
Idők 
S z é p i r o d a l m i , m ű v é s z e t i , k é p e s h e t i l a p é s k r i t i k a i s z e m l e 

Szerkeszti Herczeg Ferenc 
Előfizetési ára 

Negyedévre . . . 6.40 pengő 
Félévre . . . . . 12.50 „ 

.Egyes szám ára , —.50 fillér 

Az Uj Idők 
képeinek, valamint bármely 

szövegrészéinek még kivonatos 
utánnyomása is tilos 

XLIV. évfolyam 1938 Pünkösd 23. szám 

Magyar Pünkösd 
I r ta : Józan Miklós unitárius püspök. 

Valamikor, réges-régen, ünnepe volt a Magyar-
nak: virágok ünnepe. Színpompa és illat gyönyör-
ködtette és bűvöletébe vonta népünket, a természet 
gyermekeit. Akkor választottuk magunknak családi 
lobogó gyanánt a piros-fehér-zöld színeket. És ezek-
hez a színekhez hívek maradtunk mind a mai napig. 

Az egyik megtanított minket az áldozat szentsé-
gére. A másik megőrizte lelkünk tisztaságát: a nem-
zeti becsületet. A harmadik pedig tanít ma is hinni 
és remélni. 

Apostoli munka ez is, az is. Mert ennek az ezer-
éves magyar Hazának ma már az ünnepek lelkes 
hangulata és áhítatos öröme mellett komoly és ki-
tartó munkára van szüksége, hogy régi fényében és 
dicsőségében helyreállíttassék. Ugyanúgy, amint az 
— ég és föld tanúbizonysága szerint — benne volt a 
teremtő Isten célgondolatában. 

Ne mondjátok, hogy a csodák korszaka elmúlt. 
Ma is „fúj a szél, ahová akar" . . . Sebesen zúgó szél-
nek zendülése tölti bé utcáinkat és tereinket s a 
nyelnek beszéde ékes tanúságot tesz amellett, hogy 
ami sokaknak — Bábel, az az egyetemes keresztény 
testvériség jegyében, a mi számunkra, egy új kije-
lentés megnyilatkozása ... Tüzes nyelvek, amelyek-
ben olthatatlanul ég ós liat, és gyógyít, és újjászül a 
Szeretet lángja. 

Halljátok, mint zokog föl megértő emberi keb-
lekiből a századok himnusza! Látjátok, mint lelke-
sednek érte az apostolok, akiknek a jq és igaz ügy 
diadaláért mindent kockára kell tenniök, még az 
életüket is! És hadd lépjen nyomukba, mint Krisz-
tusnak vitéze és hitvalló tanítvány, egyik a más 
után, a rónák népe és a bérc fia. Csakúgy, mint a 
nagy Király idején, 900 évvel ezelőtt: véres kard-
dal és kettős kereszt tel . . . 

Hol vagy István kerál? 
Téged magyar k é v á n . . . 

Nagypéntek népe, édes magyar Népem! Te 
ugyancsak lerontád az, Istennek templomát . . . Ama 
harmadnapon építsd föl há t újból, hogy a húsvéti 
győzelemre — a feltámadás hitéből kivirágozva — 
legyen végre piros Pünkösdöd is: „Egy akarattal— 
együtt!" 

A földönfutó város 
— Eegény — 

I r ta : Zilahy Lajos 
Copyright by Singer és Wolfner 23. folytatás 

XVII. 

Három hónap óta Zsizsitől nem jött semmi hír. 
Legutóbbi levelében azt írta, hogy a nyáron Pestre 
jönnek és megesküsznek. Ügylátszik, ez a terv meg-
változott. Erzsébet egy kissé úgy gondolt már Zsi-
zsire, mint egy halottra. Egy pillanatra sem merült 
fel benne a gondolat, hogy Zsizsit valami ba j vagy 
szerencsétlenség érte, mintha anyai ösztöne titokza-
tos összeköttetést tartott volna fel lányával a távol-
ságon keresztül. De Erzsébetnek már mindegy volt, 
hogy Zsizsi férjhez megy-e, visszajön-e Pestre láto-
gatóba, vagy végleg külföldön marad. Ez a gyer-
meke már elszakadt a szívétől. Olyan idegennek 
tűnt, ha rá gondolt, mint valami nagyon régi emlék. 

Józsi szorgalmasan ír t minden két hétben. Isko-
lába is jár t már, de ez egyelőre inkább csak a nyelv-
tanulás miatt volt. Hogy a hollandi nyelviben mi-
lyen haladást tett, azt innen hazulról nehéz lett 
volna megállapítani, de hogy a magyar nyelvben 
milyen mértékben fejlődött vissza, arra több bizo-
nyíték akadt. Feri dühösen csapta le az egyik le-
velét. 

— Ez a hülye már magyarul is elfelejtett! 
Megmutatta az anyjának Józsi levelét, amely-

ben ez a sor állott: „Már nagyon szeretnék tégeddel 
együtt lenni." 

Feri a pünkösdi ünnepek alatt néhány barátjá-
val pár napos kirándulásra ment és Erzsébet egye-
dül maradt a házban. 

Délután öt óra tájban belépett a levélhordó. Er-
zsébet bizonyosra vette, hogy Zsizsitől jött levél, 
mert Józsi pár nappal azelőtt írt. 

Az ajánlott levél Rio de Janeiro-ból érkezett. 
Erzsébet a borítékon rögtön megismerte Schlickné 
írását. A levél a G. H. R. 197853. számú vagonba volt 
címezve a nyugati pályaudvarra és közben meg-
jár ta a Meílekültügyi Hivatalt is, aJhol ráírták Er-
zsébet mostani címét. Nem értette, honnan tudta 
meg Sohlicknó a vagon számát. Izgatottan bontotta 
fel a levelet, bár tudta, hogy miről lesz benne szó. 
Utasítás, hogy hova küldje, vagy kinek adja át áz 
ékszereket. De a levél egészen másról szólott. 
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