agy"U v i dé~;,: o ly::m terméke · 
kcl ajílll l és nd eS('féhe - a cwr C' köz\· ... tHője az iUe tó 

. or<;z' g rénz!'j:~n(-gc! -, :tmily('nekböl ö rölü~ leget tud I"r· 
mdni, :lmelyrkr e más "idék nl:k szliks~ge nm. Az iir.·cserf' 
!ehát cl n('m h r iilhet<i. to. t e 1.ic.~ ő ' leJ!:~ l ii s I11 PgvnlósHh:l!.'I!
l ll. Dc ilt i!i a vidék lehE"löh'l:.: cf:y~~ge .. en jÚl' el t.'"·rtéhsitö 
."zGvptkezetci úti511. Az c~yc!, c~:!lúd m inden t mf'~ lud 
kanni n fOj:.-')·l1szf('!d ~7.övctkcZC' tekhrn, amire c<:tl k szüksé~" 
van s H hcvá S{lrhli'l \oz II r(~OZ! az {ortéke'·í!ő szö.,."lke7etc!z
MI kar.ia , :lIn('lYr'khp, rrpfij1ii Q ]('(..',;t hrnrltn. f'~f't\{,!! pénzt 
kez~bc sem fog, mert :l he:ldoll m ázsa ha.~ymáért , búzáért, 
alm.'ért, rolyó~z6 n\hi}a 11'1'hrre r~'ndr(' l~ord ham petró. 
lcnnlof, ~ót, "n"c~sl!<özi;kPl; :<l még HZ 1dl~iát is il sziiw,tkf'ze!: 
fizeti ki. A f;: lii ,~ ll'A'c> 1 Jl ~lll':h('n k:H .. ia k"?,éh"z. An.'"!1 lllazhn·· 
ti1, . ló th at "i!:Í!tnL Ipnpll , fl kicsi h~; .. hr'11 oózv(', mo"! a lc-
1~"l'vndni J(,Sc:.úi Jii onp r(~ nv('srf' [('sli nz Ar"nyos knny:H0. 
ffá~~it. mindr.l otynn e~ystc rlil1 ('k, olY[!1l te!'1n'~sz('fesnek 
tiín ik f rl. 

Ma minden SZÖ\'c!kczel e~y ecH szolgál: az összc(o~ás 
C'szküwi\'el péml julIllln i, minél töhb pénzt az egyc~ i'lll

bf'rck k ezébe. Új-A ranyoss1...!k smkít cnPl a rends1.erre l. 
Mos! a esa ládo ku:lk sok p~n1.re van ... z~jksé~íik, meri mé!:! 
a finom lisztet is p\:nl~r( \'ás:írolj;lk. Uj-Aranyosszék !óiZÖ
"elkezeli műhe lyek et {~lIit fel. 11 g'lzd{,k s3 j:i lma!~ II I, lil!al 
fcormclt nycrs.. ... nya):!:til,ból ruhr,kal, c ipókct késziH.ethclnck 
mn gllknak. GY:l!).i ú, ten, kende. és .-;eI~Tm ml'!;ff'l el min
den ru ha- és fe!lérncmüsziiksc:;.;!c:.nek ; Mr is Idkcrül min 
d {,1l h úzlHrláshól; m ézet és nyerscukrnt n ('1Il nehéz elő
flllíln ni. Az ()fVo~ t mf~{~ (I liibbi sza kembel'cket arán.vJa~ 
k evés megerőltetéssel t:.Iftjn e l nz clcrö!száz c!óialád. A varúzs,
latos dolog me(l;tör tén t : IlZ ember{'knpk kevc~c~hh pémre 
V:ln s7.i.iksé:! ük. Ezt :l ke"e~c:hb pénzt kell a vidék ('rh~ke
s.Ítö ~zövelke7.elcinck eJö :er l'm teniök. 

j\Iégha lleID is !óiikcrül minden család m, .. glilhc!ésél 

I clje~ m~rlckben biztossá tenni, kélsé~lelcn. h ogy n ::tgy 
mért(~kbcn könnyebbül a I"llh{17.ati, éJc lme7.ési cikkek és a 
súik:séges szak~rh) vezetők k özvetlen cJt)i1llll6...,a ~s aJkai· 
maz~ha küve\keztében. 

lIJ inden falu központ ja lesz n s7.üVl'lkI"7,rti hÓl. Benne 
a vidl'k fogyasztási , hitel- é.~ értc:J,f'>;ihi !óizüvf'lk<'ze teinek II 
fjOk.iai s R'Zok :l termelö-mtihclYf'k, ;l md yek h.11 minden 
rnluha kell jutnia egynek. Körhe ly i'<; {>~I 'k , ktinyv lflr és 01-
vasós1.Ohák és esy na!!y Icrem ehindflwk sz:'l m:írn r;!l~"zi1ik 
kí nz éplilell'1, A \'jdék k()7;ponli tclepén rO).:"I\:lk Inkn i a 
sza kértő vC7.(' lfi k s nyl'rnek elh elyezést !lZ e/.ty fokkal I Ú~:1-
snbb haláskörü ipari és mezög:\7;d!ls:í~ i i.izrRl ek. l~ oll 
les7; a Népfőisko l a. Külön a lk:l hna7.0!t taní\rokra ni n('scn 
szükség:. A ncvelé~ fel::rda tá l .·tg:v is ~Z:íZSlor jobhan eHát!." 
az az emher, aki It~nylcge'ien r{:sz!vesz az életben, vCt:'~'lIl 
az emberekkel, mintegy a folyton h nhldó, váltnzó élet iilú
erén tartja a kezét. Nincs rettenetesehh a tan nrt ípusnftl, 
nki belemerevedett n. maga n~vel éstud(1mún~·:íLll. mindent 
aLhóI a !óizempontbóJ ítél mcg vngv vér,t!z, hQ~y :lZ zal mi
lyen n('velöi halásl érhet cl. Az ilyen fnn(!rn!ói f'mberek 
kép['sck a legkevésbbé befolyásolni nz ifj(cs'\!:to.' . E llenhen 
a mérnök, az orvos, \'agy n. társadalom nkarl11e1v maii 
küzdö tagja sugároz magából valami t 6nyl(~gP !l ~rtéket; 
hi ~zen n\'ilvánvaló, ho!!y a példR a legjohh Irml16rnestcr, 
E zek az ~mberrk maguh:hn rétegezlél{ és mktflrn zll\k 11 sok
féle élettel \'flló szembenáll ás esetC"it. ."ki \,('!ük töl! egy 
napot, c~y ft'let. áliimlesz li ma~áha IIŐsirR.séaiikP l. I. ezdc
ménvezési teh ct!óié!!üket, a lemondás és ú.ir::lkezdés. llliiv~
sl('lá a kis dohmkhan való elmrriil és l11 dom6.ny~t. A vidék 
!öhhre vágyó ifiúságát cu'k a fértlak. é~ as..~7.onvok ro~iák 
(ölébres7.leni. éh.tte l. lé lekkel t'lIül!eni. Nem ImJ:h nyil Há
sá l Inrlj fl k elso köteles!óiégiiknek , h :'l nem a 11Id 6.~ és hablifls 
v:'t!.'vának föléhr('szl6<iét s nz őnmú\·f'lf ... fl ny u Holl alk31-
mak kihasználúsn módszerénck cha jfl HI :'1!ói{d . A·w~ az if jak, 
3kil, e Népföiskolflhan ('trY vnAv k él lelet 4'ltül! em'k . m fl sok 
Jc>sznek minden tekintethen, mini a többiek ; r njll!k fog 
nyuf!odni a falu vezetéséne.k :l terhe. . • 

MéA más ('lőn\'(' is van e. meroJdhntlk. amch' n vldl'k 
IJ lknJma70tt ~zakp~t6it teszi fi Népr{iL~kob tanfJóivll . Ar, 
irink lIavannmkkal a vczrUjkkel marncl!nk érilll kf>;'é~ hen 
k é"i)hhi ·c~IPliih:hf'n i<;, mint akik az i~a li é!rt szikrájá t lel
kükb ... n felgyujtotlák. T ölük {It"cttek elképzeJésekel, álmo-
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kai s íme, ar, ifjak hnzt\nwullek faivaikba ~ ugyanazok 8. 

vezetők jönnek, h ogy ja \'il!\olj::mllk, t~rveket !;:cresltülvigye
nek )"fcl1u yivel töhb rcménye \'(In Ul l sten völgy&n ek: Nő it 

biztos alap évről-évre, Ilmil'c ép íteni lehet. 
A falvakat kör.clchb ho:a:a cBymfi.shol a villamo:; kör

vasút, am elynek eröforl'ós ~t 1\ Illesrend~zahályozolt Aranyos 
-szolgáltalja. Táli tls tékcu i15SlC;:a' ül a vid ék a na;;y köz
ponti e!őadÓlercmhen . szini - I!$ mOzid(~dáso !' élvezésére. 
Lesznek iinlll!pélyck é-.; kiránd ll lásnl< . Innen, :t hicsi h ázból 
látoDt, amin t II fdpflrlllik ámll , hnsszú szel.él'sor kiindul 
Várfah·fl ról. hoUY :1 fa h'lIkat hata lmas ünnepi felvonulás· 
ban kiki.iljárjll . lJ(~ LO!Ír II:nyu:;odoll :1 II"'I). Hal"án }" pá ra 
borUja a völgycl. Kk s il hü"ösc!)h II levegő is : jó lesz be
benni a faluba , a nagy hÍlzhu , ilZ ember(:k közé, a mába. 

Két megoldás ra vúró, kényes kérdése \'an enuek az 
('gést clképzel~sllck. :\.7. {'gyik kül-, (l m úsik helpaiitikai. 
Miképen hizt05i1ható .1Z úl'llc.!.eréhez szükséges pénz ól kül · 
világtól , ez az első kérdés. 

Felelem erre : ah of.(yall Illa biztosit ja a vidék II pelró· 
leumra, adóra, Sc lyc lOharisnyílru valót. Nem én képzdem 
el, mert m egvan el a l.ülsó vilá~ ~ ennek kell az, amit mi 
termel ünk. Ha Al'anyosszék láza,~!lá válik s megvalósítja 
az álmot, a vilfig többi réSZe még józan, köznapi, boltokkal 
és balll;:okka l és piacröJ elé) kiizélm~ztállyal. Onnan meg
kapjuk künnyen azt u kevesebbe l, amire szükségünk van, 
ha ma a többel i~ " ld aho1~Y ],ics iknr juk S lw a ll\('l!eLtünl{ 
elterülö "'idékre is :itnt [~{\d !l szent Jmhlotiság, llZ i.s meg, 
szervezi magÍlt s il mjta túl h:vő cs F.rdélynck, a világnak 
minden vidéke'! Amit C'::{y vidék Illeg llem teher, az; könnyű 
tíz "idék vagy szlÍ.l \' id ek sziivclségénck. L~zIlck akkor 
vasgyá raink ; cCIl1~nt. , cuko r-, [Jnplr-, HéJ} és sz{jz n1<isrélé 
üzemeink ; ma!;unklJa szfvjuk II ",\ro!>l, az urszágot. Csak 
má i' ott tartall [mk~ Egy ilp .:' ) aldn;1 terjedő l'm ber-6zcl:" 
vczetlsé;.{ lIe m pa Jli "o!io n, d l: :t l(:ny k ;.;' ·!:o vaJós;'! g-ha u fegj ~1 
rClldr~ Illegoldnni ős,,,zcs fOllns kél"dést'.il. amelycIt ma a 
legképzellcl)b kőzgazdús 1. 1 i!> :wvarh:l hozhalják . 

Es a helpoli tika i (H~rdés : mi I '"s :~ a fiihHulajdonnal ? 
A Hurkalyuki Tjrs:lsúj>! ula i mulaL 
A Virl(~ kfl'jlcs1.W Szö \'c tk ezc t fö ldet szerez .~ azl nem 

a legtöbbet ' f.!é r{laek , a sokhoz többet szerezni akul'ónnk, 
hanem a nildben Sl (íkiilkiidilntk adja ki földadóért. i,elll 
vásárol több birtokot , csak annyit, hogv minden földrf~ 

igényt tartón8k jUS6011. S al áUngosná l uagyobb birtokot 
nem részesíti előnyben. f:rtékesftő szövetkezetei nem vesz
nek át termékeket korlátlanul. Fölösleges földjei termékeit 
8 gazda csak nogy baj jal fogja tudni értékes1teni. Szeke-

, reznie kell messze vidékekre, kitennie magát II "úsár koe
kázatoinaJc S amit ma nIinden gazda term6szelesnek talál, 
;lzt akkor lehernek és veszedelmesnek. fogja tartan i min
denki. O{~ meg azlán művelő! sem i~cn fog kapni il Ilag~
hirtokos il röldjcirc. A szö\'etkey-ct állal ellenzett telepíté
st>k sol{ nehl-7.séggcl fognaK járni. Fölösleges röldjeilöl igy 
mindenki kénytelen Jesz megszabadulni. Azokal a Vidék
fejlesz tő mc~\'ásárolja s to\'ábbi fö ldbirtok egyenlösn ésel'c 
fogja relhasználni. 

, . , Álmok szalmAja, de csépelem. 
Az irány ki \'an jelölve: lste n völgye. Hányan tudjáJ; . 

h ogy arra tartunk'} 
Arra tartunk-c'! 
Fölmegyek ti kicsi hiu:bH s 1ll C!~áh)).od(llU , 

:I I l 



A p A p 

A PAPOT A SZAJÁÉRT TARTJÁK 

.... nép gyermek élJ miért. kell haragudni 
arért reá'! A !cf!"nnl/ossóg kell neki e"é.~z 
t~sf~nek valflI?"" Teljék flIey fl szeme ~q!lö;mli~ 
tűseggel, a 'ule mCllnflei Jmn[Jok kal, o: orra 
a tömjénnek V(I(n/ a virágnak illatával. 

Jónéhány Cl'I ltendüvcl ezelőtt a tordai .. Aranyosvidék" . 
. ben egy .kcdvcs~ öröm öt szerzií m ~ltán~'lás jelenI m eg ró. 
Iam. A c!kklró Idézte cKY örcschb ren(jü hívemmel folyla,
t~tt. b:szel~~tésél. .. Hál hogy. vallnak megelégedve (lZ új 
pnpJukka1? " A papunkkal? H Iszen az nem is pap hanem 
apostol!" JOmDIldhatnllanul holdo;:(,::á IcU, ho~y ~zt bár 
egy megérezte azok közül, ~Ik i kért a munkaterél megtalál( 
él et h eves izzásával dolgIlztam. Az va gyok, úgy törődöm, 
úgy adom oda magam tcslcs lt'H . lclkcs től! Cn mé\r r óg túl 
vAgyok flzon,. ho~y az ú1szerénység szemérmetlenségével 
magam elÖl( IS e l hazudni 1)f(}I>áJjam azt, a mit mag:mlról 
tnrjok. Ha adotlságnimat néha túl is becsültem, bűnbe 
akkor sem es lem, mert aposlollá nagyobbilolI maga mat 
sem szán:Hottam érd emként. SzüleIIcm és vagyok. Az va
g~ok, ak i vagyok : nag)'fes7.iiUségli é lelár:\m , bck\'C'zelve 
"l szonylo.goMn gyenge fesibe. Crtelem és érzés : a z emberek 
sz~b~ éleiéi kibon lani késl 100'ag; J:Hás és ak:!ral , meg nf"1n 
szum~ har~osa Isten országának. LetölJü csa k abelegség 
h~d , I~'y hiszem, Hogy, hogy nem , mér.: lmd;_pcsli la p(,k il) 
hlrt szereltek arl'ól II szélcsvolla!ú sok mindcnröl. amely_ 
lyel falumnl és a vidékd Icndüle'be nk:utnm hozni. ÁT. 
Elle~zék jó Spectalorn ellágyul, ha Jút. De ha jól is esik 
8Z ells~,e~és. D méltflllylás: nem követelck én a7.ér! magam
nak kulonleges helyet, Jobb cipo t, vagy (Öbb tU étell. 
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Akárki ,'oUál, örc(! hivem, akt apostolnak nevez.tél, jól 
mondottad azt és nincsen baj érle. 

Bezzeg: II m:isik jó eröben lévő üreg gazda sohasem 
beszél rÖlam. ű a hátam mögött csak "a pap"-nak nevez. 
_ A pap mondta. tán csak nem hazudik', A papnak vi
szed-e a rul: én ide il tanítónak, ő hálha ludj:1 u szoU,t? 
_ Jól van, igy is jól van. Dc 3Z mégis szomorú, amikOl' 
:lZ emhert a háta l11ögőu m ind többen és töhben kezdik 
"a papnak"-nak s7.61í1anil 

Lejár az ember rendre. Meg indul minden, mint (I per
gettyíi, sebeseu sivltva. Aztán m egla ssúdik. Már esak any
nyit fordul, hogy éppen CI ne essék. A \'idékben nő a hire . 
Otthon már számba sem v['ISzik. Olyan ez, mint II tűzeset. 
A hegyre a szomszéd fnlub61 akkor gyíílnek ki legtöbben. 
amikor a helybeli tüzollók már II takarodót fújják. 

Legrosszabhul az eseti és az esik, hogy a templom
látogatáshan lényeges javulás ncm mutatkOlott C/:ly időn 
tul, 56t al értjemként elkönyvclt löbble( it; kezdett rendre 
leadni magából. 

AIIII :lkidcjén I cgt~lIycscn köl ötfem nz ebet ti kar6hoz. 
A templom d jú tswlla II jclenlöségél, tudtam tudás nélkül, 
meri a pap a régi nótákat fúj ja , Noéról köszöriil, a Júk ob 
Jajtorjúja terhe alatt nyög. A vallás dves7.Í!ette a való élet
lel va ló kapcsolalát. Ám mutassa meg. hogy II vall ás igaz
ságai milyen fényt vetnek n földmüves, n bányamunkás, n 
gyári johb:'i g:~' úljilTa, A mull kisér/ci-istene helyeit idéz ze 
nz örökké élö, vilá~ot <~Hetö Icike I. meglátja, hogy II temp
lom minden vns:írnap lele lesz emberekkel. 

Elsz(lmorltó a l{ercsz tény prMik:', lás állapo ta. 
?>.I<lgyar nyelven eddig m ég életemben kevés temp

lomi bcs7.(~del hallottam, amel)' lelkile/( épített volna . A leg
jobb.',! az rt fiatalember mondott a, akit azután cgy évvel 
később különböü, szél h!'.unoss:'l.gok miatt n pat :ístjál61 meg
fnsz totlak . Még a legtül'hetiíbbek azok a beszédek, amelyek 
kimondottan semmit sem akarnak, esak hangulatot terem
teni. Dc állnIában uag:yképil ek , n leRmegremeg tetöbb gon
dolalot cllnposítják, a legelemibb ludományossá~ot kin
padra vonják. A falusi gyülekezet. persze. nem áll ott, h02y 
papját szav:'! n rogja és k érdöre vouja. Tót;igas l állilhalják 
mmcsnl, u lé1('ktnnt és a lársadnlomtudományt, de a leg· 
szcl'én:rchb IcrmészcUant is. A városi papok sem kölelesek 
csak a tudomány mázát csillogtatni. Az ügyvéd, II kere!l-
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kedő, az iparos, ha a templomba egyáltalán eljár, attól 
már meg5zédiil $ dngadozik it büszke,~ég{öl: be sol,al tud 
a mi papunk! 

Az egyházi beszédek legnagyobb részének nincsen 
köze a hívek valóságos életéhez. Olyan tárgyakról heszéljen 
a lelkész, amelyekről szót válthatna templomból kijövet a 
templomkapu dűtt is~ Tudnia kellene, hogy más Ílton a 
hfv.ekhez férkőzni, öket helyesen hefolvásoliü nem lehet. 
~e e helyett h:111unk szépen, vagy nem Is oly,m sztpcn kj. 
cirkalmazott szónoki miíveket arról, hogy kétezer eszten
dővel ezelőtt mi történt. Kenetteljes hangon, lendületes kar. 
mozgiisokkal, épült'fes ,>zemjútéklwl ott színészkedik annyi 
pap a hivei dőtt s csodúlkozik, hog" az egyMzi élelb()l 
valami hiányzik! . ~ 

,.. Templ~.~i. k(~~ell's,<;égemet nagyoll komolyan fogtam 
tol fl legelso Időktúl ke:t.dve. Beszédeim tárgyát nagy gond
dal választottam. A gondolalmenetrül vúz]nto! kés%Ílettem 
s azok alapjáü beszéltem szabadon. Eli:iadásol, tartásában 
nagy gyakurlatom voll. Amcrlkáh::m és Túvol-Kelelcil a bc
sZ(~dek tömegét mondottam u légkü1ünbözöhb gyüld(ezelek 
előtt. Nagyobb gyönyörűségem most sincs annál, amikor 
a hallgatóság feszült figyelemmel kísér, zuhan velem és 
emelkedi/t, amerre vezetem, ál{li azl, amit én, az arcok 
fe{\mHgyel'lCk, minJig talCllok pltSzta (;lvezéstől szétnyill, 
mosolygó szájakat, a kételkedü sun szabadulhat s idő ilin
c..<;en. Mindig megveléssel söpröm ej, amikor valaki rövid
ségct tunúesol. Akkor lleki SC'111 kt'zdekr Egy dolog fontos: 
nemMtezővé tenni az idöt, beszélni úgy, hogy II hallgató
ságot megfogja a val"úzslat. De a templomi beszéd más. Ou 
R szónokot sok miuden köti. A ffir;:;yak választásHbai.1 ",em 
lehet teljesen SZallll(l, az eWadás módja L; elkerülhetetlenül 
szónokiasahh. Azért utt sem reménytel(~n a feladat. Meg 
lehet oldani becsülettel, cröpawrló "míí"észet" néllcüL 
Talán a hivek egy n'"sze nem !f'SZ vele megelégedve. "A mi 
p:'lpunk csak mesél." De hamar hozzászokik az egyszcr~i
~(ghez s megfogja a beszéd beLső tartalma. 

Beszédeimen keresztül vallásos világnézetet kíváutam 
a hívek lelkébe írni. Már az első tava,,"zon az alapvdéssel 
kezdtem. Egyel nem küldött, hívekhez írott körlev~lben 
igy számolIam be az első Húsvét óta tartott tanításokról: 
"Három \'f\,<;nmap a vallás ef.iyes lényeges vonásait próbál
luk mcgi~;tn~rni. Az elii\; :l!ltulommal kifejfeltem. hogya 

félelem nem biztos alapja li vallC.snak. Tudomán}' és tár
sadalmi biztosítús kivelte :1 j{ir ... únyok. {[rvizek, tűzvész, 
,jégverés fullánkját. Az Istenhez .. 1e~M mú: nem köt, he~-, 
nünket fl félelem. De az ember onc!'zdessvge l'gyéhkent IS 
megnőtt mulattam ki a második vasárnap, - magát 
máI' méltatlannak és kicsinek nem érzi lsten elütt. Csa~ 
telüt -- ig" a harmadik vas:'irnap -- ha az lslellt szeretm 
tudjuk, akár úgy, mint egy személyt, mennyei Atyát, akár 
pedig mint a fühen, a virágban, úllatb:.lll, emberI.len benne 
lakozó eröt, csak akkor fog bennünket valamI Istenhez 
kötni s fog így az életünk célt és értelmet nyerni.': 

\z ezntim következő vflsúnwpokon azt Vlzsg6Jtam 
meg "I hogy Isten országa ~7.empoTltjából milyl'l1 prtrki'tek 

, 'I' " az állam, a család es nz {'K'" MZ. 

f:s iK.,.. tovább, v:\súrnapról.vasárna~ra. Jc~n'ze,teim 
között fdtalálha!6k II címek, gyakmIl II "azlutok IS. Szent 
bolondok. Aratás elé. Dalo,s ünnepélyrc .. Az igazi vallás. 
lIalottak kuHu!:iw. lsten országa. Csodák. lIaladás. Ifjúsag. 
A karácsonyi legenda igazságai. NépsúmláIás.. Szent Ist+ 
ván. Bethlen Gábor. János Z:iigmond. A mal élet nag,y
hatalmai. Újsúgírás. ~épgyűlések. A pénz .. ~ piac. ~\ túr: 
vény. A közvélemény. A könyvek. Hagy~mal1Yok. ~.lllbl'r~ 
syen"eséctek. Magwr hilJÚk. Széthúzás. Önzés. Az értehl1l 
elhat6.rozfts d{',.,telenségc. ASS1.onyok önállósága. Gandhi. 
Ifjúsági konfer~ncia után. J~kola.me_gnyihisra:. H~laadii.s. 
Templomépítés. A ((~lwzló fiu. llalvaI~y?k.:, Egyhazfegy~
lem. Szánl:ls-vclés. Szö][ímunkúsok. Szulal. szeretl't. ~O!l
fika. Isten. Jézus tanítúsai. Zúgolód~\s .. Szer,c~lcs~varas. 
Nag"ravá"vá.s, Jrí""sé". Harag. Isten bek6Jt'. Tell nlúg. A 
1 • ~ ".. 1:'. 'k ' . '1 tiszta szív.- Árvíz ulán. Az igazi \"úlsúg.Az amcn HI J(". em. 
A kölelesség. ;\z emher, Vallás é.~ det. ünérzdcss(s: ~z ön· 
feláldozó szeretet. ~H fi vallás') A szeklák .. \ l,ato~lClzmus. 
,\, szövetkezeti mozgalom. Fegyverszünet napJa. Úsz, 
,.I,.rallY János. Petőfi Sándo!". Falu 6 város, A~ öreg.ség 
szépsége. Újévi fogadkoz{lsok. Ki~!.di. t;a} ~.I):~q5ah valla~a, 
Szeressétek ellenségeiteket. J\fagvetok tdl orome. Ké~zl1J· 
jünk a halálra. A kéretten szolg{tlat: Tö~'jé~('k. ö~sze h~l
ványi;; len eiteket. Soro~á~lwl". ..Sz,okass7:~.:rn~l I mád~(Qz~s. 
Virú<:'-vasárnapi nyomorusag. Örokdet II loldon. Igazsagos·e 
az i:teni törvény? A szentWek tüze. Keresztények v~
gyunk-e'? A koppenhágai unitál'ius gyüléshét. Igaz-e, amIt 
II vall á;; t:mf!? Aldozatké5zség 



Vnlrlmikor közzé fogom tenni , rövidre fogva é., dz
lutosan, ezeket fi beszédeket. Egy részüket, vezércikk gya
nánl , már le is hozla a mozgékony tordai HelImann Enin 
hll)ja. az "Aranyosszck". 11 legkülönlegesebb vid~ki hetilap 
.Erdélyben . Kisvárosi lap , amelynek .,írógárdája" van, 
akik a hl pOl mcglöltik kis lanuhnányokkal, sóhnjlásokknl. 
óhnjlúsokkal. versekkel és elbeszélésekkcl. A tordai kato
likus kispap nagyszeríí. lázító cikk ek et ír belé, a szenl
mih:íly fa lvi h.gazdaíní, Pálfi Miklós a fómunlwtársa. A 
lcgszrlhaduhh írói fórum; elfér olt minden oldal, minden 
felekezel. Slív0S [~hhen adom oda mindig' ft cikkeimet, mint 
sok nagyobb példányszámú iroda lmi lap ha, mert lám, itt 
ti. prédikác iúimat is cM'mcgeszámha vesz ik. 

Az ellen panaszom sohase.fi lehetett , hogy a temp
lomban mesjelf'lllck a bcszéd<,imct h ogya n fogadták. Alt 
nz c{;)'et tudom , hogy prédik<i.lásom miaU egyetlen egy 
ember scm idc:gcnedelt el n templHmlól, ellenben nem 
egy re nHlt aiha lok rá, különösen az ifjnhb lutzrusemLert'k 
és gyin·imllnk :í.sok közül. akik \"i slonylngosan rendes Icm p
lom járók JeUek. Ezek a beszédeim et nemcsak tunulságosak
nak tnhi ljflk, de "éh·ezik" is, lelki épük'ssel hnllgatják. A 
töhbi ek <'icm bizonyultak mind kavicsos talajnak, ahova a 
magOl hiába szórom. I~s mégis, fl templomlátogatók száma 
nem szaporodott! Azok is, akikről ténylcgc.~cn tudom, 
hogy beszédei met szrrc!ik. nránylng ritkán veszik maguk
nak a fúr 1.ldsil;;ot, hogy n lemplomba c1jtljjcnek. Hn vala
mel y va sá rnap n gyermekeken kl víiJ negyven felnőlI férn . 
legény. a s.o;zony és I('á ny jelen van, az Inlir rendes háznak 
szilInIl Mész kőn. Hát az élű vall ils vizévd való önlüzés, ll. 

lll:"! kél·dcseinck holygalá sa, az öszinte, meg'gyiiződúsleljes, 
sőt s1.ónokilag: hatás[),Sun elmondott beszédek seIn töltik 
meg a tcmplomol? 

Ilég-ebhcll minden reggel, a munkn megkezdése eliíll, 
im:ídkozni a templomba gyült a folll. igy hallotIam Toroc. 
kán; iHOI 7., nz h[lIlyásznrp és néme l eredetű. Később egy
~zer egy hé len. dc akkor igen . Ma II templomjárás csnk II 
sátoro~· i\ !l ll epck('n szokásos. Ebbe már, Ít'"!y lá ls7.ik. b (> le 
kell t ~i rödni. A yasárnnpi h a rang már cS:lk a buzgók kis 
esapalM hívjn . De akkor )('salllbb 3Z ünnepeket kell való· 
ban ünnep('H é lenni! 

.<\ tele templomban mindig jól sikerülnek a l~széd ck. 
A szerdclvend égség magamnak is esemény. Odaállok Ila: 
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Úr a,s7.tn.ltl elé, egyvonalban II hívcimmel. Ncm felülről 
nézek le rcújuk; közöltük vn~y()k. Különös zamalja van 
minden ~7.:lvamllak. Vlllumi mindig törtcll ik 1'J::yik ünneptól 
II m ásikig. :trni akkor szól kér ; elintézés i vagy megbocsá. 
hist A kmplomépilés alalt - a h:'laadó ÜnnCI)ct még at 
iskolóbnll l:lrlottuk meg - könnyekre inditolI nz :"! re lt e. 
neles, szomorú és siralnivaló állapot, hogy emherck egy
másra, ;l hívek énreám, haraggal gondoljanak. Rá egy év
vel islwlanagyobbilás után állottunk. A kétnapi kör.
munkót senki sem a föJöslcgébill adta, mert a legszor:,:o
~abb mezei munka idején kell ett a földet hordani. ft mal. 
lert keverni. Ez volt az iga7. i próba. Könnyű ú gy adni. 
hogy nzl me~ ne érezzük ; mos t mindenki a lelke belsej ét 
fordiloLta ki. Volt lIki örömmel. volt :Jki zúgolódással "doH. 
Kellő o lyan is akndt , aki mindent me~ta~adolt. Most ill 
szálljon mag:i ba minden ember. 

URval1l17.on év karácsonyán a faluhan és a vidéken 
észJclhelö magyarellenes kilell~ésck nyomait akartam II 
hívc:k tdl,éhiíl kitörölni . A s7.erelet vendéHs{~g-ere tlZ egésr. 
villi" hivatalos. A s7.crclct lük élclcs és mindeni clfedez, A 
má ~ik év hú"wétjan fi magam l:mkadozás:'it, hitelll bliRya
dá~!ÍL tárt am a hívek elé. Nehéz;) terhet viselni, nehéz II 
Idlváriás ulat gúnyol6d6k és csúfolódók közt járni. Most 
{me, én is új criít várok a k enyér mcgtiir{>sélól. 

Amikor ft kcnyl'Tct é!\ hort köriilhordom, ~lcmébc 
né7.ck minden hívcmllck . T:'llálkozom vele; egyenként 
m illd!'J.:y ikkcl. FC'lmérf' m lIélet nélktil. Ir~nlmnmal {~ sze-
rel elIel e1!y vagyok , .. ele. Az iinnclleinll ünnepek, magn m
D:.lk 60; m:isnak cgyar!int. 

De miért nem tudom II tem pl omot meg tölteni minden 
vns::trnaprn? 

A prófétát meghallgaini s7.Ózak tolongnnak. Ha Tor
dám. Udval'helyre, Désre dmegyek. próféta vagyok. 

Ml:szkön már csak papI 
Valame lyik család megkért ~lelölt két esztendővel. 

hogy n e hara~udjam. de a lányukat szeretnék, ha :l "üle
gény rokona, fiatnl IcIkészjelölt esl({!tné meg. 

i\em harngudtam. 
Nac:v. fénves csküvöre készült a fnlu. Va"'á rnap dét

elólt érker.ik ;"ec: II oásznfp a hl'tí'd ik (aiuMl : :1 Hallll 
rokon·po p prMil;.ál s "tónn m eglésr. a dhr.es esküvő is. A 
templom zsúfolásig megleli. A:r. cgymás felelt álló két kar-



lat roskadozott. Ha ne/<:cm ilyen gyülekezetem volna min
den vasárnap 1 

A harmadik harangozással ",h·tunk, mert a násznép 
még mindig késett. De már tizenegy óra is eltelt; tizen
keltő is. Mil csináljunk? TováLb várni múr nem lehet. 

.Húzza be, harangozó; hol vun a hihliHTIl és apahistom? 
A kezemhen volt II falu! 
N(~Hla csendhen olvas!am az igéke!: "É,~ Jézus elkezdett 

fl népne], kere,~zteh') ,Júnosról beszélni. Mit látni c,;ődültelek 
ki a pusztúim?" Kűv('dermedlcn hallgatott mindenki. A gye
rekek a fdsö kal'zalon mc,o;:sziinlpk elörehajolüi, :lhlakoll ki
nézni, vajjon nem pillant ják-e meg a felpún!likázott szekér
sorI. A férfiak, al': asszonyok ma!·:acs haraggal várták, hogy 
mi lesz. 

Jézus hallo li a kere:szLelö .Jánds müködl!sérl.il, sikereiről. 
Jeruzsálemből czerszúmra tódult houú a nép, hor~y 1l1l::'gkc
resztelkedjél~. I{ülönös dolog volt az a kere·;ztelés. Belemeri
feni II mcglól(!sl valló ernhcri II vizbe, hndd legyen bizony
sága a testi lllegLiszlulfls .\ lelkinek. ,Jézus sohascm keresz
tell. :\'Iiért nem keresz[eit? Bizonyúra irtózott a velejáró 6lCl'" 
fn.rb·,s l,'dv:.nyo:,dgát61. Hi:'zcn ld tlldja, a jl'l'llz~álemi divatos 
urak és hiiigyek egy része vajjon n('In ~1Úrt júrt-e ki II pusz
hUm, Jánosho:~, mert kívfincshk volt nk, lútni akartál.: a .szá
zak "ízbemcrHését? A tömeg mindig a J:tlványosságra csó· 
dül. A~ ÜdV·JHl(h('n::~ r('z(~shnndíi\'al FII'ja köriil II nagy
vá1"Osok utcáit. Amerikáhan a templomok drága ének_ é .. 
lcndwrol;nl UC'lniiélk fönn, ~Lólóénl'kÖt:ke! lépteinek föl. Iti 
nálunk is csali akl;:or telik 1l1'::'U II templom, ha temelés vagy 
menyegző ktlszi.i!. I\fit lútni {'~ődiiHd('k ide? - kérdezte 
Jézus. 

Nagy llapOIU volt. Az cgész jcienet, a várakozás órája,' 
a magá I nekem kegyelemre megadó gyülekezet, a kemény 
szavak, n"iinden olyan vol!, l1Iinlha a Szabó Dezső képzelet<' 
iaJálta \'olna ki. Azt ,,<,m taUdhafta volna ki jobban Szabó 
Dcz~i.í, hogy miért kLc,ctt a núsz. Nem készült cl idejére a 
násznagy új nadrágja ~ Ö. áldol! nadrág, be kClemre dolgo
zutt akkur a szabó r 

Nem voH igazam akkor II doronggal. 
A nép gyermek, s miért kell haragudni uzért reá? 
Táncok, felvonulások, körmenetek, éneklés, menyegr.ö, 

temetés, aratúsi ünnep, cirkuszi kjcsi lovak, más faluból 
dull\rda, pii.spü!d l:'l.togatás, viMki színMlti'Upp, lútvlÍnyoe-
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ság, szin, zene, zaj, tömeg, pnskaclul'l'ogtatás, rezesbanda, Ez 
kc!] n népnek Amig id nem EÖ, m051 m{'gcsak párez8r éves, 
mill(kn {'zel' év egyel jelent n fe.i!őd{~sJ)('n, 

r,'rll1 a "ma" vallá!)u kell neki. De arra össze nem gyül 
Hime[jcsLiil, a templomot azért meg ncm LüUi. SZf'gény, gye
rekes kis pap, Balázs Ferenc, kár volt fogad komi. A látvá
!1)'ossÚg kell neki, egösz testének valami, a szenu:nck is, a 
fiUének is, hogy teljék meg a szeme gyönyörŰl::irggcl - hát 
mégis csal{ jó volt, hogy tiindérLcmplomot építettem! - a 
füle mennyei hangokkal, az orra a tömjénnek vaRY virúgnnk 
ilLllával. Ha f~zt meg tullod csinálni, nagy em he]' vagy, mész
km pap, 

Es még valami egyéb kell a tömegnek. Ingyen ígéret. 
Ismét csak gyermek a n~p és fejletlen. Önlő még a 

körme hegyéig. A valláshau is az ö kic-si magán üdvözü.é~e 
n legron.lo~abb; az Isten is arravaló legfőképen" hogy őt 
meghollgüssa, ügyes-hajos dolgait elinh~zze. f:n ott neki, a 
templomban, fcltál'Om a véres élet sebeit, tetemre hívom a 
világot, rúolvasol1l fl bííni, Hszcl-enl'sevárús, tunyaság, önzés, 
sz(:tht'lz!ls hiÍlleit. A te kezedhen van a jöviíd kulcsa, ember! 
Dolgozz és küzdj érle! ]\Ia kezdd el és unokáid érezni fogják 
n hatásl. De a népet ez nem indítja meg, Ellenben íg§rd meg 
neki, hogy az Isten már mcgelégelte a szenvedést, megváHja 
holnap, Jézus is mcgvúllolta már. Ingyen hgyelemből, fá· 
radság és küzdés nélkül dic3őséget hoz re~'t az Isten. A világ 
mindig a mcssiúst "úrju: a kormány azért rossz, mert nem 
n':'gzi el a Ichetetlen!, a szcgbly, údatlan llépet szenvedni 
hat(yja, a búza árát Hem emeli, a kenyér nem olcsóhb. A SZD

citiliztnus a világ mcgvá!tása! A komlI\lllnizmus az éle! c-siI
aga! Egyik nClpró! a músikra gazdag- és boldog lesz min
denki. 

Ezt meghallgatni üsszl'gyúl il nép ezriVel. A politikus 
dobverős ígérgdC:seit csurgó nyúllal hallgatja. Ezt már te 
nem tudod utána esinálui, mészkői pap! 

H:.i.t nem bnj. Lcs:dink együtt II templomban a kcvesckke1. 
S ha mégis olyan nagyon kívánnám a tele templomot, 

egyszer-kétszer, ritkán, nagynéha, hát majd én is rendEzelt 
valami szép templomi ünnepélyt. :\Enden harag és gúny 
nélkül. Lesz zene, lesz virág, lesz más faluMI való szónok. 
Ez i.s kell, néha cz is kell. S ígérni is fogok valamit. MegújH· 
juk az unitárius vallást, hogy mindez hiba nélkül belefél'jen. 
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A MI PAPUNK KÖNYVnOL GAZMLKODIK 

A. másévt'11 bajlúdik, nekilnk ad fanác,wk(jt, 
de cl magdén se m y(lzda. Már nem is érdcme,'ö 
sajnálni, hO!!1I mindenki meylopjn, megcsalja. 
Mihi nem vit) yáz. u mU!Júéra? Ug!lcljen CI c~e 
IMei_ J.:iirlllere/ Járjon ut.tdá ll, (,miből él!. 

Akik a ICS fömcgi..'scbbc.'n félrchúzódnak tőlem .5 mahol
nap nl :} t sz:ullhn scm \'csT.nck lal/m. !lzol,; a gnzd:,.k. Va sa t· 
nap délutilnollk énl, amilll az a~zollyok ulán bemeJ.,'Yek :l 

templomba. óvutosnn fölpilInnIok a dombra, n la!á lkozó
helyre, ahol II G:tI(i Zsiga kapu jában bizülll'06!lH k:nty:izik 
egy csoport, kissé rávolabb körben lÍlI egy masik; külön vi
lág, megmozdflhal;l[J:ln, .,l l' kinl ':~ lycs. Sehm'a se jönnek, :.h :Jva 
hívom a falui , csnk elvet ve. a teaesldyekre egyik. másik llZ 
asszonyával. Az üUllepélycl<cn aZI!rt megjelennek; dszala!ooz
lani nem akarnak semmit, A Vidékfejleszlií Szövetkezet 
Gazdanapján szép számmal ott vollak. A zenedélulánra h 
eljüllek. az elsőre, amely en kél lord ai fiatalember orgoná
zott és h egedli lt. de Illur a mnsodikon csak egy árva férfi 
üldögélt az nse.zonyok töm ötl padsoraivnl szemben: akkor 
csak én szerepeltem orgona - és éncks7.ámokkal. A hivatalos 
gyüléseke! sem igen lót o~a tj .6 k tijllbban; igaz. abból Mész· 
kőn annyi szokot! lenuj esz r endőnként, mini az egész viUé
ken cgyiilt. Nemrég mjndoo,~zc ölcll va gy halan várlak reám 
egy vas{ltIlnp délut án , II templomkerl l épcsöj~n. " Nem Ic~1. 
meglttrlvll il g)'li lés, ugyehflr?" kérdezle egyikiik. " Dehogy
nem!" válaszolium vigan , " A törvény küzgyű!ésrc nem köve
lellétszámol; megyek haza a jegyzőkönyvért , ahányan v:t
l:lyunk , hal;Íroza tk (o pesek "agyunk:' l\tite ,·issza té.·telll, II 

domhlctö n re!!Ü1I1 a kérde1.ő a l:.k ja ; ut(ma lib!lsorball va:.:y 
húszan ; elhozla őket mégi&; h j) m :l r lesz gyűlés, hát legyen 
hel)'tálló is. 

Egyesle, részin i a magam ':Jnlllság-!lra. r(~szint pedig 
mert tudni akartam, mikt pen állunk , rendre vellem m ·nden 
családo I gondolat han , lI árolll roynlb" oszlollam öket. Al 
elsöbe került a "jó barát' .. a másodikba a "sc hideg, se me
leg". a harmadikhn Al •. ellenség". Minden rovatot még h:l
romba vágtam. Külön elbírálás alá esett, ha az egész család 
esy tengelyre járl; múskép jegyeztem meg, ha a férfi, a csa· 

lAd eleje, rlkiért forog ft vilAg, cRyképen I5rzett 8 ft. csatád 
többi tngjai músképen. I{ülönös és lalllllsógos volt az err.>d
méllv. A szúmba veolt 75 csaL\d kii7. iil :l9 rcM.1 8 félnél máo,;
féllei lühb "jó brmll"-nnk, 7 ,.ellenséi.:".nck, 14 p edig •. se hi· 
deg-, !U' meleg"-nek számított. A löIJhi 15 mCJ:lhnsonloa volt 
önmfl~nhíln, nmi rC'nru;zf>tinl cayet jelrmfelt: a flirfi sz:idn1t 
nu:-v kÖ7.llnvilsen "iselkedetl, az nsstony és a i=:)"ctmekek 
mcllcllem álloltak. 

Mig f~y az er ... dmén:v. ~Z c~é~l esn l:,.dol !('kinlve. ro~sT.· 
JI:lk nem mondhntó, máskl~p számolunk . h a ldlJón v .. ~ziik n 
rr rfinlwl s külön az ass1onvoknt ~s a ;:vetln('l: ckel . .Th hartil 
férfi : 40; enl'nsé~ vagy közönyö!': as. ,11:1 har:\! n.<i"zonv 6J 
gyermek : 53; közünyös vngy ellen~é~ : 22 , ~~ lU válnszl:'i~· 
tÓl npm kell h~Jnrm, !' ez meJlnyll tt1nló, <I e hndiliibnn állani 
a rérfinknnk s7.inle (elevel, nem cldicsekedni "aló állapot! 

Ol<:! kell hogy legyen enn ek! 
Nincs könnych!) nnnál: egés7. cn hihfltlnnnnk érezni ma

gunknt s minden R,rarlo<;ú~ot [lwkra kenni. !l.ltik n('m m ,>l\:'l· 
lT\'olnnk. El nem ta~adhaló, hn~v II h:'I1'mincöl eh'Ri'deHen 
f~rfi soks7.or a leglis7.1áhh ('rkölcs i fiilhithoTod:íSRal szólal 
meg, vfldo! é!' Héj. Ignzságnak kell lennie nz őrészükön i$. 
L{tlnnm kell az ő szemükkel, vádolnom kell magamat az ó 
flélelÜkkel is. 

Elsri ét; legkomolyahh hibt\m ri t :lnult úré, aki ~ok .ió
Ilkarat1::l1. de kpvés Inpnszr nlnlfnl kÖ7.clrdik :I falusi ember
hez, Milven jól lálom én CT.t mo.'; t: m (;g cikkel is frlam róla 
nT. Elleri7.ék-he, runin éppolyan mértékben rölldihorodnft a 
jóakarat ú városi magyars~g eRY része, mint Amilyen őszin
tén megbántva éreztem volna ma~amnt r n is öt vagy IIz esz
lendily~l ezelőtt. Alt állílol!arn, ho~y II falui nem lehel a Vll· 
r06rt..1 megmenteni , s hogya lanull ember ign!l. n csa k :Ikkor 
segíthet a népen. ha sors!! I \'('Ie ('~ybevE'ti jóhan és rosszban 
s bizonyos mertékiS f;llush ·á ,·il lik nta~a is. Ez i;.:az: 87.0n· 
h:"Ul ('1.1 Yé~hevinni nagyon n r héz, Al én ós(>im e~Y<;zcTÚ tize
J.d v flilomúves kurlanemesrlc J) Nyik<. c!:yik mellékp:llaka 
vülr,p l_hül. dc én már varoshan nó ll em fill. Hiflba tö!1öltent 
sok nyaramlll II rokonokn {l l. mini (liűk ; hiába jártam a m e
z()rc. ~ s7énacsinúlóba, llral:'i.sTU, bar!ttk07.!;Hn kis harisnvás 
legél1Yk(~kk('l. lc>f<.!cm a csorda lumHérésé t alkonyatkor: ('gt'~z 
ncvd0sl'lll. húl!crem, viselkl'd(>sem "Ó rosi. Amikor Mészkórc 
jöttem, CI voltam lelve a gondolattal, hogy magam is bele-
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gázolok al egysle~'Ü élethc, /{Dl.dálkodui kezdck, állatokal. 
cselédei larlok. Olva~gaUam !lizakfoly6iratokllt, másfélezer 
Iejéri gazdasági iexikont vA.sfirolla m. ll tnlkor II rnurkol ültet
lern, fl minuenttudó könYH'! oda lellcm a nyArikonyha ab la
kába, hogy k,éznél Jegye n. De ill mm állott nm meg. Az alap. 
elvek kel d melelben hl:l.mar tisztáha jöttcm; részletkérdések. 
nél seefleUek a kiby\'ck. ElhiteHem m ngn mmal, hogy l~n 
már érlek a guzdúlkodáshot.. A kÖlly\'ekhen olva~ott elj!'ir~. 
sokk:.!1 üS~lchas{Il!W{) !I :nll 11 I-i<lzdak hngyomr..nvos mű\'dés
módja it. Vég1('kn füh~nyt é rl'T. lelll maa;mh:m. ~ Hi szen ezek 
az emhCrck iH'm gl:)~(ol'oljúk a la rlóhán last, nem ,·é~e7.nek 
Ő!lizj mélysz;~ntá s l, la\"J..'i:<iza l kn)):.Jrjft k mCR csa k a földel ku
koric3. nhL ft húzát p..c m porzolozzúk, miílrágyát, vetö"épet 
nem használnak! Adta m nekik a tanácsokat úton, útfélen 
Syűlésckben. Nem hj"~llkodÍlssal, bizonyos 6valo~ággRI és 
szerényell, de adtam. En máskép inl ézck mindent. Miltr{t. 
l::yát, nemcsHeH \-eli)m;';.:ot huzaUam ; búzavelögépet szerel
Icm be. :\t>m mond tam, de ügy visclk~ :rl tchl : én most minlu . 
gazda leszl'k. Az újszékelyi papnak odnsz6Ham: " Neked jó, 
meri o. Ic faludban Lajo<;ka példát mutat, hogyan kell gaz
dálkodni, dc nálam Lnjoska nincsen. Mésl.kőn én kell, h ogy 
<1 gnzdtílkndásb.'lll is e1iJlj!l.rjnk." 

A gaT-dúk pedig llill ák , hogy udvarom, esűröm, islá\lóllI 
rendell en , a lovam k (·racll t' l1. a kocsim sáros, a c.<ielédelm 
préd~lnnk és lopnak , a kukor icám kap31alla n marad , a fél. 
hold lU,potforgó Icnll~se o U rolhad el a ~HiJollh lomácá u, 
a szójauab me~emész te llellü l II tdgy:tba kerül, 11 csalamádé 
után \·t:tett Illuhnrt Ic se kasz:íltll.Ham, a leh rllckct meg ve
szem drága pénzen , lefejem öket E?~ fJ lcs6n elvcsztegetem. 
Mindig az újít:i~t üzi! SzAntógéppd szán lfl l, II Kopla-kertben 
öntözn~ nkar; de {erem·c több búzája, ha~ylll ája vagy annyi 
bár, mm l nekünk? E/o(y évben még ő:izi vetése sem \'olt. Sok 
pénzzel hideg földbe 11Ic~l'IIiis l úJliUnl bc, dc a ballaciUlot 
c~.Y m3siklml1 kiplI sl lul ni hag:yja. A Ill á !>t~ \'a l bajlódik, ne. 
kll nk ad tanácsokat, de u lII aglH~n scm gazd~l; múr nem iol) 
érdcm~s sa jnálni, hogy mindenki I11cglop,ifl, megesalja, miért 
nem \'Igyáz a mugáéra, ii~ydjcll il (~st'lMc i könnérc járjon 
nzutall, :aniből él! ).Iind{'nn~k n ekifog és minden't abba
hagy, Tejből aklr pí'nzl csio:ilni, megindít!')!!" a. tejszö\'ctke
zetel , abbahagyta , átad Ia Köwndnck, fl tchcncit eladta 
Nck.i!{C1.~ , hogy g:11.dálkodjck, il llnloka l VC!'.7, ekét vásá ro! . 
fér flcse":det tart.. :tz tóu nbbahag:y minden I, uz ekét elad ja, 

, 
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a földjeil kia dju niszibe, Soha a feleselt u tim nem néz , m ét{ 
flZ osztAshoz sem megy' ki. !\linden (';.:yébhct igy tesz. Egy 
évig lanftja a leányokat kétsz6lam(t dalárdára, leányegyletet 
alakít , fOl1 fl ln l V<!5l, megs :.:ő!l I'H, ho~y legyen ahból magyar 
ruha , egy cll' l'szül , a többi hc~ "Hn,? i\1 ::ge~ intÍl.ia [IZ állalbiz· 
losít.'I.s I, l-!y íí[é~ekd tart a l'opta,ijr;lözl: .~ , tCllll'l1,czési egyffit 
ny élh ,~ ü\{"H.~ (!I'I, ahhD.!i1nrad minden. r..ler,prúh{lijn a Napközi 
oJthont ; nz is ('sali {'!:y hétig folyik. Hét k jt!'1 v:ísárol egy 
tyúklo jas t .s egé~z tilen n (:1 kaJms vcrelH:;lik :IZ udvarúo. 
Tordúra :lltko r megy , <lu tikor m':l'.dcnki míu' jö n \'i f.S zn. Gyli 
I-ésekelt mindig várai mngMa' ... 

S hÚlha még lud hik vo lna a gazdák, hogy hán}' más ter· 
vet eS.'l.k papina \'etd l {~ln , fcld te cs~,k cgy nap. egy ('sic 
álmQdozlll tTl, de el is wtéHem mindjárl! Egész halom 
papfr, ÖSM!e!-iyüjtw ~y,épen, mind itt hev(~r dü\tem az asda-
lomon. ' 

Feh 'cnni fl falu t{t t""";luHlmi t ~rképél, lIw,::tudni m indeni 
mindenkirő l . Lc1kés7.ck s7.:', má ra w~érliönY"el imi részlcles 
útbaigazítá'iokkfl lllp,y fl p<lpl, m illI a fa hu·(!zelő i munkál ille· 
tiileg. Népküny"kiadfJ túrsnstlg alupftásil, ~~ venlc G-tO kÖI1)'\· 
kiadá~n, l!vi félmillió Ici Il)'mudafcjlcszt(:sl'c. Eg.ész5éges, nép 
s7.timára való füzdek havonta kétszer. IfjRk részére az "Új 
Vadl'ózsnk"; felnőtteknek "A Nép Barátja"; gyermekeknek 
"I{is Tes h'érel~ Könyve", !\épszerii tudományo.s i-smerlelések 
" A Vih\g Csodá i'; címen. " Könyvck Könyve" , ez a h iblill 
kin~sein('k kiarmá:d '!a. Iskohiba IllPg Jl f:' 11I já ró gyerm ekek 
részere j :.'.It·~ kdNut:\noJ,:. KirtÍ mluJá'iok I'em\czésc, ipartelepek, 
term éSl t~ H éi7.t'pségek meg látogalásD . SlÚST., l'umÍl.ll és magyal' 
di{l.!;:ok (':~y ültes nyári k(H)Odti~~ü . Ulda-köllp-tár ; húsz k ijhll 
minden ló.dllban, cgy ládu nlindcn fulubu. ldöllll:ént a ládák 
ldcfiel'öWdnek, lllíg a könyvek a vidéket hejúrják. F<1.lusi kis
hézlel·\, i·I,; Debrec.zeni vagy Kós Károly művei. Téli tan
folyam rendezése a ,-idék képesített áC!lai nllk és kóművese i 
IlI'k, uwlyctl ; I Z (lj magy.-r ':pilés I ~nyl'ft(· II tárgy. ~épmüvé
szeli kiá"'t .\s; gazdakongressz us. A szüll,tések korlátozá.i.á · 
nak emrll' rsrgcs lllegoldi\~ft. Szönycghogozús m eg!anulásn. 
LillOlcllllllllcbzés és egyéb miivészi kézim unka hevezetése, 
Könyvkiil észct. Lc;;e!őj:lvHág, ,'ilbnyfcjksidés, a salétromos 
víz ml'gji\vít~isa. A faIn ki.i1ön!Jnző h:ltámin ak földjét gazda
ság-vcsy lanitag Ine;::l lat;\roz la tni. Szántó3ép-Egy lct megszer · 
l"ezése, Il mcl~' az ükrölw l I chCllel.:r~ cseréli úl ~ II Icjgazda
S:1got g(:percj i1 földmunka-v(ogzt·swl. k apeso lj~ ÖS~7.c, .,26 
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gazda vesz 50 teh enet 60 ölcör árfiból; meglakarft 50.000 leH. 
liO lehén egy év nlatl t('rme! ROO.OOO Ici érlékű lejet. Többler. 
m,..lp~ f~r'rl-k,. n I'I"hnlót:!tsn ,!nhh lah';mtivf'lé~f' kRvl'fkf'7fp.ht>n 
35.000 Ici. Gazd ~ nk énl hevét el 15.400 Jei. EneJ szemben a 
ki~dh s: g~p:í rrp~,,1r. t. knm:,\l . . invHások. 400 hold mf'g"5zitnfá. 
s:\nllk ii7 "mknll .. tl-aei, ~rt7.dánkénl 6800 Ici. Gazda tini a 
haszn:1 II ... i Rflon tpi. 

Mf'nnvi nn1dot! nr:íl (>IIöI1o'I<,m .. k:tlklll!ilh 'l'la l"~ Valami 
f!("m"olal m('1! ... ilb nl :\7. P'l1"emocn ; Tnnka Knroh' !p:f'rin' a 
,'idplml'k s7pn·,~, II<,llIiC' k(' lIl'lle 'l <,It;ul:lnifl c"flk ~1.ht . "'o~y 
terv('k('1 tNWI'I ... k . 1\71 II' k('lIrl, irni. e~ ... nhr a'nU'l7.ámfl:'l'l_ 
sal fl hf'h'(, 'l <; r\-!'cH ldorllhMni. Mi mioden · elk ~\Tl 7.f' lhelil. 1:, .. "ok 
tervhe? hl"' i~ :l1:ú" """ 1"5 kellene a7. egy nkaralon és bt'CSüle, 
Jetes 'l7.!mdékon k(viil t 

Gvat"lh~{L!?aim Slnl11M <'UY S7m7.rn f'lr\ljni nf'm IPhet. 
F>,.pk vpleie. az :lIno· &. fciC' lt'a('rlptlens(.g oka. nyiTvfim''lM'ln 
hihn . . 4lmok ~7üllHr Irnni nrm vt;trk. dc Vl'1n hni m:íshnl 
eTéR. Nf'm swldnrn rá averrnrkknromtól fogva a kicsi. nWl1-
mns. min(lennaTI tl!!vnn\lt!v elv~!"!7.endÖ munkára a !?azd:ls:'í":(. 
brm. Ez m(\~ nf!m hiil! . c~:'lk IiI!rW()1. Dp nem venni tud'l
mri"t :Irról . h(lf:>"v n7 ina~th'ek C'lmnbsztása pótl:í'if igénvel. 
hn[l"." ~mjplöfl lí.iil:'lni vn!l;.' m:'í~nknf tanf1nni lehe'nl'. V1~V 
e.gYHfnhen v('le ;1 let" inhh eselhrn. mr!! krll tnnlllni a7. 1I"""rl 
rr""de~en m!,<1sl'n"rf~IJli. D ~7.t:nnf rpndhf'n far'nni. nz i"flílló. 
hól a fdttvfll k;M nvn tni . "? lill:)'!)bl mrqkrft:ltrlni. utána.. 
np7ni JI e~f'l(:rlf'kn('k . ti " ~'l?{'~ miív('lőkn,..k. rt mnnkM p<1é. 
S7.pn elvrl-gp7.ni. n \' ~ tr\-s l1!:ín nr:'llni. f'~t!-TlPlni és c.«ürhe rak'[\.. 
rMni: h o!!y t('M t e):{ynl'mf'IV R:'lzdá lknd-l.s i alnw'v eJméh,ti 
tudlisa ncm ad jngnt a fölén V rr7é~ {ore akkor. nmikor n ('"v a. 
korbth:tn n f'lcmi dolgok k iv;lcl(' is (il!hrkiáltónn tökélell~n : 
ez már erkölC<ii fn~v:-dkoz4s, ami mia l! m éllán nézlek ts! 
néJ.nek Je fl fal .. ~!\ld!li. 

AT. úri r{'nd htine {'l . :',ki n hulásl töhhre I:)rlj~ . mlnl II 
k('7ek. I!Ihak M t:n7.dn,ft~i CS7.kÖ70k i"'s7.ev{,gó mnnkáiát. 
Amil ki\nY\'('kllli l "nlnk i m('~érlhc l vilá~os:ln ('~V órn l'I'nlt 
~ ('1 is tHd mn(!yn rJÍzni l·r l clml'~('n. annnk hih:ílla"nl folvó 
s7."kils~:l. v:lló bef!vnknrJlt'ifl e~e ll('~ ('~7.l('nd(ik mllllkhin. Be 
könm'\Í dll"!!.:ni: ci"zi mél\'~7.:ln!{i<: t l De vl;g!'zd el mal.!"an nz 
év mind!'n gazdnsftgi munk.Hát. r,ö7.hen h!inyá~s7. . hnrdj kö. 
vet a g\'hrha, flll':"lrO?l hagymát a v:í.rnsnkbn, vidd ki n fdi.
gyM a hal:lri földek re. mcrt a h egyoldalon n7. ufakat fplire 
befúhatja a hó . .ts érkezt el fiZ ős~i szántással is, midőn II 
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töld lefugynal ítéld meg magad, tallul! lté~"etet.ö: nem btin 
fölCnyt mutatni, tanitani akarni c!ak azért. mert te könyv. 
lXíJ kiolvnstad a szabályt. s a lúltcl'h clt, fOAkadozó gazda
ember nem hajtja ezt végre? Nem méllá n n ézi le a gazda ft 

"könyvből gazdálkodól"? 
Tc is tégy meg mindent, amit ö, és ;I"f. öszi st~nh'ist i~. 

Akkur mindenki látni fogja, hogy lehel. Auat tanilani fogsz. 
A "Mfalvi papot mindenki becsüli , :\ vid ékcn kCl6cgkíviil 5 

01::11:\11. ő II mintag:lZda·pap. Az udvar:} tiszta , Kyümőlcsösé. 
ben. szőlöjfben :t munka elvcget\·c mindig a max!'! idejében. 
Fclcscind. utánanéz, ke ... eset sem vegl"t s atl is jól. I~az , 6 
fa lun nött fül, ezzel a felada la könnyebbé \'ol! téve. Dc nki 
levelibeka, az ne ... ,a gyjék :.\ ... Izbe. Ha a mészkői pap egye
bekkel inkáhb szeret 65 tud foglnlko7.ni, hagyja n p:azdá!ko
dúst és a gazdasági tanit:i.st másoknnk. az :'lrravalóknak. 

. Tanullnm, fogY'llkozásom'lt fölismertem. II ~azdasá!~ i 
sza ktlrtő akadémiai talárját rég il'dnlllatn lj inasi kötény t kö· 
tötlenl. Most lanulom a telke I rendheszedn!, rcndbetarlani, 
az isti1ilót tisztogatni. Ez évben már utúuanéztcm a feleseim
nek . az oszláshoz kimenlem. Azt, ami :lZ cnyém, védem, az 
udvarotnon a kutytimat hosszú limera kötöttem, ,'a.n is fám 
lélirc hőven. Nem vagyok t"emr-nylelcn esct. Kúr, h f)~y erővel 
n em ·birom, sok minden azért marad cl, mert kfmr lllcm kell 
magamat. 

De azl is tudni kell, hogy :lkit egyszer hazuJ{l5ugon fog· 
nak annak l'1wt:'tn nuír e!.{y .~7.avál sem hi szik. méghD Iga.· 
znt 'm ond, nkkor sem. Nek~m i ... mind r:nl feJr6nal{, fi7.t i s, 
ami nem vcf kt'm. RiwllVOS vállalkozások , am ely!'k külső lát· 
sznln kéltié~kÍ\"ül ez: ~ pap ennt'k is llckifogOIl S abha· 
h 3.g)'la. a dolgok ternH~s7.elénél fng\'~' scm khell~k m ásol" 
mini kfsérl(!lc7.c~ek. próbák. Állalbizlos ílás, temelkezési egy 
lel, hurka lyuki öntözés. Csak Ú~}' lehet me';Iud'lÍ. i\kad-e 
elég lénylf>.ges pártoló. ha a z emher !Jelel'ág. Vi6tonl , hn kí
dN íiI. kevesen :íllnak n lerv m ellcll , OkOS3hh a nnak kivite· 
lélő l cIMIni, mini tová bb cröszalw lni M!t és belebukni. A Icj· 
gazdúlkodás is iJ)'en megflél és nil!. kell hogy essék s m ég sok 
cHyéb. r::~y alkalomm3.l. amikor m ég II kövendi pap 16 a rra 
tett c{·lzflst. hogy kapkodó vagyok, táb!ázalot k C:sz íl elt cm II 

v:.\llalk01.:'\saimról, akár magán, akár pedig közösségi ler· 
mészetűek voltak azok. lIyenfurmán ülött ki li t ft élet: 

Teljest'n sikerültek: Templom újjáépfl ése, iskola meg· 
D8gyobhHásu, iskolai .szövetkezel, könyvtár, önkormányzat 
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45s Ltllmt~jt.l.dlem k ifcjlcs7.1é!Jl' , meg:ijiiolt konnrmilás, játszó. 
lt; lei;' nyuji?sa (al udvaron) tis léícsHt!se (bérelt területen), 
hlhllaol\'nllas bc\'(!zetése az iS: I!llti:o ;~ telelbe . Esti istenthz :clp. 
kk , szeretctvenclll gségi bcsz(:dl'il'l, lejszövetkezet a víctélm ()k, 
II VidékfejlcszW Szövetkezet nwgalapíhil.l mint jö"ö tervek 
kerete, egyhá zi g ipszbány:\. swI. . 

Tűrhetőell sikerültek: Vnllásos csléh"ck hivek (;:~abad 
dÖ:ldásai, vaHú~os {\'i t~'~'e:(cu a z (Ii, sz;bud istentiszteleti 
rend,. búzaveliiljt p, lllag3snyo mú"ú -. syümölc.sfapcnn etczű, 
ntpföJskola , ! c~ws !.:· lyt'k, hi w l1Vo.s föl dek rC!ldhehozása 
~z.{~ll t.ó~éppcl l';::; !J ::'~R,·,\,-,t SS :.lJ. n~ila- és burgonyatc-rmcsz tés, 
1(!U:\;1gl koufcrenc lak. Isk\)!t'l h31l fl kczimunka bc"'ezeléiic 
bm'~mfi(ellycszl és, fajkukorii'll, {'g-yh:ízi hcszédeim, p:l pilak 
épItese. 

, !1i.=~ll~jo:~ .uempontból sil:cr iiliek, lIlIi.l' okból Jlem : Új 
Pl(!(h!~alasl 1l·{ltIyzu r, !emetési J;('s;~ éd{' k, K0ptr:.-gviimö!c lös. 
("S(I p lögépszii vet k t'lel, . . 

Jol m ent r(J1j dftrabi[h 1/:l!fáll ofJballf!'1l1lam : Szójabab, 
n~rr:lf~r~ó, csalmmídé, m uh:u' és !(öles 1v..ineVlési', női da l
kül" Ic:mycgylel. yclílések. 
... K.ö~_iilmé,1!IICk ,~n~alt lI ('m úl." l,riiltek: lfjúsági Egyld, 
~ I) l; S:wvdsi.'!;e, kmos g:lZd:UJ...t~dás E'gY -e~y c~aládd ul. t ej

.~n;.:{J ~H.áH és lcjél" lé_kt;'síl~s ~f!:;~7. köll . . ga;dn ~.ígi tanác~acló al
kahH~z:"S:l , h!i!el':l .\ifl:í.s , 1\!liIdkCZt's i c1;yl<'I: líHa!bjzlo!oH:ís. 
n ... pkl ,zl ol iholI. l\ofJla-i'lnlüzés, 
. . Hibámból nCII! .:;ih 't'ültc1.': ,\ min'ng:lzdas{l;<, ',:,Icl" is

la!Jo r endben 'HI'I :l ~ a, ~I szitld~.\I ll h()s l'siélYl' k. 
_ Er. il fel.~ (l!·o l ás nem tel jes, dc: jdleIllző, Ott állok gy~n

g .... ll, allu! a faju a " I':'H dos" paptól :t legtöbbet nlcja, .\ m ti ,·. 
l e·~t ~n a kics i rossz lenyomja :1 sok jó!. -

Xem b<tj, nl\:szkiíi IH ;) ~.r ru'ok~ Csak l1Ios l összel houá
tok rendbe a l épilkezésckk·d fcizaklutott ItdV~H'omat. Majd 
I1lll t: ,iok én oli is eredmény!. :\11(;! :lZl ti leginkább l;:C'I'C'sllek, 
:\ kc kél pedig k öszöuöm . 
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A FOLTOS CSIZMA 

Csodála/os, c.iodálatos fnlul Az ó.~ember ki· 
csit lesimUott, bozontos haját rótzrt, KezébeIl 
ott van a kőbalta, csak nem látom s J6, mint 
a 'olat L'cnyél", ha at ulaI a ,uivéhez ellalú.lom, 

Ehe) " é tkemet mí'gvalIo!tam, most következzék a lÖbbi. 
Különös ~yómis, senki sem kéri rá, de sor t kerHek rá, 11e
hogy más tegye meg, Hibáim at nem kisebbítem ; e7. t is SZ(Ul
dékosan teszem . Jobb, ha az , aki hallJa, védelmébe fog , m int 
ha új btinökcl 60rol föl ft mcgvallo llakon tu!' Nincs term;;· 
szeles tckintélycm, a lako lll, h::mgoll1, visclkedéscm: most 
erre a gy:iszos ének re ~yl!jtok rft. Jobhan m ondva, hiszc,} 
erről telini nem lehet , h a tényleg igy esik: ami van is, szán
d ékosan lerontom. Pedig fl népnek úgy kell a pap mé1tósága, 
l'izép, fekclerubás, csendes járása, tiszteletet para ncsoló be
s1.éde, mint a fa lat ken yér, A léJekbonw las mesterei ki muta t
ják, hOHY a kisgyennek nevelése nem teljes az apa ha l:'! ~ll 
nélkiiL En törvényes npjukt61 fosztot!nm meg a }J{w imel. A 
jó öreg Tal'csnfalvi Pált , negyven évig Mészkő lelkiatyját, a 
körmével kapamft ki egyik-másik h ivem, úgy h allom. Nincs 
is annál kedvesebb dolog: kicsivé, alázatossá, gyerme:,ké 
lenni bajuszoson is, ha a pap szép csendesen megjárja m agá t 
a7. u tcákon , amezön hosS7.úszárú llip:l\":l l II ltezébcn é~ r flllk 
néz, fogadja köszönésünkel. Az se baj, ha fiatal Illé~ , rá le
bet írva II 5zenl.<;ég a h omloká ra. megén:i azt II n ép! 

Ahol lU: igazi pap megjelenik, oll elhallgatn nk az em
herek, tiszteletteljes csend támad. Am it a pUfi mond. a zt úgy 
"eszik , mint szájuk ba az úrvacsora i kenyeret. Ez Q pap ncm 
i!l olyan, mintha pap vo lna. 

Mindenféle különös ruhát magára lesz, egy nyáron 
szandálbnn és rövid nlldrúgban láttuk, a csizmájn gyakran 
foltos, még ÍlrvaC60rát is oszlott úgy egy karácsonykor, K:1.
lupol --nem visel. OI}':1I1 közöt!ünk, mini a gy~l"Inck ; fut bro
zik a gabonás körül n sza mara val. Amig az ereje b írt:l, kiállt 
a legl~nyekkel labdát rúgni, a leányll kkal gumikurik:iva l 
hajigálózni, II gyermekekkel fogócskát júts:r.ani. 

Az p('dig: minden, csak tekin tély-viselet HelU , ,lhogy !'I 

gytiléseket levezeti. 
Ni nes cgy iinnepélyes szava, A tanácskozásokat mef!-
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nyitja, ~a valaki közbesz.ól, megAlI és hagyja ,· hadd C5épeljék 
a 5emmll. Jól megmondta egyszer Halmágyi ur: hál liszte
letes úr, v~gye ~,ezébe, mint elnök, és vezes.o;e II gyűlést! 
Azonban torténJck meg. hogy va lamit mi ne akarjunk I Ak
kor egyszerre beszédessé válik. Nincs egy csepp büszke5ége. 
Ha nem akarjuk. hál nem akarjuk; mierl áll ki vitatkozni 
crólködni. érvelni, magy:.m\zkodni? Addig bt!~zél . hogy köz~ 
ben II krumpli is kinű: kilu)szél mindnyájunkat, beszélni 
tud; arra tanult. 

Büszll.esl:gem ~IZ csaJmgyan nem volt, amikor a Debre
ceni templom-terve, vagy valamely más szi.ik5égC8 jt) mellett 
ka rdoskodt:ltll . Mil él' a IJüszkcség, ha vele a célt elérni nem 
lehel? Dc esett ugy i ~, hogy kilört em rS embereket büsz kén 
rendreutasÍtoltam. Az II gyűlés volt érdekes, amikor az egyik 
atyafi közbesznkilolla a beszédemet: ne tessék minket félre
vezetni. tisz lelc.lcs url Akkor jöttem rá, hogy én fÖJh:í.bo. 
rodn! i!> tudok höségoscl1; hangon, pedig ol ya n van, mint a 
bŐ!ö01bikának. Az emberek némán, kővéváHan hallgattak. 
Nagyszerű voll ! 

. Egy. héllel ké.,óbb az ellenkezó oldalról vfidoltak meg s 
nunt am:ko ~ a tig~!S a krokodilus szájó.ba !U!(rik a szegény 
néRer feje felett. ugy Ulosódtam én iil tiszlára a vádak alól 
an~JkiiL hógy magam:.!t védenem I, ellett volna. 

Egyik m ásik gyűl6:,rc egy idusebb s jó emberei mellett 
húséges barfltsagú gazda azzal az c1haláro7.ással jött fel, 
hogy kérdöre von: mit l::t nllok a gyermekeknek? Meri 6 hal. 
lotta s azt én hO.I(Y 1chetclli? ne ugy esett, hogy egy jó embe
r ét. aki kész voll őt mind cn~n pártolni s engem ürömmel nwg
táncoltatni, már a Syiílcs elejt~n rendreulnsilollam. Ízléstelen 
" 011, régi, lezá rt üg yeket bolygalolt föl, :trnt'I1yel 6enkinek 
scm használt. S amíg cn ezt a jó .emberét hangos szavakkal 
leckézteltem, öröm voll nézni. hogy csillagtak a szemei. Ez 
mM igen , ez pap~ Eszéhe sem jutott , hogy kérdőre ,·onjon. 
l\lcgny"godva távozolt 

Olyan a pap biiszke~ége, min t az éles klsza, csak fogni 
kelJ jól ~ min~i~ telibe találja a rendel. Tetszett az is a nép. 
nek. amikor klJelenletlem, hogy én pedig kepél kérni soha
s~m rogok. De az én lelki hcrendezéseIri szőnyege nem a 
büszkeség. Al ~rinlhcle llcnség , ft Z igen, dc igt!rctért min. 
dent megleszek. Ha hfvnak, százszor is visszatérek. Mindig 
várok, a reményen túl is egy e.sz1endöt, s ha az letelik, újra 
kezdem. 
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IH kell -'lM eJlenem harmadik mi-Iy okár6) annak, hogy 
harmincöt mésl klíi férfi cJég~detlen velem. 

Olyan dolgokkal törődöm, ami nl emberek jó része su
mében I,{'vc~ vagy semmi jelenlöséggel nr.m bir. 

Ez hiba; ellenben lIem bizonyos, hogy ki é. Esetlea a 
népt : k':ttem, hogy az enyém volna . PCldúul 6n a magam 
resz~ről komolyalI veszem a jézusi étet abpel\'cil -- nem 
azért. mert II J ézus tekintélye előttem törvény, hanem mert 
U!iyl:'llsZlh:, II J rl l1S életét ll gyan3z Sl Z isteni eri) határozta 
meg, mint 8Z enycmet. Az emberek pedig nem lelkük sze
rint kett'.sztényck. űk azok és olyanok, amik és amilyenek. 
Emberek, magyarok. A kereszténység ráoltás és ráolvasó.s 
Izámunkra. Ncm kell kom olyan \'enni ott, ahol ellenkezik II 
természetes élellel. Ki lesz bolond n m~sik arcflt is odatar
Iani annak, aki <'gyszcl' má r arculütölle, vagy odaadni al6ó 
nlhájút annak, aki róla a felsöket It:húzta ? Szeresd ellensé· 
gedet! El. ismét miféle lehetetlen kivánság? Ezt lanította 
Jézus ? Szép, dc ide mi m ár őt ncm követjül, . Az egyedüli 
egészl'n egészséges és tökéletes öröm, am i számunkra 
~bben II nyomorúsúgos világban kijut, az, hogy ellensé
geinket kiadósan gyűlölhet jük. 

Ama karácsonyi alkalom, amikor az úr·a·sztala mellOI 
tökéletes szeretetre hiv tam fül II hIveimet, tE'Jjesen hatás
lalan és célját tévesztett kisérJet maradt Senki sem 
mondta de az emberek szeméből kiolvasIum ezt. Bizonyos 
levegős;erü érdeklődés mesnyilvánult a népföiskolás ifjak. 
ban a távoli nemzetek iránt, amikor eszperantót kívántak 
tanulni . de ök Icpödtck volna meg a lcgerösebben, ha a 
lCRközelebbi szomszédok irányában való megértés keresé
sért: vezettem volna át 11 tanulást. 

A világbéltét is jónéven vennék. katonnvj!>elt férfiak 
irtózva gondolnak vissza a lövészárkokra, 1\ repülötáma· 
dhokra, de énékcny 3. lélek, aki egy elté\'eszletl szóért 
képes a szomszédjára is r é.rohanni, azt könnyü gyíUöletre 
gyujtani más nemzetek ellen. 

Romolyan veszem az emberek közötti egyenlőséget ia. 
Ismeretes It falusi ember 60kféle rétegezödé5e és rá

tarti!b~ln . Külön tartanak a nUl(ygazdák. külön a kisgaz
dák, külön nz iparosok és külön a földtelenek, a nap· 
IIzámosok. Ninc$ ebben semmi kiilönös. Hiszen még a ci~ 
gány is, aId n magyar li:azda szemében általános e!'Ober
alatti fogalom . kényel megkűlönhözletésekel visz vlogbc 



maga között. Ha cl köműves cigány t véletlenül arra )~6rem, 
hogy vályogolja meg a csüröm oldalát, meg fog sérlödni. 
mer t ő nem vályogvefö. Ha a vályogost bizonyos gödrök 
éjszaka i kitakarihhára h ívom föl, felhuzzn az orrál : kinek 
és mind. tartom öl? Gandhinak könnyű, ö akármit csinál, 
Gandhi. marad. De II szegény vályogoot egy ballépése v~g
legesen és helyrehozhatatlnnul lenyomjn fi létezés legala
csonyabb szinljére. Ha méf: a cigfi ny is ré tegekre oSzlja [t 

maga Ifl rsa dalm:H, hog:.,.n e találnánk aprólékos, kivLU
ftllón.nk uéha I c\jl~scn (Irthetetlen csoportosulllisokat a ma
gyal' f~\lll S i nép küzölI. Aki boldogulni akar. annak ezzel 
Ijsztáoon kell lennie. Cll tisztelnie kell. - lit ismét hibá
ban tahíllalom. Rongyosokkal, senkikkel és kiközösHeUek
kel barátkozom s ezzel elj(\lszom II nagygazdák megbe~ü
lését. Húsz holdon felül nincs I~\{IO egy ember Mészkőu, 
ak i jónt"ven venne, lélekbfil szerel ne. 

Nem tudok ullllyira menni, h O't\-" a falut a szegényei
vel szemben való kötelességére rávezcssem. Az örc~ Pa.1i 
Mózsi bácsit m ég segítik hivatalosa n. iskoloswlgának tet
lék , engedik, hogy a hnr:mk:0zó kunyhóban lakjék ingyen. 
De arról szó sem lehet, h ogy u kö1tst·gvet t!.~be valnmit föl
vegyenek a s7.cgényck segayezésél'e. A Nőkszövetsége is 
kövdkczetescn begombolko;dk. amikor ilyen húrokat pen
gdek. - Nem érdemlik meg, Iiszlelc1cs ilf! Az ember II 
hibú..,! Volt állása n gyúrban. eljá lszo tta. Vngy az ::tsszony! 
Varrótűt a kez{\he nem v eSl, h ogy R gyermekei ruh:.íjá t 
megfoltozza. - MegpróbálJam, fl gyermekeket hívlnm föl, 
hogy egy iskolúhn rossz cipő (;s ruha m iatt járni nem 
tudó társukat segélyezzék. E redmény nélkiil. Azt h all ottam. 
nzt valaki fölcmlcgette dícsérólct:t, ho;::y egyi k k a rácsony
kor roltos esizm:\vul osztoll nm úrvacsorát os ugyanakkor 
két családot felruháziunk (a feleségl'ru Dániából és Décsool 
kapta ismerősök liS! a k is ruhák at), de II p€ldát követni 
.senki sem akarja. Minden újabb k lé;érleltel csak. magamat 
teszem nevetségessé. 

Olyan dolgo!(kal törődöm, ami a falu erejét meg
haladja: túlságos~n magns erkölcsi és emberi értékeket 
kív~lnok. Val.rtki egyszer j:lú nyosnll azt mondolta, hogy 
keblilanáosos addig valaki nem lehet Mészkön, amf~ e.!!y
házát me~ nem lopja. Ez l"hct igaz, lehet II kivülá1J6k irígy 
általánosítása. Dc II tény nz, rendkivül nehéz ezt a ma
kacs. ulindent jobban tudó s aránylag a lacsony erkölcsi 
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Addig uzonban mérleghe allít a falu ójra és újrn , e~ 
hiAnyosnak talál. 

Kéha a magam gOlIlJallamága ls növeli fl bajt, A 
cs~plőgcp 6zámndásni! egy idei g én vezeltem. Egy gyűlésre 
rendezeUen inltokknl rncn\(:m CI s elnámo!ást adni nem 
tudl nm. Wgzelcs könnyelmíiségl Mire egyébre gondoljon 
ilyenkor Ho nép, mint :)rm: hút a pap is? Csuk ügyesen c~i
náljn, megcsípni nem Idw l. A szövetkezet gazdáját az ellenör 
rajt akapta. hogy nyu gtáklll h:lmisitott . A m cglorUtsl kfl"ánó 
közvélemény az ügy<'! hírc~[lg elé !lkaria ,,·inni . Lám, a pnp 
clsimiloll mindenl. agyiil esen m f" gbocs:i. lásról beszélt :o; Arról, 
hogy elég biinlelés érLe már a nH'gtévC'dctt gazdllt a (őlfede
zéssei. a sz{>~yennel. Ki tudja, mi crdeke volt, hog)' ezt 
tegye? BelevHt e a gnzdáknt abba is, hog)' a cséplögéppel 
"idc!l<eljenek; be is 6zámolt piir t'zer lei rMizelésscl, nem is 
véve figyelembe n ~ép rongálás..'l ,\1Ia l szenvedett kár!. 

.A péllz kezcl6snél a lcglúscbb gondnllanság végzetes kö
ve(k('zm~ nyckkel járhat. Bennem a gazdák teljesen me!;blz
tak , , am ikor al első években a vámgnbonát minden gazda 
It ki jelölt napon behoz I .. , csak magam jegyeztem föl eSY 
pnpirosra n mennyisége!. Igazolflsul nz fvel n{'m fr:'lllam ahi. 
senkivel. !'::n adtam el a búzát ill, amely a Icikészí gabunás
ball \'Olt elraktározva. Valaki a gyűlésen 3z1 állílolln, hogy ö 
kél vék:H vett meg, nem egyel, amint azt én mondom. 
Szerencsére 3Z embet'ek ti sztában voltak al. illeW erkölcsi 
megbhhalÓ,.fasával, elhiUék nelicm 1ll.I, amit Irá.~sal hizonyf~ 
tani nem tudtam. Dc vajjon mindenki elhille-e? Hálha ma 
annak i6zom a levél $Ok lekintelben, hogy n gazdók belém 
fekt etett bizaImát örfikérvényünek veHcm? 

Vajjon lehetek én mép; Mész kőn nz egész faju papja: 
harmincöt férfié i,,, Vajjon nem hanyagolIa m el a szemé· 
lyes érintkezést velük olyan mértékben, hogy új ·összemele. 
gedés mar nem lehetséges? Vajjon a hih:íim s a zok, ame
lyeket a nép rovásomra irt, bár nem azok, nem ront ollák-e el 
n j:Hszmá l végleg, amelyet csak teljes újrakezdéssel 1chet 

. jóvá/enni - egy m ás Caluban? 
l{öv~nden egy pár évvel ezelc'HI komolyan beszéltek 

aITól. h og)' papjokul hfvnnk . A SlolUstéd fnlvak csak jó 
hirt m utún ismernek, nem lftlíák napról-napra rendetlen 
udvaromnt, legi~azibh bűn<1 Tl! jeleit. Nem ftZ volna-e il leg
okosabb: megpályfl'zni a legelsö megürülő, alkalmas falut és 
újrakezdeni az életet m5.~ emberként, tapasztalatban? 

I 

Hfl lIgyan itt lehc'ln e ha"ryn i az új I(>mplomot, a meg
új llolt iskolá l, uz új papilaknt és ali a lelkes kis csoportot, 
amely hiisl>ses, jgll~ ragaszkorUlssll l 51.crr.1 és kilatt melet-. 
tem,.. .. 

Volt e~y idő, nmikor komolyan gondoll:lJn az elköllő· 
z~~l'{'. E'i7. !endőnkinl , húsvét másudnrtpjún llyit \';'lJlo .~!1 n he-
8znmol!)k 1\ templo mban a lefoly t év (,sclII~' llyeiröl és azok 
lanuls;'umiról . Az HHJ4. évi sdllnndás c1kcsf? l'cdclL han gjl'lva l 
m eglepi e a h ívelo:l. I1úl é l·dl'me.~? Hibáim Iellt'Inek, v:lnn:lk, 
de szabm\ sC'mmibe venni jóakaratomat, egénscgem koc
k(lzlall'lsflval végze It építő munkáma t? t::n eddig azt hillem. 
hogya lelkészi munk{lt meg fogja becsülni a (alu, ha ann"k 
JJl inden része a közösség val:lInilyen elömenelelét szolgálj!1, 
Tévedicm, m eg kellett érncDl :lzt, hogy :t gyűlésen valaki 
kitanHson: tisziclcles úr, nent igy ke!! gondolkozni! Hilt 
hogy lu~ll gondolkozni? Templom, iskola, orgono: rendbe van 
téve, most a pnpnak nem sZ!lbad a maga 5 :l családja egész
sl!~érc gondollIi, Inkh:ltó Jell,és:d húznt kivánni? Nagyp{onlek 
reggelére kalákát hívtam, nz épflkezt\s fel forgatta az udvart, 
eJ(y k is rendel kell ene leremteni, egy fln-:l lélek sem jön el, 
Hal érdemes? 

A koppenhága i unilárit1s gyüléshétre való menelelem 
eUH I k ihuesúzót m ondtam a templomban. A lékozl6 fiúról 
s?óló példázat volt a beszédem alapja. úgy állitoltam be a 
fi:~talabbik tes tvért. mini munklls. szorgalmas, dol;;os 
embert. akH nzonban nl utya I'lcmmibe sem vesz, mert az 
idősebbi k fiú :lZ örökö~, a esniádi folytc.nosság fenntartója , 
A fiút elkesf'ríti a mellOzés . Ha odahagynú a szülői házat 
, elbuj dosnék, - vajjon törődnének azzal egyáltalán? Oda 
állolt az apja 'elé: megyckl De ami az enyém, azt add kiJ 
A fiú litokbnn reméli, hogy mrtraSzlnlni, kérlelni fogják. De 
a z atya vállát vonja: itt a juss. mehet:Sz l - Ö, be gyakran 
kiidljuk ezl mi is oda a szerény, kisigényü, munkó.séJelÜ 
fiúnnl" tanHónak, papnak! Annak remeg fl szíve: farad, ve
rejlékez ik, nyomorog, megbecsülés nincs. Elmenjen más~ . 
hova '! Engedsz-e falu, elmcnjek·e? Itt a juss, mehetsz! 

Az u!(Jlsó Mrom év minden keserve, mc~alázoUsága 
benne zúgOI! aLh .. n az utolsó kilöré.'iben. A templom meny
nyezet ére fesl ett g:llamhok fö!figyelldl. Az asszonyok némá~ 
nr tak, il hangom elcsu klotI . amikor il beszédemet folylatOl 
akartam. Nem lehetell, nem tudtam. Minden 6zóért erőt 
gyi.ijtve, nyujtoltaw fi v':gsö reménységet. A fiú elment, az 



npa lelkiismerete fölébred\. ile boldog volt az idegenben 
megpróhál! fiú és az o[lh('ln megpróbált atya v.\szonUátás3! 
Vajjon lehet remélni ilyen viSlontJátást? 

Elmentem és viss.z"jötlcm. Tulkot a liszlelelcrl11'C nem 
öllek Ic, kepét föJ ncm lIjfmloltak ll. hívek. Tiiril;; , hogy uz 
édesanyám nYlll':d íj:Hi6! kiha.sitolt havi ezer kickkc\ told· 
jllm·foldjam :1 nH.'g (' !JH'Il-li t- Hút l'rdc):lI's? 

szil p ,IPOSTOLI HET 

1ft mnradok, 1110$( már itt maradok Touubb 
a a!: (Ikkor ál/ok, lia kilceltem, kiuirágoztam: 
.~=álflrat (I .~:(irn1J(ls mao IOlJább. Vag" IlO. ef
TotlrmUam f8 nem lett élet belőlem. Akkor 
{efeffem (Í/JIO.~ít a történeicm ekl:je, nopl1ilágrn 
11M és i.'idof,. 

Mennyi milldrlmek aláve ti magát ll. magá! mcghecsi't!ő 
papi 

Már a .. :'tla!lztú.~ b: neh ,:;z Ilzl \'l~gigslenYedni! Amikor 
a püspököm fölhivott Ilrra, ho~y Més:!kilt megpúlyázzam, 
{Igy prcz(cm magam, minI nldnek \'Ilhlmi alacsony, d('nevér
Irflgy:'ts nvHáson kell ó, t /)t'ljli ia, hogy a cscppkőharlan~ 
temp lomn . ~16!fc kiluruljon. ""feg kell lenni, elkerülni nem 
lehel. Most fe kell ut:nr.omMi:szkiire. Ebölzhcn , hogy én 
lflssmn, m ásodflhcJl, hoSY engem h\ss:mal;:. lle kpl! mtllnt
koznom, föl kell ';'d nnom 3. szílma l. hac:d hailjiik :l hnngn. 
nml. Küriil já rok 3 f,\I uba n, h:ldd Ilinjék ki, mil:ycn a j,kfl' 
som, hogy ludok köszön ni. cU'lbprl'kkcl J\y.61 vállalli . Oe prl'-
dikálni nem fogok. . 

Az clhál:'uozá!;cm olyan \'011, hogy n m';szkőickct sajM 
érdekükben meg kell le\'eszlcnem. Nem szabad ludlJiok , 
hogy én !l sr.Ó5zéken scm dolgozonl több gőzzel , mini amell~'
nyire szükség van; azt sem, hogy engem a Nőé bárldp 
csak enyhén érdekel. Le"iszem a mozigépel, bemutatót ren
dezek, fl. film et magynrfizalokkal kísérem. Utána a tanítónál 
ősszegyii!ünk egy pár:m, beszéigeliink. Er. dég Ips:'. 

Az iskola 1.súfoló~ig meglelt. }{í,,{mcsi szemek yizsgll.1-

::'::.j 
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tuk, fürkésztek. Olyan "·oltam, mint II vásárra hnjlott /tHat: 
(:sak óppen, hogy meg nem tnpog-attak. A levesön keresztül 
érczl('m sokak titkos ö_rölll {~ I , )"('ményld j('Jii várakozását: 
mnsok gya l1nkodúsát: ,'ajjon miféle lilll.OS hibája lehet? Ha 
cz al. ember c.sakugyan "lK'járln :"l kerek világol", sől még 
kön}'\'CI is irt, az ö helye nem cgy ilyen s!lros kis fa luban 
vall , ahol még kClh~l sem kup, hanem I\oi()zsv:'tr.on, n fö
egyMtzi hivatalban . - Kereki BalMs a Io.?gszókllnondóbb 
,'oli \'alamennyi között. Ezi gondolla : Ide nc jöjjön. ttkár
milyen kiní.l6 embcr is, hogy egy-két é\'ig, jó közel KotOl!l
várhoz, várjon egy mcgüri.'ilő zsiros hivatnira s ukkor 
<"Sy$zcrre faképnél hagyjon. Fennhangon: tgérjc meg, hogy 
le-ga lább til. {~vjg itt marad közöttünk. 

Ma vajjon ugyanezt kivánja- e? 
Sokaknak, akik régi papjuk irállti slcl'elelböl reÁm sza

vaztak, ma ezt vágja oda Nyilrai András, akkori fl) el~en
pártosQnt, mostani jó emherem: Hall gasson, nc beszéljen: 
maguk hozták ide . 

Kereki Balázsnak nkkor nem lelt~m s(mulliféle igérete\. 
De megértettem a kérése háUerét és rokonsZt~nvcl tem ft kl
váuljúgh'al. Hiszen igar.a van, lJyilvánvaló, mu Olindenldnek 
n város, az úri élet, a gazdag hi\'fltal, :l készp(!llzfizclés a 
vngya. Még a földje sem köti ma az emhert a faluhoz, .a 
szfmtás\'etcsh-cz. A földjét clndja, kiadja, p ~uhlgon ha~YJa 
s maga megy be a gyár'Lm, a b.ínyúba. Húl még az, akinek 
kezében széÍ) nyomtalássnl 011 IlZ oklevél: orvos, ügY"~~, 
tanit", pap, akárki, {:lIum nem menne. hl1 ,,(u'osra nyillk 
uz útja. 

A leJkiismc-r'Ctében nincsen bcnn E' a fnlu. 
Olt nöhetett fül a Idtóyurlombok tiJvr_hcn : dc nz npja 

urat csinóIl belőle. A legény ell{fs4üll. elhelyezkedett , -
lörüd ik is ö II falujával! Néh .. hnzajltr , néha poSlau!al v;!I\y l 
kiild, néha kegyesen érdeklljdik. Dc hogy ndd, a kibül {tIlUó
lag ,,-embert faragl:lk " , kól-eJeSl5(oge volna ~ néppel szembf' n, 
hogya hivatalán !úlmenűleg neki a népet nagy igycketd lcl 
és nnnyi teltel, amennyinI birja, annyi heláIAss:ll, annyi 
okossaggal, amennyivel rendelkezik, IScgilenie kellene, arról 
n lelkii smeretének tudomá sa nincsen. Hiszen még nl ugy
nevezeIt "hivatásos" vezetők jórésze is (Iudniillik azok az 
emberek, akik a fizetésüket azért kapják, hogy II népet ve
zessék) , ki6hilíi kézlegyinléssel intézik el czt R mindennél 
r.iirgetűhb feladatot: "Ezeken próbAljuk segJteni , akik rossz-



nÓV(;lt vt:Szik, ha doJgaikhu bdenvnlkozom, rélrdnagylL ráz 
z{.k fi szá ndékOlUut, ma kncsuJ ra t::tszkorlnak :\hhoz. hogy 
másképen ncm jó, csak aho!-:ya n eddig lehe tett s megmar. 
n ak. hu nagyon crtísk ödiim! '!" -- Húl persze, egy Szóra a 
kacsnláhon forgó tündérvÍlrat ugyan ki tudja ma, mesék 
alkonyán idcvo.rázsolni '! Penize, hogy nem lehet épfleni 
ingo\'l\'nyoli la lnjrn, nem lehet so kra menni azzal ri n ~ppcl . 
amc1yiknck a lelkét cldurvulni. megrögzooni, me,;fa~yni 
engedtük. A legdején kell kezdeni a munk:'ll, szél cIlIméhen, 
hegy re fpl , nagy 5!ftrhan, I.Y:iÜUcn. Dc m eg kell k ezdeni r 

Milyen megslolwtl m a az út a falutól fi városig, akár
melyikhe, ahol megélhetés bizta l. A falu olt marad min
denki hála mögölI elúrvuHan. A hitvá ny gazdasszony, II ma
gynr nép lelkiismerete, lerölözi minden nemzedék tejét. A 
vajMI pénzt csinó.); a sovány lej otthon marad, jó :lZ CI d iu
nóknak. Akiben ér lelem és nkara t lángol, az otthagyja n fa
lut , tágasabb küzdölcrct keres. A falu alM U éljen meg, aho· 
gya n tud. 

En vflllaJtam a falu sorsn t és cserébe Kerek i Balázs arra 
kéri, hogy legyek tízéVe! szcgéll}'~égi fo~:,dalma l. A slcgény
séget is váll:lItUIll, hogya csnlll dok jó él'Zését kepével s mi
egymással meg ne rontsam. EUarlanak o. jó emberek a 
nagy világon Slcrte. Azt azon han mégsem vÍlrlam. arra ncm 
6lhmllotla m, hogy mások mcg {Izéri fogna k lenézni. hogy 
"elvonulIa m ralura , szé{), könnyii aposloll életet élni, köte
lességeim _a iul k ibújni"· Igy ilélt meg a " Korunk" inhbírója. 

Mennyi m indennek alá kell vetnie mngát egy magát 
megbecsülő papnak ! 

Aldk a világ {olyásúl m:lgaslali helyrő l szemlélik, azok 
neln akarják mr.gengedni. hogy valaki csak egy {alu élel é
nek kiépil~sével {oglalkouék. Sólmjtozunk, hogy mil ér 
ezer ember ! onún ki.innyitcni. amikor ezer mM falu várja 
a kezelést 5 ha a dolgot alaposabban á lgondolják azl kell 
mondaniok, hogy egy falun , önmagában tulajdonképen se
gíteni sem lehel. mint ahogy n !tip közepét sem lehet külön
tallólag_ kiszáriInni. A lökés· gazdálkodás tsákulcája a 
munka.nélküliség. II javak egyenli'íllen elosztása. a hábo~úk, 
ezek váruak orvoslásra. Ennek adja magát neki miildenki, 
akiben II lelkiismeret el nem aludolt I 

Dehál én orvos lenni sohasem akartam: kuruzsló még 
kevésbb6. Az (lrvosl éjsza ka. legjobb álmából is kihúzz!Ík al 
Agyából. egyéb gondja t oha nincsen, miképeu lehelne ai 

J30 

I 

életre nem alkalma" az életre nem érdemes betegek nap · 
jait. heil kiloldani. Az én gondom a.l. élet egészsége. Első· 
sorban is: magamnak akarok tel jes- napfén)"ü, boldog élelet 
teremh:ni. Arcomat a mindens~R {elé {ordílom. Az a lénye
ges. az az egész éle Ire elhatárOzÓ {on loYiÍlgú, ami onna~ 
árad. ncm pedig a helyi körülmények kisszerű rf'l..ngatásal. 
Ha vá1a!!zlani kell II kettő között. én az i;.:azil valaszlom, 
meg ha százszor is megítél érle ft beteg, II {éllúbt\val a sír
han n1l6. 

Mert megítélnek C~ ki.scbbítenck ! . 
Az :10 e~aládap~, aki élvezi az élc(ét, nlUTllu\Jában gyö. 

nyörüsége t talál. gyermekeit. fe l e~ ~gét szereli. II táT3a~aloIn
lll-lk valamilyen has7.nos munkát megélhetéséérl c~erehe el
vé"'ez, biwnyos idői IlIdom:'inyos kídncs~ága kieléf: llésél'c 
sz~n lc l , esténként a csillagokat bámulja, l Co<: t hallF;at. V3~y 
szórakozni em berck közé jár s ezen kívül valamennyire 
még azon is igyekezik szóval és tellel, hogya lárosadalmi 
beteg-s6{:l('k meggy6gyiiása sikerüljön : a mindensé;:; rezl!e~el 
szerint ~ rltlics életet él. Mégis ell .. épcsztö meg,"ctés~el talal
k07:halik azok részérő l , ak iket a helyi körülmények mosto
hastÍga vi51.ont arra kényszedteU, hogy valamiv:l ~lIandó 
harcban alljanak . . - Hat uram, ön ebben ft lUal világban 
semmifé le fonlos dologgal nem foglalkozik? 

A helyi körülm~nyek szerini s ürgetőbb lehet II vá~l.On
gyárosok Je:;újabb és Icg!l!jas.'\bb esop.ortosulásRról ludomA~t 
vcnni tts tenni ak!lrni . milli :l u\llldenség mozgásának 
w~gs15 alapelveit k utatni. Aki "elvonul falura" fö ldel mű
velni. teMt 3 legalapvetőbb, lcglermékenyebb, l e~alkol6bb 
foglalkolást végzi, IlZ mindössze ,.1dhúvik II kotel.essé~c 
n161". ami nem má~, mint a nemz clkö1.i világ honyodalmalt 
W"ozni. al. emberi nyomor ellen harcot vá llalni cs á llan i. 
Ar~a, aki nem hajlandó :lZ embcrist~g bajiIval túlon túl 115· 
rődni , azonnal kl~"'z al. itélet: gynkorlali emberszeretetben, 
társndalmi érzékhen nagyfokú hiányosság· 

Pedig. hogy is á ll a dolog? 
Al, ('rnhcr vag\' nz <'Tejét érez le. mgy az liradás yille, 

de belck(!rüll -ft n:lCY \-'!z.I)C. Erejét meghaladó dolgokra vf.!· 
lalkozoH az ism ert törlénekm kezdete óta. Birodalmakat 
alapított. holott azok kormányzH.,sához nem érlelI. I{jt:r~esl:
lelle :l1, úrucsl'rét .lZ egész világra . holott a7.1 ellenoTlzm, 
bcfolyásn lni nem volt képes. N.lgyban kezde II termelni, ho, 
lott sem II termelést, scm a piaco l, sem a fogyasz tást sza-
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bályowi n em tudta, NafCyoblJ városokba csődült , nolott 
aZo!,;,ba ll az egész~és föltételei l biztositani nem tudta, S 
most meggyült a baja ezekkel az óriási dolgokkal. A szálak 
összezavarodtak, Zürzavar, l'ejellenség támadt, nagyobb 
mint eddig , meri a já lék is m a nagyobban megy, - Hál 
azok a bizonyos "fontos" kérdésel<, kapitalizmus, szocializ· 
mus. inlernacionalizll1.us. OGytől·egyig arra valók, h ogy ezt 
II m eghamiolI , megbolondult világOl rendbe szedjék, le
csendcsÍ!s l;kl Értsük m eg jól: nem a világ egészséges é:e, 
l én~. ha nem most:mi hrtegsége me~yógy íL:\sára szolgálnak 
mindi _ .' 

De ha valaki ncm érzi magltl .sem belegnek, scm ol'vos' 
nak, [lZ mit csináljon ? Csupa rokonszenvből maga is fój· 
h!ssn ri. tagj<l it, va f.: y ajánlja az orvoss{lgokal? Nem szabad 
!;l eki , umennyil'e leh et, egészségesen lélekzenic C'io emósztcnie. 
csak azéri , Illerl valakik láz:lSok '! Ú~y k ell ir:ínyltani IlZ 
~leh·' ~ , hogy annak f6gondja a világ huja legyen? Nem élhel 
iS a mindenség mozgásának la,>sú ütemére cse ndes, boldog, 
helső clmélyed6sfi élelel s !lClll eleg·e, ha csak a kisebbik 
jóakarata fordul n zavarok leküzdése felé ? Hiszen csak II 
nagyon egyszerű lelkií emberek, mint az első keresz tény ek 
\'ugy :\ nlllnkáslllozgalom első aposlolai hihetlék cl. ho~y 

.> \·'l.ll vn, lnmi t!gyel em es énotJnyű orvosság (mindegy, milyen a 
feHní$;l!), amelytől ez a belcg világ c.::yszerr~ és végle;;esen 
meggyógyul. Ok elmagynrftzhall ák lll:.lgUkn:lk : ~to.s l lemoll' 
dok rnindenr{jJ, nyomorgok, tiírök, ch' jsekk mind en fárad
súgot, hogy minél hamarabh eljőllcssen a szent ürömők let
jességl'. Dc mi már tudhaljul" hogy a jelek szerint, ez a 
világ egy kicsit mil,dig beleg marad, ll. uagy f{'.lszabadulás 
na pja 60ha se m jön el, ha nem csak kis fölépül~ek, m eg
kőnnyebbml'sek k övetkeznek el. EljúlszódjuT, az élet m eg· 
adott bctcljesi.iléseit, lehetőség h atiirai ll beliil \'aI6 larlalmát 
csak azél't. meri bnjok és tökelctlcnségck is "annak? S h:t 
ezt n em akarjuk, ha "dvollulunk ralura", h ogy olt "szép, 
llpo;,toli élelet éljünk", megérdemeljük II gúncsot ? Elenged· 
helellcu, hogy most minden gondolko7.á..'i, mozgalom, törek
\'és fl tömegek s külőllŐseH a városi tömegek gondjait vegye 
magára? 

A legtöbb hűjt II türclmellensi-.g okozza. 
Ar. cmb!;'!' lát, remél s hisz, de nincs türelme bevárni 

mindent II maga idejében. 
Előltr ... végtelennek tőm) országút IS neki jó két lúba n 

,. 
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gynlogtásr:l , d c II kCl"ck.::kcl, pólolt m~~a .. ~lá s megnyergelt~ 
a fe lkíl1álkozó erőkc\' Elke\Ju~lIe It .lovoJél, tuda tossá teszI 
II h",ladásH irányá t, de nem képes :nc~eI6g-ecllli a7.7.al a kicsi· 
kével mili! l,l m:.g:l m ódj:\ll, mef.:e röltc l é~ uélkiil elérhet. 
E!öre' -,-ó;:l al türelmctlenül. Közbcn a l,öldilkl.sinórjíl , ami 
lúthalnU;;lIul flizlc magt;któl udódó lchet{jségek isteni alap-
7.at,HlO1.. d.~zukad l. Most próbál megélni a l e'n~gőlló l, 

Az nfrikai néger Il1q~ smn érlelH\ Ita elm !lgyaráz l~6kt 
hogy Ilcl; i I.örődnie kt"'1l a iallc3shirc· i munká sok ér.dek el\·c1 
cs~ ktÍgy, miul a brnzíliai ká\'éi.iH ~I\'é llyesek kr\"{~I~·e1. A,z 
erMlyi hl!U füsg;)Z(láj n mái' eleget hallo,1l harang?ZlU ~ "VI' 
l áp,vá lsú~rol" s mái' nem új neki az egeSz emberBég ossze· 
fiig;:;-ésr.-, mégilS lelke mélyén idegen t:ll'illc IlléS a szoms7:~d 
falusi is. s cS:lk lehe\{~ ilea d űhvel lud a l'ra fl bolond lor· 
v{:uvre goudnlni , a melynek crlclmí:h;~n neki koldussá kc~ 1 
leJlllic mert KUlndáh;m su);: búza term",:\' A h:\ly ez, s eltol 
c1S1.ab~dulni, ez l Jctn grHlili. lehazudlli, m egsemmisíteni száz
ezer ,-;zónok l<lllal, könyvvel. kt:nyszerhc~yzc l,lcl .sem ~.d.~ct ~ a 
tény al, hogy az ember \(:rmészetszerucn erven.yes~110 tar· 
sadalmi hajlamosság.1, szeretete. é rclekazonosit ásl kepessé~e 
('!;:.;l: nagyoll kcvé.<;_~7.:í míl egy ént öld ma g:'lho1. . O me;; 
e~l"Ik oly~n, hogy a m:lga tlnlckén kivül c$~l, naq~on .. kc~és 
ctnbern~k életénl t(irl)dik a ~~ljá t akamtábol, lelki SZUk5C~' 
IcIHpet: .• .\zl meg lehet lenni , azt w egtelték "ele az cmben· 
~ég t'öl' lctöi, h ogy vi szonyba h07.t~l~i t av()l.~hbi I~?,me~ekk,el 
15, Az ember állotla III effajta, nekI Idq;:CIl osszeko.tetésekt.t , 
mert rá \"olt u ta lva, mel'l vá l:J.szlás t neki n !'LIl h agy l:lk. Dc 
c~.!\k a IW1:;n IltÓdj8n , tehál ügy, hogy csak a lllaga S legf?l
jebh egy hozzú ki)7.l'h'tlló l;,is csoport {~rdekciért kezdelt khz, 
d ell!. Ebból Sl.ármazoll miudell húj. 

Hiába nka rták póicini az ekkora nH~relékb~n hi:ínyzó 
1:IP;adol l:uni h a jlam ol Ii)r \' (~n)'ekk('\, s a katono"li, meg oscnd· 
6ri hala lom t'egy \""(~' rci vcl. Etőírh tltták :\ viselkedés szabá
lyait .IZ Ü!iSll'S elképzcíhp\ó (' . .;etekre, hogy az cgy mú ssa l "ég-
7:C \l''';' 1I í:s c1határozOl bn I:C' IH törödő l'mbe .... ~k hogya II ba· 
r ,i tk oZ7:lII ak, üzletekd ho::;yan k ülIsellek, A!': cp:yénböl szer
Yl~S l'll hi :inyz ó szeretde{ n elU pololta semmi. ~Ieg lillollál{ 
;\ hölc~ Ivn-cllyhozók a IOI)ást, az emberölési, a csalási, az 
('l11yom;"tfiL II mások ellen irányuló összeeskűvbseket. Ha 
HZ cml,c)' II t{i rvénykönyvck böl nkarná az adatok:-tl meg·· 
.!Izen'Zl:! a7. cmbcris~~ crl,ölc:;;i hizonyU"ányúhoz, úllcvc\et , 
hogy egy múS holygóra 6.t kőltŐlhcssék, sohasem kapnI\. 
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G.yarl6. bűnös. önm3gÁlól a jót . nem ukarj:l. egyéb vágya 
r~ncs. minthogy másoka t lllcgkárosftson: ilyen t\ tőle idegen 
tomeg közepélJe állított ember. 

Nem adok ig:llfll alokn:lk, akik szerint ilZ emLerisé~ 
gen csa~ egész egyetcmcsségébcn lehet segíteni. ElIenkezö~ 
leg, a fejlődés n:oslani <'I7.~kaszán a zuvarok mindaddig meg 
fogn:.'-k marad~l. amcd{hg :l vil:\.got egy összefüggésben 
akarjuk I~ezelhl . Az ~mberiség túlságosan széles felületen 
kapcsolódIk csym..'ls bfl: ekkora összcroJj:lÍsl kibirni tiszles~ 
S~f!ge l II Fm tuti . A !('.rmé5zclesen összeftIló lársad;llmi etiy
sesek , a fa hl:lk. :l vHJékck, hadd roskadjanak vissza ön~ 
m!lg~k~a. J":l·f:ssék _'c~ azo.~a l :l kiig;lzodá.sok~\I . amelyeken 
kercszl.l~1 ~ket fi ~~h~k fuggclll:n s:crJrású világ rángalja. 
En.g~dJek. ervé~)"csuh.u u7.0k.:l 1 az ösi crőkd, amelyek a vi
~6glol . va:6 le\·nlá s k JS sebe II hrhl'!!('s;r;l:k s a maguk sze\"
\"esen egesz los lét dús életbe ragadják. Ne türchne!lenked_ 
jünk. A !cjJődb; sor{m anllllk :lZ ideje h eljön, amikor na. 
gyobb kovt~kLöI épílheliinlt. 

. ~-I~ mell cllt' Hl .. 1Ili~I(1<m faluban azok, aldk most nag)"~ 
poh tIk al akaruak uzm, lc! clepeduének fl kicsi feladatokhoz 
s azokat eIvégNnék b('.csiilelcsen: többre haladnánk. Ez 
volna az igazi . egyctclm'ss~g; ~ jól megmunkált kis földek 
összessége a Vil ág. 

Ne r?!j, Kereki Bahízs, llelll azér! jöttem én Mészkőre, 
hogy - Innen csak egy lópés Kolozsvár ~ teológiai tanár~ 
n011< . vagy ki tudja minek, tán püspöknck álljak. lit ma
radok, most mnr itt marndol .. , ha akarod, ha nem. Elvetet
lern magam a rög alá, ide(o.qott :l. csírázn i akaró élet. To
,·fibb csak akkor állok, ha kik (' lIrlll, ki \'irágoztam: szállhat 
9 szárnyas IIlng lováhb II vil:'tgba. Vagy ha e1rolhadlam 
és !lent leli élet be lő lem. Akkor felellem alhasU a tör
ténelem ekéje, I!apvilngra hoz és k idob. ~ .. l ehelek a kedvem 
után, hegyen I{'guruln i, mad<\r csört"bt!D repiilni. _ Soha. 
sem lállok többé. 

A HEL YREmLLIlNT VILÁG 

Láthatatlan rnéllósri.!"f("I(f{ olf {r/l r.'1fern an
nak az ifjúnak az életében. lfclurNi/loll (1 u;
My folyása. A csillafIok !If·!"ükrr. IClI(l iillek, (1 

hold nblmJw!1yfa a uig!Jorgust, ( I {alll J.;edvc$cn 
aludott. 

Az alacsony ajló szcmöldökfájáha nt egyenes j:ír!ishoz 
szokoll ('mln'r gyakran beleiIIi a fejél. K:u·omkocli k. Dc 
nincs igaza. Ha ludja s t{'heli . :í llílla SSOIl a ré~ i hciyébe 
új ajlót. Ha erre nincs módja, hajoljon meg belépeskor 
mind~g szépen, vu gy köl! őzzék más Ink:,sba. 

Úgy is lehe l, hogy előre ludom:'l.sul veszi, naponként 
és év("nkén l hányszor fogja II fejét nz nj16hn ülni s nyu
gOdt:lll reá készü-J. Legreljebb számonlartjn: e~y, ke llő, 
tizenkdtő. Dc elkedve!lrncdni, liirelmét, jókedvél elv eszí
teni semmiképen sem fogja. 

:\kgmarad papunk. 
ERY, kellií, tizenkettő. 
1\"éha én is Jehúzhatnm a fejemel. Az öret;chh emberek 

I"url omásomra hozták miir n:grn . hogy II l ap[1sZI~lhl ni'l.;:;y 
Iru'lítómes!cr. Sok mindenre mcqlaní!flll en,~c l1l is. Tü re
lemre. l\1ti.r nem nkamm II falui egy SZIISzr:t m intafnlnvfi 
rmelni. CS'lk az jPknt valódi c!ömenc! ('lI, nmit a n ~p a 
m:l":\ jÓs7.únliihól visz \'>!gbe. H a valam i gOllllo lfllom támad 
nz f id ,,!óbbv i!clére, az l ncm akarom már hizön·vil.ell kc
rc ... zliilvjnni. Aki hallgat rdm, az velem tn rI. Gyúro III II 

l;ová sT.1 :1 falu lomha kcnyer{~h cz_ Tcsh·ér \·uqyok mind en 
jór~ lőrckvö,·c l. Mindent remélek. de il kív:'\~t er('dm~n): 
tizcdrés7.t':\'c1 is ml'gdegszem. Hogy az crcdllH~IlY - kiCSI 
fl rcmÍ'nylc1lhez viszonyÍ!va. (fj' I'Oppanl Ilflj:!y II "Illóság
b:1U - - m iki:ppclI valósul meg. azl rúbízum ti jövcndll re. 

Arr61 pl'dig szó sincs m ft r , hogy m in tagazda szeressek 
I(,flnl. Oly:lIl g:1zda Ie~. zck. amilyen I<,nni tudok; bá r az 
i!\IAIUnllat larlhassam rendIwn. S umily<,n m ·5r\(ik bt' fl esik 
'haIndásom, ü~y nőhet a büszkt'.~él;cm is. Te~nllP IlIini egy 
vadilllat tört háwmra egyik hivem, pana~1.klJdn i jött 9 
tanf1 ónö ellen. ~ fgy ne beszéljen. ad.ia elő nyugodtan, 
amit nkar! ~ ~kgyek a tanfeliigyelöhöz ... - l\1ehet, 
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ahov.l :\k~r. nkármiJyen ,gyorsa n. - Az ember eltakar-odott. 
Este rnegJU~:'i.s ZOd\':l. . szegyenkez"e sz6lítotl meg az utcán. 

A szek:remet -' a lm"alUll! sem adom oda ingyen senki. 
~]~k. úgy rnk uplak !t kérésre. hogy akinek !o\'a volt a l is 
Jobb ~z~retct.t v~le menni. Egy napszám az árai At:ót~ csa k 
III kérj, aklll ek m egéri. A gyerm ekeket i!C úgy küldöm 
h~za , ha a z tI~ ,'a ron kezdenek a lkalmatlanok lenni : mun. 
~:,t._ adok I. H~k ! k. HCil~ erD'ek, kijii\'ök, mftr csak a kics i 
~:lCl:6 . In2rJ h d()I .f!:(~Z lk, :l többi od:J.ll~ tl. Imri két num 
l:al: 'JI~ . ot k ll !~(jn ('.a \'a l IS oU tarlanám j'itsz6puj'F s lll 
Emt,öuek. II 

\.~ _ ~égy (\v\'~ 1 ezcJüU a n'ú1i6halJga lásnak vetellent így 
~cgel, a.~k~r Igaz, ~ cm ezt :lkarbU11. A hangos umzsikfl.t 

és uz elon~a sok<l l nun dcll esle Il:l!.{y Csoport half~alta. Meg. 
. ~e~t R" t ornu~ , L;éha UZ .. ud,,~r is "dül, . Aklwr kihirdetIcm: a 
te.m!" rlás s,Dl' l)a kend, IllJIl den hull gató minden alka lom. 
n.l? l ~ f::1(y leli IIzet. ~ "kor IllUam llló ljára. II h:1I1Ca l6knl. 
nl:sc])fj ti hangslóról 1:-; eladtam, '11Og'y meg a 'híre se lcgven 
!1~cg. Illg~'elI nem ado k, s(~ltlmit , csak a koldusnak , Cserébe 
J {;~n. Amit a~ .emb~rl.'k IIIsycn kapilak , azl úgysem becs ülik 
~~Lg .. ,~l l ri J,O t:l?acso~ ~ lord~d Pá l Gáho1'llak köszönöm; 
llzl~ht.~n Ck h:l}lgzll;:, 11l,L' gl~ a ht'ly·cs emberi \'iszonynak veti 
IllC" az alap;.ll . - ildi' Igal, fenntartássa l kell élni vele 
.\~('-Ha~kadályozh :l. tjuk nz alb!mazásával az áldoZ31készek 
tulero1teté~ét ,<; addig baj nin c.'kll, Dc a kÖzért munkáló 
~~has<; l, erdell.e, h o;:::y fl töbhi I;cldességét c1véf(eztc- e 
I - (;mpa,~ n :k~lu:llz:'i:sill <tdt[ll!l c/{y,;:'.:el' J ez !Js e~y m~lIdasfi: 
cmk: r~1 nz igaz clI1 iJt~r, ,az-c, l'I ki Hzt mondja: igell de n 
11llmkát nem végzi el vagy ped i,.. rll aki a" d " d' t d ~, ... ' " 1. lllon JIl: nem 
,c ~ ~cm ? un mn~adlli onnan , ahol okos dologhoz kell ~ 
selgl ~S~,~' I-~all'yslOr ,Já rja !lH-'g a falut nz egyhúzfi ; köz 
n U} kal \agy k.'l.lakát hirdet. r>.Je,qyck m c'n'ünk k"ld' 

IO\"lbb .s " , 'I. ' 0;/ , U I 
, < o,.;, Hug maso..: elégcdetJenkt!dnek : Minden kaláktt_ 

ilU! 011 v3" ,'ok . d ,,- • ,'.. v. ,mm az olszor l'gymásután megjc/f~lltcm 
~ !I,ltOl ti kmJ.llurnkv rl('~ rendi'ltiik, mos l menj'c · " ".' 
Cll U "1ll IllC ~ k' S . n Jn.i.S IS. 

, <. !ü·,e·. , ~ 1. Igent m'mdók C!;dleg mos t is CI-
JUar,tdn.'l. I{, HHg II ,zugol.?dó, fl. nemtörődöm népek dlcll 
haragos olt vall mmdcn ult és az egyház él Hát "r, 

e:>:zel az el vv: l i.~; tön'ény n e váljon ebből se~ cSInJun 
, __ ~J}'an !(J:,véIlY l ehetőleg semmiből sc váljék li m'! 
~lu kscg ~zennl l1le~szcgni n e lehessen, mert a kkor 3Z' embL~r 
q, sZOm at s1.OlgnJu , nem pedig a szombat nz emberé. 

:..'t! 

HiSlen úgyis al ősi eh, di:HhlilU:l!'.kodik rendesen : lopj é, 
hazudj. csak l'a jla ne kfLpjanal,! (n hecsületesen be\'aUom, 
miben Ill!iU enl-lcdelmeskl!dlem a törvénynek s rajtam el
"erik II port Mások hasonlóképen cselekszenek s hallgat
nák. Ok a minta-papok, A példák. ~Hát czut:'tn én is fogok 
ravrm; kb jelentéseket küldeni. ~ek clI1 még hnlldnom sem 
kell m:1jd, én a nélkül i.~ mcg tudom (~alni :'I l iga1 .. ~ágot, hi · 
szcn székely vngyok. 

Olyan m élyre li annyiszor azonban sohasem -fogom 
a fcj rmd IIlPgbajtani , hogy emberi mi voliomból kivet · 
kőnek . 

A kiesi d olgokban hadd legyen igaznk másoknak. De 
ez csak játék, az erős fölenye, aki hagyja, hogy a törpék 
néha refi másszanak. Mihelyt vallj ki II derekamal akarja 
meghajlitani. vagy levágom maflamrót. vugy eltörik a dere
lwrn. A Iticsi igazságokkal, a k edvcs, boldog, "hál n em meg
mondtam ? úgy lcll~" · féle dindllhn askodásokkal nem tö' 
rődöm , de az igaz!\ág mel!ett mindha!álij:C hüsfgcsen k i
tartok. 

Ez maradjon az én titkom, 
A túri egyh:1.zköri közgyűl&r:II , két én 'el ezelőtt , én 

VOltaIll az iillnepi sl.6Ilok. Az IstelH"öl h eszéltem. Hallja 
meg az egész kőr, mil hiszek én 3 .... ilág Y816ságó r61. A 
közebéden fell,öszöntötlek. lia ezt hiszi ~s ezeket tanítja 
Balázs Feri, ak kor élj,:n ! ~-I cB'y ünk \'ele, kÖ\"e tjiikl Kolozs 
váron mindjár!. Sl crtefulo[t a hire: a lDészköi papnal. meg:· 
jött tl Z esze. Vi!iszulflncolt _ Okosa n teHe, ru:\!' 'Ilt hHtük, 
egészen clnszdt. Pedi~ sohasem hittem és hirde tfem mást, 
IllinI :Ullit oU azon II gyűlésen. C-":lk II rólam terjesztett 
hami~ hírekhCl \·is1.lmyíl .... a voltam szelídebb. Azért soha 
sem e..4.foltam ; hadd legyen jgaza annak, :Iki mes hunyt'i.sz. 
kodónuk hisz, Ezek !ot hírek; hft! milyenek szoktak lenni a 
llÍrek ? Kél évvel ezdőlt a roliOllszenv~~s torda i kántort küld
I(·k ki hozzám \"izsgll bizlos na k , A vall11s\'izsga végén enge
délyt J,; ~ rt. ho~y egyet s m ást a gyermekckh"jl l11egl{énlel
hesscll . Ti milyen v[11](I S1Jrlk \' ng},tok '? - ezzel verle az utat 
:1 mlÍ sodik kérd éshez. Jól va n, ('zt ludj:í. lok . Mosl azt mond
játok ilLeg, mi oz unitá rius vallás legröbb tanítása '? - Egy 
nz Ish!n! -- zllglák fl gyenncJ.ek. - lIát, sz6v:>J , hi szitek. 
hogy \·:.m Iskn ? - - Úgylátszil" a gyermekek hilték s ez 
no gy meglepetésére ~zo!gált II rólam minden kósza hir' 
meghall6 "jzsgabizl(\lin :l.,l-



TaMn rendre "fenn" i ~ jobbali megismernek. A hírek 
helyett magam at. Azt is, hogy hclylállok, uzt is , h oo'lY llf'm 
vagyok olyan feke le, amilyenne!. fesIenek. Az is kidErül, 
hogy e1sz!mt, lelkes csapni áU llIcJJeHem a f:lluba n : kk3i, 
de mindenre k~sz. Az cgy hú1-~ondnokom meg'·éuell ti ' ·eres
pataJti kö ri gyűlé-seu, ~Jhova gy engélkedés cm miu\! nem 
Illche!tem cl. Mi meg , 'agy unk cléged\'e vcI c, szeretjük és 
milsc,ul nem törijd iink ! I ~en: a f.liu mondjn a .. ·égsö s.tól. A 
Itolozsvnri harc IWIlI fon los, Ha mutatkoz ik erooménvc a 
lllészkői es1.tl'lHliílqwk ._- ide s tova már öt! -- uklWr 6rdc
tnl'S, E~l: l'r!;Zer t" nknl'..' ~ lűz és víz közölt továhb küzdeni. 

c.s 111II!alkozik ! 
Vall ás{)s~ áf:' szcmpontjál )(í} is mul:1lk ozi k. 
Azokat az él' tdlllCSef!h, h::tlad6 szellpnl (í híveimel, akik 

Icike> az mlyémhe:t h~gkGzcl('bh i h :.lIl!lolfi .,,>ú s akik életében 
igy II 1r~löhh és 11 legmélyebb v:i llm{t.S \'011 I"c lllélh d~), óva
tosan cs v~ralla)l\Il gy:l kran me;::kéroeztcm : Vabmihen má
sok-c, mi nt "·OH,lk'? l\fúsok. Az ('gy ik határozottan állHja, 
hogy másképen tekint mo"t il dolgok ra. hl051 vnla hfJgy 
m inden t telve lfi t az ís t<:, u«vcl, mn~k~p báni k al. :Hb laival. 
meghecs üli a dolgokat .s aját IHtl gukért, nenu:snk . hasz
lIuk(~rl. íJ be nnü k Icvii egydemes l's Yégtele !! erőt testvérnek 
érzi. Több örülIIC \'lln nz élet ben. A kicsi jó is bnlr!oggi 
tesz i, örvend a Ics lmozgásnnk, a Imhár \'iznf'k , aT. éJel d emi 
h;nyei nek. ts cnl; kívúll~dg nőit !)cnlle föl, hog)' legyen 
egy Ids (:soport . !Jármi!y kit:s i, :ll11d)-' Wf~lknro lja rt 'l isteni 
élet!?l. egy mást ~c~ rt !.e. szeresse ft!onlar1ás nélkiil. " bosszú
állás mérge, a mely t'geS"l h'sléhen széll er jed I mil , l,úntha 
elveszíl l! lIe volna erejé!. Még- nem tud mindenkinek meg bD
csátani, de m ár nem \'e ~1.i hal áhJ''ill ll kom otvan u hrrrcnit. 
Hál nem vult é rd C' III Cs papnak lenn i Més1.k i)I~? 

Al. örí':!cket sohasem ztlvarl a lll meg gyermeki hí1ük
ben. Ok kü lönhen ~('lll érle ltek Ill eg egyebet \";:dhbböJcsé.'T.e· 
kmből, mint ezt Ul cgy sZIit: r st ~ H . Az t híllloltúk e leget, az 
mesbuzo~ l a lln örcg szí \'iikct , nWHndhl a kíV{1Il1 Illcf: ll)'ug
vást UT. eikővdkl'zendó h t lrc. Al imád.koní solll h Ichdelt az 
üj igUlShghol: hii : nem n:-o: htcnnek kijáró kö teles hódolat, 
h iszen az ls ten Hem a fellegek füli)! t tróno\6 úr, aki t a ;:si
dól;: :l.Z ú1dozatok i!latos msljévcl, II kcrp'!zlcnyek pedig 
megiUuslll1, dic${1 í\ ő sZHvukkal tápJálnalc AhitaLot akarok 
ébreszteni. Az a célom, hogy az emberek t!gy kicsit ma
gukba térjenek, tlH'gli.szlu tjanak érzéseikbcn, egy kics.il icI· 
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kükrc vegyék , hogy milyen csodálntos a világi AZ él ~! l ft 
napfén\'! a nrulllwl Azért az öreg 1('borul a maga fc. leg
is:c.nc -dé, .. kinek nevl- t imá imbó l kic\endülni ~anj(\. és 
im :'ldkm.ik :1 maga mó<.ljilh. ltu!'. az öreg IllcgtM tJa a hItét 
és :lz ifjú új hitet nyer. . 

Az {'let · tná" mezein p~dig fclm i': l'hctetlcn s:tam?mra 
nnn!lk :IZ útna k ~..rH·ke. anwlyct papnö\' cll dúk .lwl"omhcli NlO

cializtllllsomlól :tddi~ ;"11. elkép1-clésí:::: l.lw 7.tc ~.lmn: ,alU~IYtlC~ 
kül ső teste és ígére l~ az Arnnyosszékl \ ,dckfeJlcszLo Szö 

yetkezel. . d k' t 
hlindcnkit össHh:l11golni kénys:z.errel mln cn I 

összeha ngolni önl,éntes szövetkezM ú tján - egy fal u k:: ~'e~ 
seil megszerv ezni ri jóra - egy faluban Uz en~bert, husz 
emhert, fl többre l,ész(' krt és képcs;-ket ö.sS7.CfOB~'.- serr:,ge~ 
teremteni egy v i d~k Icgjübbjflil.>ó~ ell .u Vidék klt ejlcsZlé~I. ~.e , 
íme, az eJgondolá sbülI meglett ul. ;'\ ~.'m \'011 énlemes ~z~ ri 
is ~I észkőre pap nak szegődni ? . . 

Egyesle valami arrfl kénYr';:erU ell : ho~.y nle~áll.J.;k 
a kis sikÍ!tor 1000kábuo . Fenn (IZ ulon kel legcny _ ~)eszé l",: 
tctl. Al<kor egyszerre kő T!'piilt kÖléjü~ . IIonn~m JO,H a}o, 
kérdezle az egyik. Innen a tiHteletes ur udvara felől, '\ala-

szoltn " máöil<. 
í gy mondotta: tiszteletes úr! 
i\1aguk között beszélgeltck, nem cnr,:em szÓlíto.1t meg, 

nem is hitott engE'Jil, nem úgy mondta , hof.{)' halljam. A 
tiS1tl'le;e.~ lÍr udvan\ felő!. Láthatatlan r:Hl;lI ósá;::ga l oH le
bc~tcm a nnak az ifjú l1:ll. :n élclé!}CJl . ~ :'I ~ n~l vag~olt a 
p:,' p! MegbL'Cli í.ilt, n:, ~yrab('csii 1t , hata mogolt IS l;legtJSttf"lt 
valnki vagyok ~Iészkön legalább egy ember szamárn. A 
tiszteletes úrI 

Helyre:\llott II vil:Jg folyása. ' 
A csill agok helyükre lendültek, ~ hold abbahagy tn a 

vigyorgást. Az Aranyos úgy zúgo tt, mmt a \,(z, a falu ked-
vcsen al udol I. • 

Az új . pnpilak ablak a i hivogallak és én úRY mdultas;n 
m eg feléje, m int aki helyét az életben megtaló.lta. 
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.>\ FALt1 ME{iETTE AZ OTTHONT 
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m~~ áU6..sb.m levIS öreg lelkt:!.z voll egy lucaI. :\2:okfl t miérl 
nem küldi}, nyugdfjba, II HalaI lf' Herlí<: lelkészcl{ct miért. 
nem engedik (I helyükbe'! 

!\'ell1 Ichd. n magas l'gyhnzi poli ti kn elkésett a nyug 
dfjiigy rcu<tczésé\lt'I. MéJ'!' két évre \1:111 szükség, umf~ a 
llyllsdfjnzá~ 7.&ilipjét megnyHhutják. Ua addig- valamelyik 
öreg' pap ö nként, a mnga .ió~ziml:\ ból "islSza IU' 1lI ,'onul, fl. 
Iá,m';olúsm kt>M; flntnl lell.észek Dlnratlhall~Hk II kl'!rccJ)en , 
lógó nyelvvel, 11 növekv(j fürcJm('llcllsé~ mos I m~g ah'ó hiz
himyói. 

Olyan ömctJen Hem akadt {;gy sem az örq{t>k h:ö l, ül , 
hogy al ifjakat húl{tra kÖlcle7.ze. Hál lehel (soditlkozni, 
hogy szégyenkezve, titokban é6 tillako1. ... a , d e vércs. (isi (~m · 
beri ,'alóséggal a hal?lúl kivánlu az ifju aJ. üreGnek ? Ú, ez 
a nagy titok, hogy llZ üreg értse me~, mikor kcll féJrcnl
Janini Vajjon meg fogjuk czl mi érteni, 1n3i fiatalok, vagy 
mi is fogunk ragnszkadni .~örcsüscn úlUshoz, hatalomho:r. 
utolsó lcheJletünkig? 

Kél é\'ig kell(':H v:lI'llOm, 3mfg állásha julotram. 
Akkor e}{y mp becsöppcntem Me'ÖzM rc. 
Tanácsol hiába udl:t1~ s a71 elfogadni jó lélekkel hiáhf1 

a kartam, h Oi!Y egy évig ne esinftJj:\k a falubAn semmit. A 
napfényre jutottam. clvakullnm. el(; ltl'm slabad volt a pá . 
Iya, hajrlt, neki! 

Lázas, bolond gyorsaságg:11 kczd('Uem élni. Külsö jel r! 
,'oH ennek a menésem siels(~ge. Fül fi dombon, vagy le ft 

hegycn, nagy és sün1 léptek!;:e} jál'fam. Ha valaki JJt:5zél· 
gelni megltllítoll, nyildrw:thi volt , ho/oi Y láb:lim máT resz 
keltek, mint n fiatal csikól,é, ~kik gyi\!ölik a ,·özteglést. 
" A mi prq.HUlk csak d f!! l k i.!jlü1tüuk" _ . lwlJollmll löb"lJ
ször u paJl9~1. t. Persze, :1 h iveim :1z l szen . .'Ilé!;; volnn , ehhez 
voltlik hozz:bzokva: induljon ki :'1 pup, iirc ~ vagy fiutal , 
de pipával II ,'izú jé.han, :1 !elkl'sli hkhóL hUg fl kapuig ér, 
{dijon n)(>~ egr ·!;;é! fr iss ollúslÍ c~ t'md1:'f(l (' !őt~, /;yö:1yöl'körl
jék bennük, késével nycsegl'~,se le az alkalmatlan hajtáso
kat. hcszélR:('!!sen cl jóíZ{}cll rt kerité$ felelt fi tehen~iket 
hajló gazdó.kltnl. t\:Wlftll, szep csenuesen kezdjen ballagni 
fi falu főutcújAn, vegye észre a csiirhcn szekerét javító atya
fit. kiáltson be hozzá e~l' jónapot-ol, álljon meg vele e~y 
'zóra , amel}'ből lesz Uz 68 száz is, bnr lassan ereszti ökct 
Q pipája mellől. Van ideje böven, az asszonyok sem siet
nfk, k·(('s;>:!k vi7:enedreikct. :íhfln los {os ~yi\n;.'i)rködő nem· 



mel h:lllglllnak és 6zól!mak. Leh el, a mC1.óre mAr ki scm 
ér, bealkonyodott. a malacok vi !lszatérítik, - ó be- k edves 
ez fl falu papja , ez :l mind('1l1ill felbukkunó, mindenkivel 
szól vliltó, mindenü tt jelenlev6 ember . Boldog a fulu. mini 
;] hivő, nki tudja, hogy \'e:c vall ólZ Jsten. 

A pip:íban nincsen h ih:l, II pup pip:t nélkül is érvényes, 
Dc nekem pipa helyeit lerwim voltak, nem eg)'. de tíz é!l 
a l id..,j sürgelel t. Min di f{ ebhen .jftrtam, vagy abban jarlnm. 
A hÍvel,e l aJüiráso kl;rt láloga ltam: hát bcJép-e (ire", n 
cSl' piüg(;p-t úrsas:i;;:h:l , \' lI~r ()'~ Iccg:yeú k- e abba. ho:.:~' a 
J{opta-k l'rlhrn ön \üúímiivckcl állítsunk fel? Olyanná Vúl
tam rendre, mini a gyors:\11 forg:nfolt szenes véóíi fa, nyil
v{uwaló, hogy otl siirö;::- iik -rohan ok rt faluban, tanácsos is 
féJrckapni a fejet clöIt,m, ki tudja. miféle· új tervvel ége-
1{'In meg II belém ütküzü l, mimlcnbe b"l('vi sz bennünket ez 
ti pap, de m ár l{ttni sem lehet engem soha. csak a szélfű
",ás l ére7.ni : a pnp ruhnnI cl t' rrc, u g-ye? . 

Csoda-e, ha túvolról nézve sokan másnak n em is tar
tarwk: túlsúgosnll fel húznI! szerkezetnek. omdy \'adu l 
hajlja vfgrc ('gyik művelete! :.l másik után; csupa cselekvés, 
Ut! lélek nincsen . 

Az mé~ a kisebbik baj, hn~)' mit latinnak (l: távolról 
n éÚík. A na gyobhjk. a végzdcscblJ hiba abból kerekedet!. 
ho~ y m :lg:ml rn maradl <l m. barátok és rokollszcnvczők Il~ !
kül a fal uban. Al;i mindig fut, nr. esnk azokkal cimhoráI
h a t, akik vdc rohannak. Jl ye n.ek is akadt ak. clsodorltlm , 
IH'ki!t:'ndílcll t' rn cgylléhnny:ll. a fiutnJabh gazcttli kiizül 
.'iok:.it, n n(o pl'őjsko!:isol~a t , n gycnnekckeL Ezcklcc1 lenn é. 
kcny. örömöl hozó és lari6s a haráls5g-om. Dc a falu el
mnrn dl. Ism ert, dc Iwm t:lrtol! rnn;::á én ak. Vol!nm is papja 
s n('m is \"QIIam papj:L Cgy lép i em eléjük ti. templomban, 
II gyül~~eken , mini fél -idegen. A s7.cmembe!"t (;g Ul nrcomon 
érez tem ez l n 1:l.\'olságoL A jólmróllal szemben ézek , nem is 
ludok rljla. De n. többiek fcszélyeznek, a sn~mcm h :l mar 
ell"M ad. uz arcomat igar. Han i kell, h ogy ft kh':ínatos ki
fejclt;s raji a I{'gyen. 

~\JOS( gazdagahb lehetnék sláz c!lalád barlil ságii vn l s 
be kel l érncm tizedan nyi derék ember {os asszony szere
tet ével. 

S a tervekd nem va lósilha ll~m meg minrJenki kedvél"e 
éppen uxért, mert fő célom u tervek meg-vnJÖsít:i. sa V(lJl. ' 

Azt hillcm, elégséges a jó Gondolalo t világosan, köz -

érth e tően elölcrjesiteni. Az oesnl n búzá lól mindenki meg 
tud ja küliinhö7. lclni . a jó tervet i!l ürömmel fogja fogadni 
mindenki. ()riilsi volt a IheMscm. E;.cy idő ulán. amikor 
kezdett tninden nclle7.en menni, ér lhd cll<'nül álJollam meg 
n kiiriihnény clütl. Miert idcgenk('d n('k me:': ellől az cgy
sz edi k is jav8!1latomt61 is az emberek? _ Pcrsze hogy 
idc .... cnkl'dnek . hiszen jú tenct mindenki lud kisondoini. de 
ú l7\:IlYl'S dol og a nH'gva16sílns. Hft n)" szo r b('c~aptúk iik eL 
sz\.lhú~uos urak, vngy szá mító g.ald3 emherc~ a jó I c r~ck
kel! A lcrv khcl jó, dc a bizalom n fontos. En rOS~l !leven 
veUt'm m(!g a.nnak a gondolulát is, hogy v:.llamil az <!m
berek c S.l k azért fOI~adj.a nuk el, meri én j;n'asolom, pedig 
csak így lehet sil,ert elérni. " A mi papunk tudja, mi jó 
nekünk ö kárunkat !.ohnsl'm akarh'. megbí zhalunk benne !" 
_ 1)e 'cz t II bizalmat csak fi hssú jár:lsú. csendes élelü 
lelkész ludja mct.:.o,wrezni. nld sZl' méJ:yét sok fipró v:!leUen 
és szándékos lalúlkOl.áson ál ism erlte é~ szeretetté teile a 
hívck cWII. Csak ak in ek a lelkébe be!áthatnak , a llnak ad
hal jitk oda bi,.a!mllbl az t·mlw n 'k. 

Renoem egy időn túl már nem bizial;; nwg n hfveim, 
m eri nem ismerlek s nem ismerlek , mert ncm adiam al
krllmat urra, hogy mrgi smerhcssC'ndc 

így \'(! !clh'm cl II dol~otnat a faluvnl. S így vételtem 
el IlZ életet magammal es II csal:"idomm nl is. 

Szegény feleségem . idegenből Müllel eH virág, egy 
dn. rnbig megpr6IJ:\ 1l vel em tarlaní. A mézes eszlcndö alalt 
k önnyií voll: <Ikkor még én scm vúltollam át a Ir.gnagyobb 
sebcs~ésr~. Addig boldo~ volt ö is, Ű yolt a lelk.e a vasá.
napi júlékoknnk, ö rcnd!'zl e be .. (t gyermek s~ob!l t , hoza tt.a 
1\ s1lnes krt!tákat vetle a fehér uJságpapirl r:lJzol ft sra. A nll 

kor' megindítult ;nindent. játsz6dtak a kicsik és játsz6dlak 
az ifj.Ik. csillogó szcmekkcl jött fel hOll.ám a 10rn{lcra . ou 
ültünk cs emles ü.ömmel, m inI király s k irálynő: h allgat
luk fl gyermckek lJeszétMI: " Eridj, flI SS, At);ó bRlyó,. h ozd 
le n szi"'(lrvú ny !: n ekem kell n zi)ld. tc tartsd mcp, a pirosaI. 
N t')\l szerelem a bnjt·lszodaf. I.A'vcs.zem a bajus1.Od~t. neke~ 
jó I ~sz :1 fclt? nek ed a másik. Eridj, hozz m ás balu~zl , nal 
ilyen f:IIJaju S1.01 hoz!úl ? lI á t etl ho~y tel(yem .ful ? No, 
nrsze hajnsz. eltörve !" - A másik oldalon valak i TnJ7.oll: 
"N{'lll rajzo lom m eg elühb il farkát kukkm, m ert akkor 
n,fm ludtlm lIlt'grn izolni a IM>!, I:' 

. De azutón elűreszaladlam. O szegény , sántán-bénán, 
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:1 _ nyel,v tudAsn, a Slokil sok ismerete nélkül, me.gpr6b:\1I 
J-IOvctnl, mespr6MIl a mago. ere.lé\'el bclckapcsol6dni a faJu 
életébe. De addig hamar eljutott, amin túl a haladás nehéz 
~ nchm nem volt lürehncm, hOh'Y lelassilsak, kezdjcm 
1\ lllosolyg{\s~magyarnál több nyclviudásra tanftalli. Hány
S7.OT jüll fel hozzám, st.::wakal ktl.rdczclt : én lalán cl voltam 
fogla lviI volnmi t'flyMzi ira HaJ, vagy számitásokat vegez . 
tem, hllny év a.lutl fog a mennyország heköszől1tcni Mé.n
kŐre. V~lameddig rclcl/em fl kérdéseire, de owlán kezd eti 
II hango m jeUe~zc l t'<;cn relkunkorOtlni, a z asszonyka abba
hagyta a kIshielet, {'lövelt valami angol regényt, olvasni 
kezdeti. Gyermekekkel, n .~Slonyokkal csak úgy lehet tar. 
lalmasan fogla lkozni. ha az ('mller heszélni tud velük. Egy 
időn túl megúuja az ember a mindig ugyanazt: újságpapírt 
vligni föl, krélákat kiosztani, agyagot gyúratni. A gyermekek 
kfrd~s('ket lesznek fö l, azokra ferr Ini kellem'!, mesét mOll· 
dani, valami! clmflgYllrázni, d" II szavuk nem jönnek. 

Új ra é-s újra bc:cfogoll valamibe, Minden lljszü1öH 
l:iycrmeket mcg!:Hogfttott, segIteLt a b6.bának, tanácsokat 
ndott nl nnY{lknak. Jnj, azt n pólyát meg kell oldani , nem 
szabad n kicsikét igy lekőlórni , ne ringassa, nc kapja föJ 
mindig, hn. sÍl'. 8brcsztöórát ajándékozott az egyik anyá. 
nQk , hogy búr a tizedik Ryermekét rendes időközökben 
szoplalhnss8. Dabaruháknl kölcsönző!!, napirendel frl e!ö, 
együtt aggódott azzal, akinek nem volt el~g t~je . Vajjon 
cr.ért csökkeni a gyermekhOllandóság Mészkön? Ot év alatt 
ti szá.mok n.f'm adn ak bizlo!oo relelelel, de hog)' az eredmény 
nem ml1l'adhat cl, az kétségtelen, 

~lindez azonban ke .. "~.~ egy élei b p. töltésére, E~yediil. 
m:\gára hagy::l\va - - a férje perdül, flllkos, ha olthon van 
siu:::s. otthon - la!:s[\n k ihnlloll ti mészkői életből, Mirt' 

_besr:élni megtllllUlI , m áI' I.:lnllklldt II kedve. Mire iöbhel te
hct(! tt volna, m ár nem lá tt a trteiméI. Főző ass zonnyá lelt , 
aJd azonban 9. fözé.st sem élv~;lheti, mert S3zkályhához sze· 
koll Amerikában ~ iti kormos, füslös kemen cét kell fával 
táplálni, szenet tologatni, "árni, mig II nedves ra lángra 
kap s 3. messziről, sznmárhliton hozott drága, szökős vízzel 
Uszlán larlani mindent. 

Baráti körünk csak lassan alakult ki, mosl is kicsi 
van s II kapcsolatot alig tartjuk. Városon az ember szívesen 
ű1 \'iIIamosoll hflromnegyed órá t, de iu az: ismerősök más 
faluban vannak, egy egész világ választ el tOliik; be kell 

!'ogn i, k i kel l fogn i ft !(JI' Il!. S milyen kevcs(;n va gyunk 
együv!'! tflrtozók! Perbze, a sd.lel.r c ~ városban könnyen ta· 
lálkozik öt eRymásnak "'aló csollád: iu is ",kud annyi, csak 
éppcn fi \'idék , a slazezrc~ lakó,,> , 87.r. :: kilométer hosszú 
~s ötvell kiiométer s7-éleli icriilclr{: vnn ~'zéjjelszórva, 
U, h:1 ~n észrco/ettem \'ü ln<l, min t Il' 'izern l iinkn' ludnilanul 
II l<'gS7dJb leht'ICisfgt!ket! ll:.! tudt a m \'UIUlI, ho;.:y mi min
dennek kell lenn l' lIl a rt'l('s~g(~m számára : ha tl1dt~m volna 
0 11 hon iiJni, \"nlóball 011 hon, és otthont IrI·emil' ili. cscnd('s, 
holdog, tiHlalnt :\ ~J élefe t, k ellő nknek! 

De ez fl lázas, bul:l.h"j~za I Elkiivelkczelt Hl idő, hogy 
:I fclrsél)emnck ki k.ellell sznkflani magát ebből a s1.nmára 
h alolt:1 vált kömyezdböl s t:gy év Illulva bonong",a írta 
vissza Dá niábóJ , hogy ő nem hazn jőn, meri n ('ki otlhona 
nincsen, 

Igaz , külső köríilm ényck is akadályoz tak. A régi p:\pi
J"k minden oldnlán fü lt be II szél, szegt':nységünk miaU 
még )J\llorunk sem voll : ágybetéteket \'cIWnk Tordáról és 
lúbn!;at iillcttünk hozzájuk. Nagy k ésőre neki::i.Jlottum, tcr· 
\"C'1. lcm valami bútorokal , fe nyőfából k éS1.ÍtellC cl azokat 
:t sin falvi uSltaJns, Ez al t1sö tervezés még sul a, érdektelen. 
Dc azután megismcrk f'dtcm Dehrcczcni László\'al, össze
h:h:lsiloltam az Ö díszítő elemeit a kuhizmu ssa! $ nmi belőle 
ld t, az egyé ni '(\~ kcHemes . De hány év elteli, amig ezekhel. 
is hozzáju toHunJtJ A lelkészi lak környéke, az udvar, a kert , 
c.sak gazdasúgi célokal szol gál! . Schol egy kis gyep, ahova 
Ic IdJl'SH'U hevcredni. A ház d é ugyan bcszorltottak pál' 
rd'Kyzclmélernyi kerlecskét, dc az ott van a világ szeme 
el ő:! s IclcpalacS!lIl:'i.z\'3 virágágyósokka l. Ahlkitani, \"Ql. 
taztatni nem érdelOe~ , hi szen clübb' ulóbb új pa pilakot kelJ 
l-pitcnic a fnllln nk , n ::: m is ug)'a narrn a helyre; mit ielll'ssen 
tlldni mosl, ho:{y a k ko r mi hO"a fog kh'imkoz:ni ? 

A falu mEgeHe az o lthont, fl fa lut megette fl türelmct~ 
icnség, éppen csak annyi maradt meg mindenből, ho".'I' -ft 
ferj esze m cgjöltén r em6Jni It:hessen: méS nem veszell el 
mlnd-t::n, , , 
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KüLORSZÁGI VENDEGEK 

A zon a délutánon, amelyen mészkói (/$:

s!onyok vártá/.: IIcvet eles vendi!Jükd, ó a 
pü<~pöki c.wJádndl l eft uolnrl hilJ(/lrll'os őtórai 
teúl'a , lúít (Jlyan nincs és nem is lell! A 
lelcséf)(' tn /í.t piispök I.ezei kó;:jiJ is kiraflQtUa 
volIlu JIO!lfilúrscíl . 

Tizenö!évC's 1;:Ol'o ll1h:m J{(>;o:d[ (>m hozzá ti mng:1 mmnl 
\'aló bcszl: !geléshcz. Akkor i,~ a lJCIC'gség I'agadoil ki kicsi 
<liák-lilrsaskörömbőJ, az :skol:í: bü!, !lllol az óral:ilo~n tfl sok , 
It tanulás, n Irthdarugás o mugummn l val lj foglalkozás t 
soh asem c,ng('dt~k meg. Ti zenö! esztendühe lelt, amig ez a 
b()SzClgClés, ez n dolgok lisz tázása , kérdések rölvetése, mcg
oldaSlI v.-gy c1cjlé!ie \'égh(~mcnt. Elulntt az idő ahd l ren
d ez tem be belső világomat, faraglnm ki lelkem búlorzatú l, 
láttam el ér!ék-jclzükkeJ az iissl{'gyüjlölt kincseket és lim. 
Jomoka t, u13kí t(JiI.~ 1l1 ki i:1C'!{-m bdsü n~nds7.cré l. Mi ldl 
\'olnn velem, ha közben (~Ielem Ill.rsúra nem akadok ? A 
vilég képességeim pereméig kiliszlázva, II lJcszélnj,vnlók 
}.ibc!Jzélve: be lIl1nOm kelle II volna magama t azután, mint 
II harminc esz tendős jt\hadlűl, :tkind{ mindf' ll- gondobta, 
szava !'-s lHozdal al :1 i~l1lCr i)5 elijLlcm, nl! az ,J_meriJtai 
leánnyal, a mcnyasszonn)'ltl és a fclt' ~é;-:gC'l újra ,'égig 
lehete It motozni al egész untig ismert gondolalmel,ön s 
mégsem ,"olt Cl puszla is méllés, v!'l laki milsnak egyslcrü 
fülvilágc!JHRSrt, m!~rI al: én gondolataim az li gcndolnt:lival 
új, term dlH~ ny k~Jpcsolal()kat alkotta k, nmely('k hosszíl 
évek ig lekölv llék m indkettőnket. 

Ez sem lartha loll örökké, 
Féltuca t édg :1 beszédböl, a vi!a hbhól soha ki nem 

fogy tunk. De akkor n kapesol.3 lok !<ezd tck kimerülni. Szé· 
les terüle teink nelO is la]ülkozh nllak SOh'l, meri id egenek 
volta k egymásnak; én m'Dl 5zívclhellem néha gyerekesnek 
{elnő tekinlélytisztclclét, ö C'g)' hamis kifejezés miatt fé lre
dobta ans-úl tanul mányaimn!. Egy nap fölfedeztük, hogy 
II cs('nd m<'g nö lt kŐ1,iHliink, Ó , el. nrm jden li a legrosz 
szabLal, ehbiíl, az olvasó, aki ezt a könyvet regénynek 01-
va,ssa. ne Vonjon le semmiféle következ tetésI, Csak cg,ye t: 
mlnl a fala ! kenyérre van sz ükség n baráti körre, hogy a 

g(mdolall;'<Jpc501nlok krületc kil!asnlh3s50n, hogy sem én, 
scm a7, asszonyom, scm pedig a barúli kör egyetlen lagj:l 
cl nc sii IJYl'ujclI a gondolkod ,ís Ult'glnssúdotL folyója iszap
jáb:lIl, hancm t lehink végé i~ D1a radhu~sunk sodrásba n, 
mind i/-: újal h,' I'(' llllii arad ásban . 

A fdl~sl'gcm meleg és bizahnD5 hanHi kÖl'hől ~l:lkitottll 
ki Ill:l f.lú l, amikor Amerikát odahagyta, El l a baráti kört 
póloln i kell ctt \'olna és nl:m lehelett , Barálokat Sl:erer.ni 
Ilf' m vo ll idi)m , :1kik akadta k, azokka l sc ludo!1 csn k egy
szerü dolgokról elheszélgetni II f~rr.'legcm, a nyel\' nem 
ItHlú!i:l miatt. Azok a ·' jó emberek és asszonyok, ukikd 
mindCIlIlf!1 többre hccsU!i.ink a (,t!llból, mert értelm esek, 
ö"zjn lek !'-s rngaszkodók, emberil eg ig:1Zi barátokuak só' 
mítoWlk, de a lIwgas'lbb művdl$é~ lcYe~i)jéhcz szokott lel, 
keknek 'músfde !ul'sakra is szükség ük \ ' all, 

:\ kicsi húz sok ilyCJlr .... lc ifjút vonzott :\ körünkbe, 
Eg,,,,, alk1dolllmal JI1J szan foglallúk el cgy hélre; m ind 

milI' hwlc sem fér tek; tf{Y h~H (:jjeli szá lIá3!':l II leányok 
m:lI'adla.k fönn, mig a fiú ka l csiíl'ök ben. sz{!uapnd lasokou 
szflll:lsolluk el. 

AI,kor eg .... hrlig Illt'ggyúll am és égI em, mindenki elő
bír!a ~1l: I, ami t hi!! és Illi nem \'italk(Jr.tunk, m c!'t ismer
keuni akariunit. A fcle.ségclllnek {'zzel u h :'!lIc1 scm vol! 
szcl'cnoscje, Vala m! hiílés f1:;yba lIön töll c és mig a kic~i 
házhan húsz ifjü kom olysá ga lalá llwzoll, addig ö leun n 
komor pa pibkhan' ('gyediii gondolla át élete filövc \'énycs 
útjail. 

Eseti az ('sü, IÜ" voll; amd l k5zt'kbh keri:iltü nk esy
máshoz a kicsi ház han, Az én titkc)s ürömöm ez volt : ime, 
kezdele II kicsi h:íz v:.m'l<:sú na k; ide fognak Ulnjd zarún
dokolni fdfr issii lc'!rc. ítj élclkedv Illegszcrzésér ..:, az éMiH 
fII~ondolásár::J uzok , ak ik velü nk egylcll.:üek, m eri a m i 
dl'lejcs'iégüllk vOIlZ8súru jöttek. - És :unikor :17. idö ld
derül I, hosszú sétilk:ll tctl ünli H nellws 1llf'_7.őkön, I'l a 
dom hh;Hfl ll keresz/ü) "g:é"izen II fiú ha ,'úrig, :I He::.lI ~H- "al:lk 
fc'nyv<.'Sow( h{~ l c ll völgyéig, Majd elöbújt JI nap is, föhári· 
tolta II hivek{'1 S akkor il bokrok ala It folyt tovább a szó, 

\'ull:lk lörzs \'cndégeink, kik időnkint. vár~ltl:lnu l és: 
m l~g i~ m illllig várlan, megjdentek. h ol \':lst:! g baltanc-sok. 
kal, h ul sí -Ial pflkkal , III időszakok törvényei szerin!. Sok. 
szor h Oz lak m agukkal '-'joncokat , a mészkői levegőt <sokan 
kivanl úk hár egy SZipp30lásra, Csillagos es téken, nyári idő-
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hen kifeküdlünk :l k.icfli hát eM, talán a kcl.ö~ gazdállwdJ4 , 
elveit vilall uk, \'ag)' liiesi Aran)'osszék-of15zág len ti t. Do 
nem jő ll ck el ég gyak rall elek fJ vendégek. Sokan a kjcsi 
háztól féllek; az hizony s:!:e!h'is volt egy kksít elein te. de 
meg az tán ki dooolva st:!ll nllt S7.('rtc Erdélyben , holtY nl1 n
dcnkit s1.Í\'I;scn Utiunk , akj olyan, ho-~y minl,et is szívesen 
nél. A kiCSI I"i.znak ci ul:in fog fe ljönni ~ napja. Amit eddig 
végzett, a~ is dfc$érclc!I, I.cldd nc!t jó, de ll~i:';:{ nem ('Ié~. 

Lt'gll:lgyohh lf\.'~'~ r.)j ;.i r:i lll'i3 1, f(: lrr i5sü lf~sl'l j:s m,~~e:.!w-;· 
Mssel k ülföldi Intog!Jt6inJ,: s7.0lgállak. 

Sok \'olt oly.:t:l, hogy t::.::k egy " r:'tm, egy na pra :i llitoH 
he. I'\agy bN'f('gl'!sscl és durrog:íssa l l'!{)" lIap német világ
járó géIJkerékpó-r.i •• Sijrdü H b.! nz lHh'aru nlm~, Tordán meut 
keresztü l s n ll1 {~ levclrz.i l il j)j~H JrultiD!I:J, m!':;ludla valaki · 
től, hogy a m (szkiii pap slakmabeli I:í rs, volt \'ihlgjáró. 
El a némd Hu kedvc.!> ,'oH , :l r,t"p" kIc volt m~fl.s z i"a sdnn 
papír,,:~dcte k k ll l , am elycl~ rJwg Lell üL:úl ~;s útirányá t j elez
ték, ennek e ll (~nf:n: kedves vol!, hil'lebl ijssze is hivélLtam 
n falu népét, hogy iarlsulI nehik c l őadús t. De klO rcsdt IOn
gem föl más ,,~zl.lkl\\aLjL's;' b, akitől Ir lóz [am, l1lpr l ner.1 
IlIdúsnuk vágY"It~r r. , h tl11l' 1l1 J..'dt Ü! I:.'.i k(' l! {~b~r! indult neki 
az útnak. Az ilyene1<e t a !'[ll ll I~M sem vW em, hbu:ll 27.zul 
csak a hiü ságllkat Irgyed.:t ll \'olna. Egy(~bként búrki is 
jött hozzúnk, m:lllel, dili , :111;.;'01, hindu, cseh, amerikai 
avagy hoHandus, nz elöad :j5l " t~ l rlú~tó l csu k akko!' menckül 
heklt m eg, hu ,lJ; eslet 1lC:1ll töllhcHe nálunk, A fpJu mi.nd ig 
méll6n Idc.~odlÍ.!"o 7,1!l lIl iU:;l.!': ki.i!ik&l'll a h ilHltl tau,'!." látn
;;afásak ol'. 

A templom i "endiis:'iiny\'()! ;17,ouhan m inde1:yiktiKllek 
HUt kellett írui a. 

:\:>: ilyc'n rö" ;d li, l(1g:dúk közölI :l IcgkedvcseblJek ai': 
a nlcril.;.\i · és angol ulliláriusok kikü1dötlei \'oltak, 

AUllyira m{lI' ismer ite 'eit ünk a k ül fö ldi unihíriusok 
,",ü lt, hogy k(:sznkflr\'u egy cl·tf{'lyi l á l og:~ ló scm hJ'ftll~ el 
Mthzkül. Pprl ig ('Z néll ;t hlll:hozoll n(>h ez~l·gekh.; iiikiizöll. 
Az Íl tih:i' \'I' : m indig !\ol()ZS\'{I"OIl. ill l'~ :rh;1;d fühiva lalball 
ké.sxíM lél.: el i o!! nem if.i(> n kív[t ntúk, hogy mi II térképen 
legyünk. Ha m Ít l' rasns1. kodik hozz(t az i,ien tisz telt Úl' 
vagy nsszonys:lg, húl rendbcn van, Mészkő is szerepelni 
fog, dc tízórai TordAn és chM Torockón: Mészkö elégedjék 
meg egy fi.vomon"tsúgos félórávul va gy órával. 

M6szkö, lúHönösen a ll~ " , ~k', i ,,<lPUló , ennél mi ndig 
nngyobbigényű volt. 

Ahogy a kedves vendég lll l:!R" l'rl,:C7,elt, e l ső dolgunk volt, 
hogya kijzponll kísél'őt !lemlegcsílsük, A 131111ó nyakába 
\'3tT luk, " ngy otlhagylul, a Pllpi lalwu cgycdiil ;IZ egyház
gondnoldml, vagy feimásziunk a toronyba, allO' .. á erdélyi 
f:lII hel' I' il l,,'m kön·tell. Azl1Ín arról szó Sl'tn lehet, h()~}' ebéd 
e!ől( a venclfg elmehessell tőlü n k . nzt meg neDl cilgefl j ük, 
félór:t mu!va k{;szctl is I~~z, :lzl meg ltd! V;l rlli, ,\ félórábt,t 
leli kél Óra s m i tudtuk miél'l. A vendcgiiuk b iud ia s jól 
cselt ncki , Azl{m meglclliik all is egy~7.cr, ho~y bÍlcsuz:h 
helyet! belcszorí!oHuk mi iB magunk~H ItZ autóba s együ:t 
jártuk be Aranycs!zékel &s TorockóI. Nem lolakodás m H 
cz. A vendég, ldiiönöscn az amerikai, cinkosuni, voll egész 
l éJek l~c l , 

Ig:1z, Torockól'a a Szabadch 'ü Vilú:;!ilö \'et~ég hol
ilmlius fö!itkál'ávul autózt unk . Ennek nz ú lnak köszönhet· 
Icm d2niai u tama l, amit hoIlanu péll7:cu tc hettem meg a 
\' ilúgnagygyűlbrc, A rokumzenvcs fötitkdr elbúcsúzá<5kol' 
kczelcsól{()lt a feleségemnck, E löször éle tében idcg~n a sz· 
szonynak, azt mondotta, Nagy megtiszldleh!s vuH e2. ~ 

Az amerikai unitárius uöszö\'etség külföldi leveleJője 
._- m ozgékony, rokollszenves Örük·!1a{(t! fJs!>l.Olly - - már 
Am{'rik:H61 fogva két a apol \'elünk ;.:lia!'1 töllcni, P rágából 
Illcgfrla, mikOl' (!rkezik J{ ()I 01:~várra ~s mikol' indul tov;ibb 
h ozZ<Ínk, A feles{~~nn , én akkor m(1 r úton \·() It~lll Dánia 
felé, izgatotl an " á rta: nagy gyül 6s! é.; lalwm:\t kész ílcll 
cHi: csirke, kürtös kaHcs, tudják azt jól III ~sszonyol: 1 Arra 
Ul idíll'C m ár a csinos Ilő;;zü ... c l ~!o( i egycnruhák is készen 
vollak, nugy bem utatás is leli \'olna KZ l:t!ka itH n, A fele
ségcm jó nak lá ll a ft \'endéRr. elé u laz lli Kolozs\';! rrl1. Be' 
jól lell e, be j ól lelle. Persze. II napirclHl most is ('lő volt 
m:lr kt~-,;zn n~, Azon fl délutá nolI, muely.m m~szk öi osz
."l')llyok vfl rlá k Ilcnzetcs \'endi':gük f't csi rk(,kkel, (ilirtő" 
k:l IÚCt:s:,1 t!s \i(h 't'i :;:!ü )wsz.édeld;,el. ö II piispöld csa :li d nál 
h'lI \'o\m.l hiva lalos öltm ti kára. Hát o lya n lIi l!CS és ncm 
is letti A fdt's{ogem tlz p üspök kezei k özül i.s kiragadta 
vo lna :\ It ollfltú rsú l, a kinek magának scm volt egyéb \'ágya , 
min L Ill('g~znbadulni fi h ivata los iSUlerk ed(:s~ ktöl, fogad ta
tásoklt'l l, hogy két nyugodt na pot azzal H hátor kic!'Ii asz
szol1nya l töllh{'ssell, aki otthagyta Am erikát s itt erdélyi 
gyermekeknek és asszonyoknak kÖUÖZ(ll 1 il szivébe, 



M<\sféle lermészelííek vollnk ólT. ameriJ'ni rokollok és 
közeli ismerősök IátogAtasai. A fdcségem, szinte azt mond. 
hatnám, két ilyen hitoga tás közölt emlékezésböl és vára. 
kozásból éli, .. m !kor a meszkői é let szá mára már m<'ljdnem 
tarthalatlanná "áH, fcnntarlolla öt II ~okszor talán félévvel, 
"agy teljes eS1.tcl1dővcl később esedékes látogalás remény. 
sége. 

Nem is tudom, ];i jött először, de a SOlTend nem is 
fontos . Talán n kaliforniai unitáriu .~ lelkímképz6 i[';:lzgalója 
II feleségüd, ~kj khez mindkcltönkd hiznlmas sz[,lak fŰl: 
tek. Az idiis, dc jó eröhcn levő tudós, uz unitáriusok világ. 
Wl'iénde Illcaírúsúh07: Iilyüjlött adatoka t s pllr hón apot 1(0-
J07..!iváron töltött. Egy h étre jf,Uek ki honank a régi p.api. 
lakba. Alyai hnrálként figycJmrztctctt a készülö viharokru 
az egyház berkdhen s aggódva kérI fölvilagosltá50kat 
uéhany kÓsza hír !"e1öl." Egyi l\(! a Il'gmélychbcn ,"aIIiIsos s 
InJán éppen elért l egszabadelvűLb lIniUiriusokn:lk, aki 
hiien lll: egyház hagyomáJlYR ihoz, amelynek történetél írt:t, 
t:trtot1;"\ II m3~úél s meghecsiillc ti másé!. Legfőbb igycke. 
7.ele a l .... 011, hogy bennem bizonyos egyemtilyi helyzetet 
liís-son vagy ta lón éppen scgflsen kialakulni a történelmi 
keretck é.. .. az c;.:yéni szabads;'l/-: közüli. Ez nem vnll neh éz 
Celad:lJ. hiszen én fcjjd arahlak nekimenni Sohas('nI sze
retteiD. S még cSy~bért sem. Úgy neki, millt nekem ezekri.í1 
a történelmi liere tukröl a felfogásunk az volt. hogy azok 
nem hitd"jck, khá t a ICirieneimi alapon maradó IInit.írius 
nem uz, aki a Dávid Ferenc vagy a Prislley teológi á ját kö. 
Veli és tanítja, hanem az, aki tl <'lzabadság. érte lmesség, tÜ. 
relmesség és fcjlödes jegyéhen ('"I!ycsü l I:'!rsa lval. at isteni 
cél, lsten orsz ~ ga mcgl'ulósftására. - Baj, hogy n híre 
olyan más és annyira torz, nem mutatja az igazi va lóját, 
állapítja meg szomorttrm s \négis Dlcgkönnycbbiillcll az 
üreg llf. en titokban a nnak öriillem, hogy e!;y~íHaIAn .... an 
hírem s kicsit féltem :I llól, hogy a z milyen. Ha gyűrött, 
uz idö majd kivasalja, bi1:l~lH!lm mngOlmal. 

A következő eszlrndőben , a IcmplOluépílés lázában, 
n feleségem amerikai Id,<;cgyC' teménck igazg:ltója I::ítoga~ 
totl mcg a fd cség(:vel. Hát ez hogy lehet. talán mégst'm 
igaz, hOGY olyan összcf~rhelellcn{'k ,'ngytmk, hogy nz én 
kaliforniai ignzgn tóm után most a Kriszti \'olt igazgatója 
méitat meglátogo.tásrn.! 

. 
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i:rteuc volna . A fal uról és a városról beszéHem, úgy em
léknem; azt hangsÚlyo7. la m, hogy II mindenfelé sürgetett 
taJ:HJiOzils nem mchct végbe ~gyszcríí , érzelmes, bará ti 
a lapon, hogy hát szeressük és becsüljük meg egymás t, 
mert mindnyájan emherek és m!l.gyaro k vagyunk. A kü
Wnbség annál naJ::"yohb, <semhogy azl i lyen könnyen át. 
hidil lni lehessen . A f~llu és a " áros fl gazdasági harcban 
mini ellenfelek itllallllk egymásslll szemben: itt a falut es 
várost szervesen egy másbafoglaló szövetkezeti moz~alom 
a7. orvosság. )Je cz scm fog IcljM e redményt hozni. ha a 
fJllu múvcUségéf nem tud juk :t ,·:'troséval egyenJö sdn
\'on~ lr:l hozni (n(!lU is olyan tú lságosa n magas ez II kr
~'á nul(Jml), nminek útja a llépföiskoláztis: másrészt pedig 
ha n em tudjuk a városl lejjebb nyolllni a föld felé, az 
élet elemi, verejték(·zö lllullkiÍjállak mcgcrtése é . ., meg
becsiil ése relé. 

Tetszetl neki ('T. :u: d képzclés. 
Nagy kertilóvel érkeztünk ha.m . E,:!y herel tö ltöttek 

nálunk . A hh'oJi érdck Jödésool md-e~, bizalmas és 6<:gitő 
bará tság let t. Nincs senki a z i smerőseim közül, aki any
nyim megérfené és lI1Mtú nyolná a célolint, alllely~k melí
vnlósflá sá ra elszegődlcm. Különös véle tlen , hogy haza
érl; ~T.é",c llf:ín p{lr évvel :lZ amerikai köz lnrsaság !Íj e lnök e 
olyan fe ladatok mcgvn lflsítá~ával lJíz ta meg ö t, amelyek 
közeli I"ok<..'nságban vn nnak <IZ én cJgolldo l:'ls:l immal. Per. 
sze, n szcgén.y crd(:lyi unok aöcs r okúnsitga cz a GaT.dag 
amerikai nagybács ivo !. Tíz C~lfuball , tttkc nélkül, aT. {1 !t:lIn 
scgftJ!ége és tekinté l..)'!:' nélk lil próbülok én itt Erdélyben 
valamit teremteni. üt az :J IIam bízta ml~ri ötvenmillió d ol
!:ír kC7.deti abptíík ével, hogy egy ki s országgal cgyelllíS 
fol ya mvölgycl, a Tenn~s .~ee fo lyóél , az li lium tcki nléb'c~vcI 
fö lru hMoltan kjfejle.~ s 7.cn. O hal ~l lmns völg-yd zll.ró ~flla
k :l l ép iUel, az ors7.:"iROI o lc!ió villamo~s!i~ga l l:ílja cl, ~Z 
a lakuló il)a rvilIJalalQknilk és !i7.ö\"C' lketelcknck olcsó kanUlt 
llle ll e tt elégséges al:"tptókH tud k i)Jcsö nilzn i. Mi úgyszó lvá n 
Corgólöke nélkiil végc7.Z lik a mi kis ddékiink tejterm elésé. 
n€k él'lékesítesét s lich ezen tudjuk e lk épzelni, honna II kt':
.ül majd elő fil'. a töke, amellyel mi is ipari műhelyeke t 
és minden elképzelt és reménylett v:'tJJ.l lkoz:'is t tudunk 
alapfInni. 

U'ot~ Id:ulós MtoJ!ll lónk a Ce lt.:.,é~em nagy nénje voll 
CérjcstoJ. Ok voltak a cs.a ládiasság megtes tesitö i ft Kriszti sze. 
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méhCll ,. kivitl6 g(Jlld{).~s:'i g;.: al k(osúi ltű nk fl fog.udtatás~ ~ra. 
A kics i It ftzurlll sz:JII:í !-.olt uk CI j,k('! ~- a papllak éplh:sé
uek esztendeje volt cz, mi is bl: l"clt h :!zh:lIl J~ktunk a fal~ 
· ~lén --- déU)(~n ók jött('k I ~~ h07.z:mk, ebédre, esle nu 
sze , 1.,. cl .• , t csak. rándullunk föl hozzájuk vacsorúra. n ~~ cn J (~ .. n~en , 
hol a fájuk fogyo tt ki, h ol a nyitolt tuzhely l m iolt. .Ezek
től eltekintve a kis szoba elragadóan volt hc.rcndcZ\'e !il .a 
kVt"' - a kilátás olyan volt amilyen h'nlll szokott . .Jol I .1 as, , . 
h('.zh\k m3gukal os nu IS. 

Szegény édcsa pámról Icgutóljára ~m!f.kc:r.em IDt:!{, ! c-
cl· • • ,.....,·u,y· á m mal e!'y iitl m;lr az e lso I:vhcn mcgla lo,:,a t-

19 ,~"'" " k · ' . l talu I~lk. 'll'gre révbe jutott utolsó gyerme li {IS. gaz, II ., . 
szegény, kepe. nincs, de uz emberek ~edvesek és s~c:e,~!, 
· . pJ·ukat O" voltak ők is az elso tordnhasadekl kl-
UJ pa , . f 'k'· .. t"t . rándulásol1 . Édesapám szOk.{h$a szennt e I'lszon. o mon-
dott; sohasem hittem \'olll~. h ogy akkor látom es h::t11om 
öt utóljára . 

MINDEN JÓ, HA A vf:GE JÚ 

Most mC!lél'l'ztem, hOflY cddi!1 j,<f m.illd~nk~ 
s: er etetf, sz. inte mindenki, csaJ.: h(i l a ~' II :do 
ember nem fr IIfJpsiitésr e, hanem ( I vzhflfro 
figye l. 

A japán próf(~tané csuJl1!ltatlanul tudta: az asszonye 
.1-17". otthon, a férfié a vi!:;g. Nem voH n~g.~ IlZ eltérés az 
rí 51....'1 \ · a és a mészkői papi csal{ld élete kOlOn . Az a;s~on"y' 
lIak ltT.ok a I:l loga l:'l"ok szcrc7.lck meg főképp 111.. .úromot . 
... - amig Q i6 el nem sl :thadulha lo U egy é\'n.' D!l.Iuflba , -.' 
ll mclyeht h{17.hoz sz::\ lIitott w fl kedn'zü, sors. A férfi;:~~ 
azok, amelyeket ő tett :3 vd;'lghan, mas falvakban, 
yítrosokban, . . 

Bár ne te ttem volna nnnyit {~S olyan cud ll r Időkhen 
b h ófúvá'4xm, nedves, tü dl)m aró csők\)('n ! Most tolán 
· , fckütl nf.k hcte.!!en, nem kellene szem'cdnem a m eg
~~;me'll bÜ~lc t6s1 : "kicsi c~u l :\dom(ól való e l~za kU!atJi.~ 
mat. nt> lJI~ntcm, me rt hívtuk s bennem olyan e ros v 
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;innak fájdalmas tlHbto~s:.íga, hogy a rendes, tiszlességes: 
ll<llandó, ha bolondna I;: mindig nClll is néz, legaláhb i~ 
.gyanakszik róm, hogy nlinden rokonszenves hívásra külü. 
pi),s húJi.val és l;öícl!'s",'~,~,Ó'Z(,qel bl:zduliam föl. 

Lf'gk('zcnf,~k.vö~)hek w:ll"k az llnitúrl11S ifjilság egye-
1('1lI(',~ nagygyulescL llI1H';'yc!;'et a r{'ndcúísé" lHinden év. 
hen mú', és m:'!s vid"],(>1l hívot! egybe. ::. 

1::Jiíek 6s g:"tlj1Óélk voila];: :11.· oU brlolt elöad:'isnlt. A 
flgyclPllI II lll('Fpa,I:Ill:'lsig rl'~zjilt: ti I't~szlvevó idiísehb,~/l: 
dlag,l\ila:úc;s~,d h~l!lr~lll:lk V:l~:y td/ek t;músúgot: a:>: ifial; 
II m r glalall Jgaz,,{g holdogsúgúval verlhllck csoportokba 
Il[únllk. V~:g'y csak mi !;'I:ln];: ('LI í~,y, akik mindig II H:~n'l j(ó. 
Flhl[ mclegliégét érezljik? A k[;utobó konferencia elk,n 
!:mír kifögúsl cmdt a tönH'g. Üket nem hdddik a ,teoló
!:iai sziJ r~zúlhas()!-,ntús()k", "többet v(': ~zl'H volna :1;' ifilí· 
sú::r. ha ~n'tz n1l\!('r ~{'n('ot liih!"nyt volna T", ,.inkiltó llr~()J 
adi:'md~ riildHgo';íbíst :1 v('Z('!t'i!,. hw_!y :IZ 'i:wsokat mi
kéPIlf'l1 !chd h('~zel"v('zni I!Z {'P~'lüzi éie:h~", 

~I.:"t t';1llek is Vl\gC; cl pr/lf(,]:':k <':z:í:úl m:ír 1I7, ifj(lS{g 

IS S7:1,~lw'ar ilE lH'~"(,zt, :1 .. I_iinll\'.:(" 11 1ll:1g:1 kis igéllyév('l, 
kis fiil!r)f'ú· é_~ h('fo~'~:(F)·I'Jp"s'I\,~("(,! n mw!íH\( kö~'clf';i. 
Ilt t.'~'yelwt nem kllCt fVlll:i· fL\IJ"t' 1;(']1 !dlani.' 

T:,)ún n rnl1r~ks~:"~! r.pli \':lt~Y a vúro'i iparo«..<;ággH! 
több sikert lehd C'1;Tni'! 

Nf'Jll IchmJ m:lg,llll r:ti!ll~, v:~rt;\lll, ho''''" ők vel!vs 
nf'l észre, (ik !"lh'::'.I;:d, mrt' AL j,llr iO"om \;'1" n.", 0',1-'1: . ~" "''',, " "",." ,,' , 
:!mlt ~)k:ll"(:k. l.n ',':d.j;'l"I :,1;;1rok ndni 'l ml'nld "/'t"'nl· _. 
Kis tordai oflhonuk zslÍfoJási!; lele lelt' ifjú, él~d;,kÚ;('í()'·('m. 
!l('r"ld(I'l s én l)(~k:n"'nn ó'(,/icm a r('~m~'(('F;'e!i :"~,;q. 
ll'l('kh'íl h(l~!v í;k tll(l i:'lk. cz ll!'!" .. 11[\])", :'ki JJé':iz(>'ni fo'7. 
I'Z vnl:~l;>i f(1niwat i~ mC:Hbui fO!~. 

. An:,1 ];(' ;'dl"lll, r'n!;~' ::1Z j';!1I( ' rl'l!('r;:";zi{S!1t;1 minnill 
lonto.\:~l,L n. J!ji{,j,r(" ~ ):I,;"" Frr(' :1 ::::!11n,tl iH nincsen szi;]'.
."{'g. Ih v::1:;11(1[ [[!!:í!1wtú C:lielii, (~getií hit il vil(I,{ün, \Így 
a r.1Pn!'::"~':ígn:~1 i~;('n. A LilII i:d:111 n~'m VPS?.td[c el t~l
jc<,en :1 hilét :' :J!J:lll. mni :1:': rí y:lli:i'ún:'k 1.\l1ye..::(' vol!: ;IZ 
iskni "<'11(1, j"!r'ni {!d 1I<'Li;\':"I~rz(' s/'h('n. dl.' ':lZ' oly:;n fr,· 
lyolozoltú, annyirn (']"(i!l('Hné vált, hog\' az nem v;~z('li őt 
már ',('lllern'. Az ön:ml:!los I1111nkú~'úú :lZ('n[mn faBalj";,. 
!i:'n hi:,? az irl17'Úr.(I'-:~l:h, Cfllh', 'rihb (11d hr]:üw' lk{:z{>'<ébpo, 
Amit fi faltt Í,{eHe már nem ígér, nd v'abllli, amit a mUl1-
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tAsság Istennek nevezni Jlt.'Ul akar, fölLétlenül és elkerül· 
hetetlenül hozni fogja, 

Dc vajjon nem -esik-e a Illun](ú<;s::íg ugyanabba fi hi· 
hába, mint flZ clsi) kereszMnyek, akiknek hile és eltökélt· 
~ége egyedÜLI has011lithntó HZ övé hez? Az else; hreszlények 
bitték, hogy egy nap - trombitazúgás, égzengés közölt ~
lsten országa m-eg fog valósulni, ~ a bűnének levében fel'· 
rengöemberiség. ha hisz, elnyeri a mcgvúltás koronáját. 
az örökkévaló, boldog országlást. A munkóssúg is hiszi, 
bal':)' egy nap - trombitazúgás, égzengés között _ .. az új 
"Hág be fog következni. a munkásság uralomra kerül li a 
villlgOtmegvált ja. 

Egyik napról a másikra nem lehet ti világot meg· 
"ltani. 

Az új világrend alapkövei mik volnának? Egymá!> 
aegitése, igazság, műveltség, művészetek, a nemek helyes 
viszonya és ehhez hasonlók. Föltélelezziik, hogy ezek 
gyakorlása az émbereknek tiszhíbb és tartósabb boldog· 
fl6got fog adni, mint a mai tii1ekedés s hogy -- talán vala
mennyi szüKséges nevelői munka elvégzése után, amely 
esetleg az egész nemzedék életét igénybe fogja venni --
nz emberek ft maguk akaratából fOglUlk az. értékes való· 
ságok elérésére törekedni. De akkor miért nem tapasztal· 
juk. hogy legalább azok. akik az új vililgrend öntudatos 
híveinek v.aUják magukat, már ma e dolgokat mindennél 
többre becsülik? Ideje egy rt!$zével mindenki 6z~badon 

rendelkezhetik, miért nem müvcli magát. miért júr II kocs
mába, miért adja pt'llzél a magánbolto~nak s hagyja fi 

szövetkezetet megbIllmi, miért lesz sztrájktörő és ha ve· 
zető, miért kerül gyanúhu, hogy a párt vagyonát hiítlenül 
kezeli? Az új világ nem jönni fog. azt mcg kell valósitani. 
Mind több és ,tőhb ernht.'rhen kell kifejleszleni az öSBze
tartás szellem(~t és gyakorlatát; teremtse meg a munkás
sJlg a maga közös szerveit a politikán túl: szövctkezeti bol
tokat, bcszerz6st, műhelyeket, értékesHést. Nevelje, na
gyobbitsa, terjessze c7,ckd: fogadja be a iesl{ibc ~ többi 
os7.tályokal is rendre, Ne hat310mmal, kényszerrel, tőr· 
",'énnyel lervezze az új élet megvaLlósHasút, hanem (jri)m~ 

mel vegye észn~ egysze, .. hogy ez az. új éld dküvc1kezett. 
Vallás volt ez, amiről beszéltem, hH nem is neveztem 

annak miIldcn szavammaL Meri a valIús lényege _. -ezt 
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már az iparosok elölt fcjleaellcm -- nem egyszerűen egy 
Isten létezésének elhfV'C:!.e, hanem éppen ennek a jobb, 
igaz.ságosabb , szerelet olajával megkent életnek a remé
lése. az érle va16 küzdés. Val1~sos az, aki tudja, hogy ed 
a megújult éle tet nem egy ember. egy politikai párt vélet
Icnje fogja m cglel'cmlcni , h ,mem az idö. mert ez a cél 
benne van a fejlődés szöveiében: ez elrendeltetett cél. Hogy 
azl a7. erü t. amely a vililgol igy hajtja, milliók Islennek 
nevezik, az lényeges sZ;Ímukra, de nem It nyc!ges azoknak , 
akik. az egyedül lJizonyosnnk vchclö meg~lIapH'~nál. a 
cél idnli rejh1dlis ' ('nyf nél mcg~ lI.ul.'lk s nem hajlnndók 
követk ezte.ések válJflról ~Z iSllIcrcl!enbe ugrani, Ámbár _ . _ 
- s ill mit r a hitté rítő s7.ólalt meg: be nnem, .- annak a z 
Is!ennek megérzése. úhíl:ísn t!~ nlgao;z!\odó szeretete, aki 
II \'ilúgban levö erő és nem \Üob, bár ti/bb is lehf't, nem 
kívlm emberi chnt~ áltul terem!d! h:ilványkép előtt való 
hódola tot. 

Tordún túl eljurlnm Kolozsvárra is néha, Az első 
é\'ekhen vililgkiirüli utamról tartottam clüadásokat. Az, 
ulún mili' illk{tbb nzél' t k.ukT.antgaUam be, hogy a világ
tól d ne mal':.Itljak; mint f,llusi pap el ne "rusztikllc 
sodjnm", 

lHeg volt cnntk fi vc~zé lye '! 

Megvolt, mc!-:\'tlll, lli1.lJnyo~ m{'rtékét nem i~ Jehel{'jf 
dl,eriilni, Valamelyj,k. é~ I (~ m'mr égiben Szentimrei Jenő 
\"nC.~on'trtl hívott; Móricz Z~iga I~úllv :ína ,k akart röllálalni. 
mint el"dt'I ~' i (~ rdl~kesség'Ct. De fK.-.<; ti íról;ról , üj könyvekről. 
t~l'dt-Iyi irodalm i rl r,lyk ~í.król foly i n .~ 7.ó , Jsmerellen világ ' 
ré~ SdlOl, hogy belolh :-l.~s::un m;lJ.;am. Csend<.'Sen és bul:'in 
hnl1g:ltlam, mini egy falusi pap. A !l{t7.;uSl>Zony egyszel" 
megprób:'llla . hogy szólúsrn bil"jull . Mercsl'! fordulatlal a z 
f n d olRaim ft' lól kezd ett iirdeklódni, De én ni'm tudta nl 
ti Szabó Dez ... ő meg<!n ('kclte fl;.c:ura lenni: hi~ba nyomt~k 
bt,..><;zéI11· ... zerke-zetem gom bjá t, ne-m hagy tam, bogy a g,' .. 
pezet elinduljon bennem. 

Falun nillc~en .1.;ftvéház, hogy egy fok:etekávé áráért 
az ember nz ÜSS1.c.<; l é t ező lapokat útnézhes.<>e, nz ö .~Sl'!c'" 
létező h íreket és plctykák:lt megha llhassa, az új könyvek 
megjelenésérő l tudomást 1;1.e rezhessen. Kö!csönkönyvtúr'? 
Lehet csodálni, h ogy :l falusi pap - falusi pap? Nem :.lZ 

ö hibája egészen , t.'tlá n nagyjában sem; mikor fog a {alu 
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a müvclÖdésm'k. ludásnak a v:\rost,va l t!gyenlö (.-szkőzei 
ht:z jutni'! 

Kotozs\'ul't al. erdélyi fi:llalokbl is gyn kran ,k'ttrestem 
II találko:t.lISI. Jancsó lléla gyakran üll-clclt vonntra, hogy 
I>ési~, CslkBzercdóig elvigyem a kis, lelkes c.~oport mon
tJaniv:llóil. Oimiáb:l azonban már ncm :lZ Ö :uoldjukban 
ut:utam. Oda má r az Unitárius Vilft~s7,ö\'e l 1;ég r észére vi
leltek ki. ~oba etclemben tekintélyesebb szerepel ncm töl · 
lüUcm be n\int azon II koppenhágai nag}'gyü)(~en . Ami, 
kOI" II meghivól mcgküptam. meg sem értf' Uem , ~i~l. v~n 
!'ozó. I-Iogy Imlsaik egy ülpercl.~ ~1.éd('t az t'rdély l umlul"lz, 
musról. Rendben V:ll), megtartom. me"lart:1II3m. ha volmt 
pénzem a kiut;lzáshol.. Pénzt is kiildenek , de !\Ilwk kü, 
lön ára van: értekczzek a nagygylilésl megelőző ifjú~lÍ f:Í 
összejövetclen az ifjúság feladatáról. Ez mé~ jobb, cz leg
alább elöadás, S mégis az ótperces b eszéd bizonyult a fon
tosabbnak. Mert nzt a méltóságQ$ világn:ISygy!Hés ünne· 
pélyes díszgyülésén kellett e'lszónokol nom, ahul •. - u fü
~'áros előkelő Hangverscnytcrmében .. - egy luca t angol, 
amcdkai, Cfieh. franda, fülöpszi gdi, holla nd us>; még nem 
tudom miféll· Iwmzetségbeli püspök , p:Hriárka, érsek. 
teológiai tanár s egyéb nngyh~"atalt'l ,mé'Jt6sög ,.k:ozé be
t~kelvc én kl~l)ViseItem, olthom mcgblzá:s nélkul, meg
hivásra, az erdélyi unitáriussúgot s vilá ~ba kiállhnttam, •... 
;)tl tátotta száját előttem a dán kid.lyi rúdió felvevő du
boza, - hOb'Y voltunk, vagy unk. ső t lenni akarunk, 

Dliniából a hozatéré6cme! úgy hllell intéznem , hogy 
vnlahogy le Ile késsem a !illját föJszen lelésemct a székely
kt>t'eszltld zsinaton. 

Sokan nem b:'inlák vo lna , ha lelicsem, MeJ.:lcpcrest 
nt\rl i!!v is készitettek S7.:'unomr:l , hogyha legfl láhh II napi 
tCt':ilületbc kényidenek végh~~s érvény('~ .. sfgge l befogadní. 
"ok örümöm azért mé~sc- leh ('swn })(·Il ll('. S7.lik c:<;.iz m;Í\'it 
tették a lelkészi oklev~I ('t. hab')' lllután benne t~-k fájós 
lihlxal lehessen j!tmi. 

A .égi, legalább félévsz:lzud úht ér\"(~nybcn levó ,uni
rarius pnpi oklevél. a lelkész jogainak és ikme)(:o;s.:'r,elOcK 
;llapokmánya , talán a legdicsőségesebb irnl, :Imely a ,vil4.
Io:on a k úrhol egyházi munkát -és lür(' kvést !izrl~ .ál yoz. ~e~101 
:1 tökélynek ilyen fokával a lelkész egyém .~ l:lbadsaga 
Illcggyőződé.séhez, hitéhez nin~sen &;~zhal1gból h;)Z,~~~ II 

ke.esztény gylilekezet jogos kovcteléscl vc l. hogy t!pUlJOll, 
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A lelkész saj;í t muga lehel. Szabadságúb;1Il l.U a keresz
tény vallás igu 7.stÍguit l elkiismer~tcsen lllcJ;vizsgáJni, a 
mások kutatásait tanulmányozni li az ezek abpján ki
IllllkítoH meggylíztidését szabadolI hirddni. Melyik lel
kt:sz, me ly ik ~gyelcmi ll:lIIúr k iv:':nh3t mngimnk e nnél 
löbb jogop Ugy::makkol' :lZonhan m r.g is yun kötve II ke7.(~" 
A lelkész IlZ ií őszi nte, erős mesgyözüdt;se ita Jával csllk ad
dig turUl:l tjn a I'lyütekczelét. amíg a nn'lk elümenctelél szol
g6.lja " A Icg!őhb cl:l : 17. evangélium ala)lj:'lu á lló egyházköz
.~égben H szerelet , a béke, iguzsfi K építése IS ha :l lelkész 
sajá l szabudságál t:llnél fontosabbnak tartv:! építés helyett 
romhol: nem tőni be hiva hí.sa céljilt, áJlásához v:\M joga 
megszűnik. 

Kell ennél tók életesebb egyhází nlkt>lmúny '? 
ÚgyiAtszik kelle l!. 
Egynéhány idősebb egyhbí fóméltbsál-{ mcgirfgJelt(> 

tőlünk :17.1 :I szabnd !lIígol, amellyel ifjúkm'lIkbnn ük is. na.· 
badon éll~k" Mintha a \'Illlássztl badság puszta unHárim. 
hlÍzi politikum, n em pedig az emberiség ilII II I rcújuk bizott 
d rága kincs lelt volna, vis.szaO!>inállák :l !ürlf nclmel. 
amelycrt Erdély II viÜJg mlivclődési-nck lé rkt,';pére kerül t. 
"Meg kell kölni ezeket az ifjakat l" _ ... h:lhiroz:ák CI ma · 
(Jukban, Az eredmény: az uj oklevélbeu egy szó scm es ik a 
lelké.sz szahRdsá~áról. ellenben fclhatalm:lZlalik arra , hogy 
:1 hilvalJ:\Mlk szeIIcméhe n laníl'ion, tudniillik azon hilvllllti -
sok I'Izellemében; amelyek :lz unilMills egyházhan közis
mertcn nincsenek" ' 

Nekem kész íl~U keserií clt:del . 
A fülszentclt~ mcgtörlúnt , a Iclkt>szi eskiit lel eltc'm, HZ 

oldevelet ::t kezemile nyomtak S7.ép danlh papír, Tólh 
[sIván rajz(Jlta a kerelé!. Meg kellene hccs il lui , bck",·c\!>7.Vl· 
R falra nk:I.'iZlani. nc ennél akadnak fonlos:llJh l':tÍl:1dé· 
kajm is, 

Közel ehb kell hozni egymáshoz ~ finlnl , 1Wln91yan 
dolgozcl IeJkészeket. Szümot kell \'e tniink kiiJün"kiilün eléri 
eredményeinkkel. ){isérlelc l kell lennünk, h á lha mM clli
tűnik fl s1.ű kségcs ÍJj vallásosság !('sle" S ki kell It'pl\ünk a 
nyilvánossfig elé. Könyvekkel, ~Iőad :issorozalol;:kal. Alétova, 
hijékozatlan egyh!izi sokasll~ tölünk várja :lZ indH:'Is l llZ új 
ulakra. 

Otthon pedig ki kell Icrjeszl cni <-l n őp Wiskolfl7.{lst a 
löbbi falvllkra is. Valamely központi f{'k\"(~ s ii faluban ar. 

J 

{'w.~S7. \'i.I ,~k irjÍl.~;"\l-(Ú I :I Idi hónapok han h etenkénl ('tn'-két 
n'a pra f)s~ z(' ~.\'ii .ilij I::nl'nlyamot kdl r endezni . A lllllllk:'l; 11 
raluhJlll kitl\r! :·ls.snl foiyiaini k~' 1t. S a csnhldnnk is .,If\ l' l:'! l 
k{'1I 1'·U ll:. Siíl l'lc-n:ú! :IZ II legi'I .. "j I.; ii l dcs .~:·~. 

T :'rvhC! 1I és akaralhall hj:"m~ [Will \'o l! , csn l< ahozlj · 
va lfl ("';;1),"11 Inl:i ltalfllt fogyal ko~.p. s . 

HI:H o('C0T\lheréhr n á~h!l veri f,'!ú !ull , n\"~ i lüdiíJwf('f,:
SI ... .:l'!l1. ,unt>!yel m {lf lU:íjus ÍJfa an:ll :lkarlam m('~gyó~'y f -
l:.lIIi, h()gy lIem véttcm h,l{lom ;~s l róla. . 

Azt itll, ho gy Illcg-ad lfll l! nHI ~;~ JH:t[ I: (~ld" ;, :mb~l ll'! Ju,:,r!df 
1':ljl:111l dics;i~ ég{'s r!l. 

S,:élúl:íll , ~ ' lbHlltIJU m indl'!lI. 31ll :: épil cllí kl'zdi (>1J1. 
E~i'i .... :-:frr a ki,'.~; E n' b "\: \'; ~lN' (' j rt hú .. h~1 lonln i i:"kll':íl"·\. 
Azul ftn !l fcle~é~ ('t bild lék el :17. ()n' o~iok" A cs:lh',d )-:)"l ÚIl . 

A LIum is ll1l'~haH. Dt'rl'k :'lln:1 ',' :lgVI<l1l( il drú gn r ~'~l ;1f·J.: és 
;; l'mmi. L!.!:," - k~·! k is::-;.:i ;() jó Il,lek ':!{' t<' f ... ·hr{'sz' "a : ; ' m " d l li l~ . 
lk a7::m k ihullvil .. a I :\ m~. A ;öhhi \'-' fvrüi he"!éh.i 'if'PI !dH' t, 

'~h !)('ll ;) n;'h éz. llH'~~ :)fI)l~ :'J!(1 idiil1"l1 a v~,W:~ : ' ) .'; s :!<'; iil ('i) · 

,dll' lIl " g ;1 k rdvnl1c t, A :wqy'rir v:ll lú,':·''; <; :"Il:: . AIll' ~]Y !)i ~;'l " 
km'itt .... !'; iü!zd . a m {'(~d'q k ll (> '. d ,' a nH';,;·v;~ I : t1zh r:. ~::,. II;\J : :I:l 
'~('m (: s:lk !>['! ('lijr,) f! ;\'; !',z(-II"H. fi nn, 111 IH/t r b:l!d(l~! ( : 'l is h",zj 
In:1Wit :l!okk n] n '~ Ú,: i\!'ii;T1iiU'; '.~J. ,wwl yt"k II h: :~~ijt (:t('hh st)l"s 
fclsz l ll l~ l is rór.s'H;:l.Ínüvp fe .~ ! ik. 

Má r jó krt! \,H'1 o; Z;lm i!n:!a m :!rm a b'!l í·.., i f): h ~' !l esre, 
:Hni i !l 0"·[" '. I' i'-, n<:l ,\ l."t1 1 n ff,d o 1! 1''''s1 )1 ('1;."1". l l :,! P \'''''~l.l~, 

hog-y l{ellett rl fi pihenés ! -- S nemes nk erm, nt'k i.isS7.(,l:ilC~ 
d{~"I;rc. Inn" 1II a n~'lId~'s"';~M ;!"iiluiifc"C'lVk m ."l.( (·I'ie1(·"nt!, 
f('szü rt~ I{' !é.~(:;· ~· Ls . 1.:"1111 " ;'1; {" I:lú H (l! tV ~!!a', vü)t·{' :l'1, :1-
mam nrra, l> ol~Y vahl1l i lWIll()l~" íl'ói mun k",v:!! <l viiúg (' lú 
h;pjck'? PC (:;g irf.zfl 1:'~bh ll.n:k kiin"HI~ \"; ,ló frn'I' Jl\ ;1' ,ikIl11 

I:; <l.!lwh'ek közli l a ll;':fon!o!m hh:l l, \':111 ,1'\0" \':!á .~ f('l fo
:'::';"011\ k t'rt'jl{'s;:1 ); ár \'(): , ml'g- id:í i;.: i'i h l"' l !ls7.~ ail llm: h "Sl .·1\ 
kitr!t (' lll mn~n 11l :'.1111'1k a r Ú!.f:d r !ll'lú;, . hoc(v [l l ni:!c~I' Il . 
M0S! (':>"" k kii ri: l :1 ~'.i:)1'.· \' (' k kiir,; i] k!,II{í-h'"lrnlH !:th't ll v:11ó n ' 
vi.lil" t'-:s ol \' ;l~h akk" r,~ :\ k az t'I·-ii k :'lh :'lrf' m h Úllap m~h<!~ . 
:\TlI"ddi ({ !l könyv el1l d ése is teh er. De flz u f:'!Il ~ 

~; 1"1 I '(l ' r!"r! ~t :í I n!1 (""''''k :! S;-:;lü ,I.,!"" v " Ii " ,"n!()~~,í'.;qf\k 
az f'lki\vc-lkcZéSt" lllIl ('l y{~t :J .<nr/-; S7.erii h 0!(",:,ség h ll70 rt !"I' fim, 
kélszl'raklwnl örömöt OkOlOlI Ul ~ ,':'I r:-.l bll h{'lpct, hogy 
~ l--z\'rdl"'l l'1~ySZ{T r(' m ;nd('!\ fJid alrú l küriit--.-'d t. min I az 
á:"atl ·'! ~. 

T IHt!;'lll !,-:yiij!ésl im!i!üll:1k abhól ;J. c~!b{j! , J\ogy ~Z:lIl:1-
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toriumba küldhcsse nck . Mésr.kö is gy üjlÖIt. Oicsöszenl 
mártolI is gyiijlöu. Egy i smerős angol pap kl::>z volt a rl'"<1. 
hogy kiegéstíben mindent a .szükséges összegig. Eddig ké~ 
lelked tem abbt! lI, hogy ukad~e tíz ·ember, aki valóhan J.,7.e~ 
ressen. Most megéreztem, hogy eddi g is mindenki szere
tett, szink. mindenki. esak bM a küzdö ember ncm II na p
:.ü lésre. hanem a villana figyel. 

Aki méS7.kŐi gycn gc,'izivü asszony lllcg1átot>:3 Iott, ar. 
m(lr az ajtóban l etőrl, slrva(akadt. 

A beteg le.gnehezehh feladata :J lá togató mcgv i;aszla
l:isa. De cz l'gyben holdo;.:ságos feIada i is. 

Külön öröm volt, am ikor KolO1;svárt a kórházban egy 
alkalommal vér i hány Iam. Akkor kél hétig usz. tam az 
a ggodalmas szeretetben. J'lia ra nccsaJ, almÍlvaL befóll d el
lállak ri jó hnl"úlok. S all núJ IHeghalóhh máj" nincs S0Ulmi. 
lllint mikor vala ki lábujjhegyen bejön , nem engedi illeg 
még :nl sem , hogy köszö ll j(~k n('ki, c~y percig néz csillogó 
~lemckkd s azlán elmegy gyorsan, nehflgy kifára sszml. 

Arra, h ogy esetleg meg is h31hstto) .. mint liidö~leg. 
lI'rm észctcsen sohasem gondol uk. 

Két n yugnt.lalm3s, holdog év áll dö tkm, S azu tán .:I 

fri ss erővel újrn-kcldeft éIN, Kell ennél ki('[(~gíU)bh jihű
I':·mh? 

~finden jó, h~ :1 "éf:e ji, . 

TAH.TALO~l: 

'~ /.i)L.IA,n(j ImsZl~U . 

.\ FELÜGYELO CR 

., f:lllu ~U!relm,'s(' 

,\:r; iskow ~S a ,,;ÍrQ.' 

,\? Amerik,lbau ~~HlCtl ml'l\ya .~.v(lny 

.... ' l ' I !iZTELf-:r~s CI\ 

.'\. Incze!; C$7kl.dó 

Embernek minJen raj! {jjn 

.-'ralus cs .. , plc~ Ultin 

Er:yletesdi : : 
~ pallJst t;úly:o 

Me;::uóllll a r. lu . 

A Lt';VELTÁROS 

A hurkalyuki limi3ság lÖrtinet ... 

A hurkal}·uki t l'lr~:l s5.~ íl !:It mut3! 

,\ LELK(,:S?'; 

Bolurk{llú, bizonytulan jfir~~ 

A_ fIId o!lú tell ,ik l 

;\ lé lek h ll'lI hl"üj l' 

flolráukoz"sok ~tjrtj{'i 

o!!'!,.\ , 

I" 
,o 

" 
" " 
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'" 
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