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" T udakozzálok az Irásokat, 
meri néktek úgy lefszil" hogy 
azokban örök élefelek vagyon." 

János ellallg. V.39. 
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• Aratás . 

,,És aki arat, ;utalmát ve.szi; és 
takar gyümölcsöt az örök életre, 
hogy mind a magootó mind az 
(Irató együtt öriiljenek.4 

Jáno8 ev. IV . 36. 

Kék ég alatt, fehér mezőben illi a kérges tenyerü magyar 
kaszás, Kora reggel óla vágja a siíríi rendeket az élet baráz
dáin. Mosl föltekl n't és fÖ'IlSéges nyugalommal jártatja körűl 
szemei I a messzeségbe olvadó határon. Ez az ö igazi munka
tere. Egy ő itt a görönggyel, amelynek ösereje csodákat 
mível. Mihelyt ideje-kor{m megkapja a termékenyítö esőt, 

az éltető napsugarai, n1!egInozdul a csira, szárba szökk6lli a 
sarj s o tl ringa tózik 321 esli szellő langy fuvallatán a \';'rá
gok virága, a gyümölcsök gyümölcse: a teljes búzakalász .. . 
Hantok és baJ'áz dák alól megadtad, 6h Uram , most is a mi 
minden.napi kenyerünket: legyen áldott a Te szent neved 
érette! - így imádkozik a kérges tenyerü magyar kaszás; 
s azutún egymást sarkaló társa:ival együtt csak úgy ontja a 
sűrű rendeket mz élet ba rázdá in, , , Aral, arat, arat kora reg
geltő l késő es tig. Az ő munkája már k ész imádság. A friss 
k évékből egybehordott kalongyák: mind megannyi oltár. S 
az Isten t dicsöitö húl:;táldoz<l' együtt emelkedik onnan a 
magasba gyön:yörü ha rmonifthan '."irog illatával, madár éne
kével .. , Aki arat, jllta/mát veszi ... 

Kék ég alaII, f:chér mezőben fili a kérges ten..yeru magyar 
kaszás, Tmúdkozik és dolgozik .. , 6h , vun-é ehhez fogható 
n emesi címere a széles világnak?! ~ Fes t ők , ezt leheljélek 
oda a biívös vászonra, hogy az istenfi d la kép vidámHson és 
gyönyörkődtessen. Szobrászok , ezt véssétek a hideg rnár
v:"!nyba, hogy löle életet nyerjen s meginduljon benne a 
\'érk.eringés,. J{öl! ők , ez t magasz taljátok. a pásztorének anda
tító han gjnl n, hogy minden nótMok cgy_egy. r6z.sakvél lcgyen 

7 



a' kemény nyoslOlsánt, Igchirdetők , czt prédikt'iljátok, hogy 
mind II IIIllB,'elö, mind az a raló együn örüljenck és gyü
nw lcsöl takarja nak :IZ ö rök életrc; Illcrt emberé a m unka: 
Istené a: áldás! 

Bus ég alatt. JetJlfOlt mezőkön áll a kérges tellyerü 
mug,)'!l r kaszás. ÚRY /i ll o tt , mini e/:"y élö tilalomfa. Vihar 
elsodorta, al örvény elnyeltc al Ö kalollgyáit, Másnak vctett. 
Másn:lk a ratott ... Vl'rcjtékcs hom lokára mély barázdákat 
s7 .. 1ntotl nz Idő. Karja \'onaglik. Lelke beteg. Cs.'lk ajk.a mor
mol \'a lamil: vajjon á lok-c az, VIIRY imáds.'tR ? - Az lsten 
meg n t:m csúfoltathatiA:: oofamll ember vetend, a:t aratja." 
(Gal. VI. 1,) 

Túl. Királyhágón_ 

,.1/ol van Arpádnak istene1" 
2 Kir. XV11I. 3~. 

ÁlmaimlxUl ols kor clholyongok drÍtga Súilőföldcm su1p
ségcs lájain, nhol minden bokor régi ismerősöm. InIege t
nek fel ém a kedves emlékclt. J6bH ró,1 módjó'ra belém fogan
loznuk. Vál lig unszolnak. hogy gyerlllek legyek újra. Gyer
mek, játszi gyermek : pillangót hajszolok vi r:lgos melőbcn , 
versenyt dalolok II da los pacsil'tÍtva1. G,Yerrnek, komoly gyer
mek : III első hill·nll/is. nz d sü szerelem szenl pillal1nt6b!lJl 
- f(IJig nlva, félig ébren - magasztalom lstent ihletet t 
:Ij:u-kal a természet dicső templomában. Óh, mily kedv, 
Inlly öröm l .. . Megrii rösztiim lelkemet Illi'g egvszer a A"yer
Illeki 6r tatlans/ig arany tiikörébcn : gondot nem Ismerek: 
ha I ~sk(: lép, a seb máris beforr : ha meg])otlom\ f.:söllj.léd 
anyai k~k föl emelnek . f{ljdn!maimat c1ringalják. Még 611 
a k.is kunyhó: h[vOj.lnl , Cdesj.let csöndes pihenőre. Még á ll 
:1 kiS kunyhó : édesanyai esók v:lrp ott még a tékozló nilt 
IS. Óh, ha én még. egyS7.er _ igazában is _ c1 1ll(!helnék 
oda. hová $7.h·em-lelkem 1l1indig vissza vó'gyoUl ... SeyfU. 
'egit, Árpddll(lk is teneI . 

Almaimban ols kor elbolyonKok eKY néma hant körii1 
a domhtet6n. Olt n yugszik al én édes Apám . Gyönyörű 

8 

• • 

s lép, új éneket zengett a. Teremtő dicsőségére . S dalos o;a
kúllak., zsoltáros sz[v('tlCk méRis idő előtt, egy S7.empm:Ín-
1 {I S I~I.l, cl kellett némulnia. Azóta á rván. testvértelen j/irom 
a vllugo\. Bágyadt alkonyattal meg-meg:íJlok ollan. Bb.(l_ 
lommai lekinte~ II magasba, ahol Isten kezében mes van 
pecsételve II ml sorsunk. Alant az Aranyos kanyarog med. 
rébcn, gondosan elrejtve az aranyszemekel, amiket a hava. 
sok méhéböl magával sodort. Fönt 6; fIlani s mflll'<lmbnn 
is egy tön 'ényt ismefl'k, egy iid\'ot lúlok. amiért élni_halni 
érdemes .. , Szerette az énekel : sír ja fölölt eldnlolom a1. 6 
kedves n6táját. S1.C'Telle fl I' idgol: bok rét:'ba kölö:l) fl rét 
legszebb \,jr.'iga il s oda tesz.em a poraira, hogy solwel ne 
hen-'lld jannk . Szerette a R)'ermeket: oda viszem az Ó uno
kft i!, hogy ll l. ó iskollij{lbnn megtanllljók Szol,.(!ll ni és sze
relni a Hazó! - száraz kenyéren is - öntet:el1 iiJ. Óh, ha 
én mé/.: egyszer, igazúban is c1mehelnék oda. hOI'ó sz!vem_ 
lelkem vi 'iSzuvfigyoll ! ... Serlíts, segíts Árpádnak iMeneI 

Álmnimban olykor e1bolyonl=:ok a (;yi ilekclelbcll. flhol 
nrWlak idején n nng,y Mester gyönyöríiséf.:es igflj6 ! vll lln imrfl 

. vett ~ lll . úgy lels 7.ik nekem . minthn nz n nagylrmplolil cit 
fö nl. :l7. örökkóI'll ló hegyek küzütt . a földre nhhzCL1loll meny
n;ye i Jeru1.s{llem volna lelve fénnyel. lelve nl 61dnzlIt illa
lával , lelve Islen dicsöséghel. Nem s lrnnk ilt Sionnak IH:'li. 
Egy lest . e~y lélek az Mynszenteg~·hál. At " E~y nl hten" 
hndlja e1, ahol minden lar!i ndok leoldjn S~lruj!it, amint n 
szenlhc1y felé közeledik , lit még nem ment ki dil'!IIOóI 1.Z 
apo!>toli !ildás : ,.Köszöntsétek egym!ist testvéri csókknl" ( I 
Thess. V. 20. ) .. , ts fclblrg az ori:ona, és diadlllma~~11 ufJ lI 
a1. ének>, i\s nl!izatlat lö red rzik ajkunkon nz imlÍds:ig. ,\s a 
szós 7.ékbii l mennwlöróg Jercmi!ts proféeiája \'eszendő ország. 
\'eszeIIeJö lit ]) fe lfll\ : Sl.em nem marad ott 57,balon. sziv 
nem lehet o lt hO telen .. , Ott van, ott \'nn al Úr nz Ö Slr'nt 
Gyiilekezelébcn . ,. Óh. hn én még egl'~ 7.('r -: i~azfib.:UI is 
_ ehnehe tnl'k oda . hOI'~i szivem· lel kem numhg vissza· 
vágyott I .. , Segits, seg"s Arpádnal.· istene! 

. .. Es elbo1songok a fchéregyháú C$.'l tatéfl'.n. Olt '"lln 
e ll elll e t l1:~ né \' telen hösök C7.m kÓ;>Jött PelMi is. II "Szabad
~ág-S7.e re lcm" költöje, a magyar nemzel viharmadara. €j
nek l'j~'1k.'tj{m ,kü1tögctem nzl, akinek mécs\'i!ágn í'S hon-
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szerelme e,rykor egy nemzet sorsa föl ölt \'irra.s.z1ott. Akkor 
is, amikor "közel s hh'olban semmi fény" nem világolt. 
Űh , ":ljjon m.i kor lesz e sötét sorsnllk fényes hajnala? Hisz' 
a jóslat beieIt : 

.. Anyam, az almok nem hazudnak. 
Takarjon bar aszemfödél, 
Dicső ne\'e költő fiadnak, 
Ansám, soká - örökkön él." 

ABC. 

"en vagyok az Alpha és .az 
Omega: ti kezdet és lJ 1)é.q." 

Jel. XXI, 6. 

nég~.ré~el.l ~lmlÍ lt az a~ idő. amikor én először belep... 
~m az uJto~da, Iskola k~I)tIJ:\ n . Egy dambig csak lógóban 
J:utam. Anll t éppen hallas ulán tanultam a nagyobbaktól. 
:lZ \'olt a leckém. A szép t:lgas ud\':lr és kert ezer alkal
mat. n~'újtott a játékra és kergetózésre. Olt kötöttem az első 
baratsagOl , amely most is tart. Ot ~ kalltam az első &ebet. 
amely most is raj. Olt az első ]lemes öS1. tönt. virágos ked_ 
, 'cl a \"cr'"Te, a nótára. 

. ~h, m~ls. boldog \':llCk , amikor HZ á ldott jó Tanil6 
BaCSI megdicsert ! S mennyire s7.é~yclltem , 1m valami hibá_ 
ér:!, \'agy pajkossagért megdorg:llt l Szünet közben, mtnt 
egy felka\'l.~rt hangyabOly, ll,yiizsgött-forgott az egész osz
lál}' ; de :llnrkor az ö jóságos nlakja megjelent a tomác feltil 
~ ablak. mellet t . egYS7.erre - mintha elnigták volna _ 
nt!ffia csolld l.eu odabent. I~feljebb azokna~ a supegése 
~anat s.~ott . . a.k;knek a n~\'e fel \'olt in'a a fekete táblára ... 
',~~m,ls eljár:ls .... ts Ismét rendben \':lll minden. l$ty ki_ 
\auJa e!t az Iskola, felU'elem. Csak a. sértett önérzet dohog 
~a lahol II Iu'e.rmek kebelében: majd megnlUtnlom ('ll, hogy 
Igy. me$t all\ugy lem, csak fehlÖ\-ekedjem ... 

. HoI:Y ... :I betüket, ezeket lL h icroglifáka~, könnyebben 
mcglsuwrjuk, a fel"i lO'á7.6k előnkbe irták ceruzú,·a1. mi 

\o 
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pedig mint valami modern Rohinsonok, ,· él-:i~má.sztunk nw' 
kon lint:ís ujjainkkal. IJ.,'Y született meg a mi lelkünkben 
homályos sejtclme annak az Alphának, aki számunkra az 
Alkotót, minden kezdetnek a kel.delét jctenti . 

Az iskola ncm \'olt messze a szüleih:lztÓJ. EI!:Y pár szom
széd, egy pár ismerős bolt, meg a nagy vásártér , amelynek 
kilz llp én a Boeska..v ha jdu inak hires temploma áll, köriil
keril\'e \'llstag '~:l rfalak k :ll, halalmas bilslyákkal: etek :trllyé_ 
kab::tn j:u>l:un, mint kis $tyermek, hol egymagamban. hol 
pajtásai m t:"1rsas:ígáhan, nz első iskolába. VasárnaponkD.nt 
pontosan clmcnliink a templomba ; de akkoriban még inkább 
érdekelt bCIllJiinket a sok gazdag kamra benl a ci.nierem
ben, meg a toronysl..oba a föl>ejára t fölött. Aki közülünk 
felju to tt a búst.va rokára, az legnlább is Dugonics Titus
nak képzelle Jl1:1gÚ\. Aki pedig a \ilSgán. a templomban 
felúlli totl SZÓ!;J:Í'k~il, "crscl sza\'nlt, :11. d~'yat én.ell mag:í
b:m arra is, hog\" vnlnmikor a Z ij:(M:i szós7.ékről hirdesse 
IstellIlek ~géjé t. 

Szerettük :"11. isko\;il , mert az iskola is szcretett bon
nünkel. Szép ta\"lIszi na pon ma jális t rendezett sz:i.munk!"3 
a köre1i bcrekl>en , aho\~á tariSZll"(l\'al és j:itékokk:11 fől
siereh'e katOlmi menetben \'011111111'111\; ki. BeűZeg volt örőm , 
zaj. \"igassírg, zsil,onj.:"fts, tOllHl, lánc és 1.·ene ... Olv szép. 
oly kcllo:mes. Most is e!IZCmbe jul néha_néha, nn:;:y \'i lág 
zaj:'lban, iidílü cmléke. 

Ez " o)t 1I7. 'én első iskolám. J:i.t.sz\'a t:llluUlInk. & 
tanulva szófnkoztunk . & az Alphúja és OmeJ:"ája. minden 
tudom!lIlynak : a kClde~ és a ,"ég ... th első és az utolsó 
hetiije - jobban Illonll\"a: élteM Icf/.:c mindennek, ami a 
gyermek - ifjli - (érfi szÍ\~1 romolhatatlan killcsekkcl 
gn 'l.dagi tja. 

A1;ó ta - ki tudja ; hO":i leli az én első Ábé<:ém? . . 
Hiszen még a fiaim se tudják, ho"á leli az Ol·ék. Számomra 
mM csak egy vigan, egy meglet>ctés marad: - a lris uno_ 
k:íim aruny ABC-je ... Az se legyen más. mint amiből én 
mcgt:lllult,un ism t'rni , ~leret n i é~ imlidni az Örök kévalót 
ni$thelcl lCllii I . 
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DulI a levél ... 

,$lhullunk mi mindnyájan, miat 
(I Ják levek." 

E::"./I(lids: LXIV. 6. 

Egy szó lI)'illlllott át a mindenségen: Hull a levél .. . 
Haldoklik al. Elet ... A borongó égboltozat már előre föl
W]ttc g)';'i szruháját; késztil a nagy temetésre. Es ből'en onlja 
könnyeit. BIIS őszi szél SÜl'ft végig a pusztuló , 'ilágon s 
amint Illeg-megrázza az erdők hatalmas üstökét, aize~l'e 

111'111 II fák ta rka lomoozatja. HlíU il levél le az ágról, hull 
a le,,':1 Ic a földre. S a pajkos szellő mjndjárt olt terem: 
hol g:u'llladflba gyíijti, hol szerte szórja , ahogy éppen ked\'e 
t:lrtja . Öh, bimn y elhull unk mi mindnyájan, mint' a. fák 
11.'\"('11.'. CSllk iU-olI áll még rendületlen - az crdószélC"n 
egy-cl;.)' lombkorona. Az is olyan, merőben olya n, mintl la 
\-.lrhc m:lrto ll:ík 1'01/1:1 ... Csupa láz ... Csupa hiz .. . Csupa 
lállg . ' . l1yclúonna lehetett hajdllnta Hóreb hegyén a Mózes 
csipkebokra , mely lángba bonUI, dc el ncm égett, el nem 
hall\\'IIUotl. Es szól belőle az i ~ t elli szózat , a s7 ... 'lbaduJás 
igéje, n természet bohó gyermekéhez : "én elkiUdelck téged 
m I géret földére, én á/visz/ek térle(1 a !találból u;: l!Ietbe, 
ullOl OrÖI.: TClI!o.u !Jir/Í/" . .. Aki megél' li II modern csipke
boko r sZ :l,,~H, mintegy fönséges fllombrm újból fülékesítve 
I:ítja \I laga kürül a szép term<!szetel. A huBó falEn'él ncm 
halotti kö ntös : ékesllél ékesebb men,yf>gzöi ruhn. S a go
molygó felhök $.i tortáborából most már ki-k.ivillan a fén~'es 
lmllsugár. M . uj élet !"ágya, új élet remény.e. 

Egy szó nyilallott fl szÍl'eken keresztiiJ : Hull a levél ... 
Haldok.lik II Hűség- ... Mini a tön-s a JU·ökeréb C1., mint al: 
:íg a lel"c1éhez, mint a mag fl gyii mölcséhcz, ugy silIlIllt , 
"IJI)' lapad t, esengell-sl.Orongott két jóbarflt szíve egrik fl 
másikJloZ. Fónt a magas égen nincsen olyan csillar.:, · mi nt 
nz Ö szemöknek cgybevitlanása. Lent a rüld méhébcn ni ll
cscn olsall \'Ulkán, millt :IZ ö keblökllck cgybcdobballása. 
Meg('rtették egym:\st, hogyha ne m is szóltak : 6h, milyen 
c!oOd!ls a rokonll!lek sz.wa, dIl llamos beszédeI S bá r ri sors 
S1.cszélye egymástól ezer meg ezcr mértföldnyire elragadta 
l'íb-i, aelheri hullámon j6tszl"a-enselegl'e, megl'irczték ~~.-
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más öröm.:-t -bánatál: és ami hiányzott a boldol!:sul!:ukból, 
lsten kegyelméből - a buz~ó imádsá!!: bűvös erejével hel~'re
pótolgallák. - De megtört a vadzs, Es a két szh' olyan , 
mint leszerelt hárfa, amely han~ot nem ád. Hull a levél ... 
huU _ hull , ,. Haldoklik a Hüsé~ . Huli a lel~1 le a,;; á~'j1. 
H úll a le\'él le a földre. A leszerelt hárfút édesócden-Iá!!:yan 
bctak.'\rj;\ .. , OIS szép I'olt az elet ... Legyen hál, óh Ur3m, 
s'.ép a temetésel 

Egy szó nyi1:t1 lolt a hazfm keN's Miil : (Iull ( I Ittlél . .. 
Haldoklik a !\IuKyar. Oh " hogy ezt nekem kell a naKV
világba belé sóhajlal10ml ·Nekem, Aki az én Ma~yar 1'01-
tomra minclig biiszke I'oltam, .. " Büszke nHlgyar ,":l~y~k 
én., Keleten nőU tör7-söke rámnak",., Magyar uahadsag 
fája l Öh, hogy megtépázia a romboló \"i1~or o le koroná~ 
dat! Alig s a lig maradt egy-egy ág-bo~ rajlad épen, :Imely 
enyhe árn,yékot nyujtan.a a fárad l blljdo~ónak . .lálé~(szere 
lellél az ir igy sors kénye-kedl'ének. Hát nem .lál:><l, .!lOg)' 
a \'iHig csMja I'ag-y ? Száraz ágaidon hallglltó .aJII~kal ulnek 
a r..',i(Jged/ nUll/orak, akiknek egykor fejedeln~ 1 57 .. III :\5t :ld~U 
a le világra st.616 lerebélses sátorod ... " VIf/Uál6, mi Iur. 
mi bír (IZ éjszakában '!" . .. Megkondlllt -e már a lélekharan~ 
fölöltiink? _ Avagy elevenen h antoln.'\k cl? - Öh, hor
zaloml Inkább döfjétek á t ll. szívemet ... HIllI rt le\'~I . .. 
h ull _ hull ... lI aidoklik ti Magyar. Hull ti levél Ic a fáról. 
HuJl a leHí! 10 II földre. A hősi halottIlt édesdeden-Iá,\!yan 
bétakarja .. , Oly dks6 a nuí1tja ... Legyen hát. óh I)r:lm, 

szép II temetése! 

Ave Magi!der ... 

"tJduőzlegy, :Jlt:~:' XXVI ... 9. 

HáromszázntgY\'enhárom évvel ezc16tt, 15, '.1. llo~elU
ber 15...en a dévai vár börlönébcn e/ty szegény ~ab ler:'il: la 
magáról ~ú lyos hilincseit. Szabod újrll. A hősIléid; az 
öfÖkkiwnló Istcn flé l őszékc elé siet egyenesen. ~lOI!:Y .számot 
adjon sáfMkodús!lról. Nyugodt önérzettel tekmt \' Issza a 
megfutott földi p{ilyára . Az Isten nem l'lgy Itél, mint az 
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emberel .. )Iindj:írt clöveszik 11 nasy kön}'vet, amelybe bé 
\'nro13k írvlI :lZ é letnek cselekedetei, .. MerMz úl mok, csil
logu nug)' cswu<" , fényes st,ól1oklatok, me~t r.Tlllii vc i ft ludús_ 
nuk és s7.creletuck. Vigasztnhísok : nz irj:{ól lOlll s ól részll.!t 
ki.innyci. Slelid p!l.S1.tOri kedély é.~ igaz b.11l'lls;íg, :Imely 
s<"rnmi rosszat nem sej t s a gynnt"tnuk méf.( csak hrlwéka 
"cm tt'rkJzhctik hozd. TÜl'l lctctlc lI akar:1t , amely sztinte· 
Jen ii I .. h'in a1. Ig:l1.ság vr.rút, mir:,'1lem annak hélpecs~t es 
zárai Iclni llanak. bepillantásl nyitnt a titkok tit ká b:, - al 
örök Teremtés hösküt!emén'yébc. Hetlenthetlen hMor~áR és 
d inda lmas h it. a jn Istennek legédesebb, Icgt isl t(l hb, IcS
~zentcbb mennyei Hjá lldéka, amelyet embe ri fog{'soklw l c1-
II,.'Tlilani !Icm sza b:ld. Alilzatoss:ig M meghoc~ {Jt:",s. bizalom 
"s n:q;ylclkiiséS: .. L('g~·en " I~O· . ami nl ls ten aka rj:'! l" IIlég 
a I\ (,h':\ria WI'ében is ... Ime, ezek a men tü I:lttllk sorakoz
mik melhíje hirtelen a nagy gyülekezclhen. - Péter, J akab" 
, I :'i n o~. filep és Bertalan s mind al Il l}()stolok b610)tahl:lk 
rá ja. I-~s II .. BÚr[1I1Y" maga, nkjnek jelképe volt it földün 
eg)'idöbcll piispöki pecsétje. rumondjn aT. Ámcnt. r-:iadjn :07. 

:'ildlht. S Ilt it mondhnt az Alyn. kinek s~erclrn~ t öl sem élet, 
SCIU halál , mélység, se ma~a ss:íg, scm an:t'i l\lok, sem fcje
dclem~égek el n C/n S'l.ak as~t1mttúk ?, .. Mr rl lIle~ vagyun 
Irva: " J::n fialll "agy Te; Illa s1.iillelck tégedet." . 

AI'e Magister .. , Ezt érdemeUed , I~s nt:1I1 az :lrcuICS:l· 
pás t, a köpködést. il meghurcoltatást, a Iö,' iskoron:\t ,., A 
fü lel i birótól a menn yei Bfróhoz villed a Ic iigyedet: és 
O az ö hiiséges s70lgájánnk iga~sl'lgot s~olgál t 'l t OIt. Neved 
olt d íszlik 1\ viUig reromlálonti közöt i s nekiin k anmU kcd
ve~ehh, lller t Te mngynr , 'oltál. i\lngyn r érzés, nmgynr lélek 
nYllatko7.0l!, meg abhnn, ami l írtá l. Abb:m, ahog\' Irtad. 
A I~ll:lll , Imul 1tl00.tdfl l. Abban, ahogy mondtad ... Ú"y let
S7. lk IIl·"em. mmtha a;o; a llldtoll 11I(~g most is scrénycn 
serce!:,ne a poro~ f úli:ínsokon. Fehér lapon fekete bnráz.dák; 
s hellnök ,a l, öriikélet igéi, amiket a kis J.t,'ermek is Illegért. 
Úf.(y lets7. lk neJ..""6lI\ mintha az idökllek llo'!rcei, a szilzaduk 
ntég ma is \' isszhangoznák nzl az " IarI! Tmlomán!!I", ame
l)'~t a ~)róféta Iflnglelkhd, az ajlostolok l)u T. g6sl\ J.:úI ~ 11 és 
kn s:dw,1 e"y~niségg(' 1 prl:dik:íllá1 a7. Egy Ig:ll 1! lö I s l ~n 
dicsóséJ:ére. 

" 

• 

• 

.AvC Magister., . Homlokodat fén ykoszorú ö\'edzi : csil
hlgvllúgok fénses glóriája. Hited . munk:\d. életed és taní
~ásod, ékes szavad, fÖ I>a l>i köntösüd, sováll,Y ra I.JkGSz tod , 141_ 
,ilmod-reméllyed, sok k~serü sóha jtásod kön~' iid s.zet1l\'C_ 

d~scd - mi nd. mind I;evonll ll a halh,,'latlans{IS' fönsl."Ses 
b~rodaln,lhha . . '. Ilu~z J .mos és Senet kezet fOJ:nak veled; 
1~ISZC ll ugy, a mmt ok, a máglyát Te i ~ megérdemelted . . , 
Usyde, elégiéI, elhamvndlál Tc is. El bizons: a sa ját lel
kodnek I(mgjálmn. Illés p r6féla t ii~s szekerén al- égbe m
gadtat:II . . , A" e Magister ... ~likor jössz le ismét mik~ 
zénk ? Hiszen iti még ma is v{u' n "sancta simplicitas", 
hogy nyers dorongol dobjon a mliglya lángjai közé. Oe 
l12ért csnk gyere! Itt a Te helj'ed. aho l küzdeni kell .,. 
A\'e Magis ieT ", 

lleflehem. 

,-Látták az en szcmeim ·a.z 'Od· 
vözftö l ." 

LukaC3 ev. 11. 30. 

J ól ismert igaz lörtl'neL négi és mégi~ milldig llj. Millt
ha most - a mj szemeink elott - meune "é~bc az a 
jelenet, amely lij képel adott a \ilágnak. Köves~iik hát mi 
is ahi lalos lé lekkel II SZ1'1I1 csalúdot! Az édes Anya, a ki
állott fújdalmuk utan, iir,l""C nd ; mert az I!;Je l mosolyog d ölte 
a j:í.'Jlolban, Az édes AI>a gondlerhelt homlok{11l ~imH ('gyet; 
hiszen idöI'el ez It gyönge gyermek munkalana I~Sl 11eki a 
míihelyholl. Az islen i ,kegyelem cSilla:,:OL gyrij t nz éjszaká
h.ut ~ IllU lak ra).:'yogÓ sugar!Í\'al oda hi lljlt n hij l c~l~ke t . h o,:::.v 
a csecsemötöl Ituml júk Illeg nzl ;\ nag")' ig:lzsá:.:ot, amit n 
tudósok elöl el rejtett, Ez a tallu ls:íg lllegér nlindell nrnnyat. 
MeSéri a <ld ga illa tszerekel, amit magu kkal hoztak, H:H 
az angyal i s('ref.( mil csinúl ? Hirdeti a Ilag,\' iil"Öllwt, alllely 
az egész népnek öröme léS'l:CIl. Nosza, pá~l turuk , ti n szab&d 
mezönek kirú!sni, ébredjetek li is : Jertek a kis t.yermck
hezl 1I01.>':;l tok neki :lj:\ndckb.\ s7.ép, szaJngos MránykM : 
hiJ;zen egykor ű is Úf t:,tlnll ú ldolUI !eend. I~ ;o; !IZ u jelképe: 
;irok s)'mbolwlUl It jálllbors.-\gnnk és n hthé:{ne!; - ts te, 
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reszkelö aggas tyán, galamböu fcjcddd, mi re Hin z még, 
mielött elbocs{i tana az Úr tég~det? ].Iire , 'ánl még a tem
plom csanlOk{iban? J1üzd ki magad I Tipe~ö lépteidet ~.ror
Iltsd megJ Eredj elébe r - Látod, ime most hOll ák ,lzl, aldt 
to allnyira I·ártál. Most hozzák a te népednek 'labad ít6ját . 
Most h07.d.k nz Odl'ozfl öl. Vedd ka rj1lidba ó t, imádkozz 
trette! I~ ftln ill l nel'et ndnak neki - .Jézusnak Ilel'ezik -
hajlsd meg a te térdeidet és borúlj le az is teni kegyelem 
nagys:'lga és mélysége elő tt . Ez a gyermek lsten ~i n, 'fe is 
az VlISY, tn is :lZ I':lgyok : a7. O lel ke I'ezérel bennúl"!ket 
minden dolga inkban ,., 

,.Látták :lZ cn szemeim az üdvözí tő t " ... Lá tt{tk, Most 
is lá tom, a mint esyütl vannak ismét nz egyszerü názárethi 
kun~'hób:l n: apa, any:l. gyermek ; s fölöttük égi fényben 
tiindököl a jósftgos isteni Gondviselés. Akkor is. mint most, 
váMák, l"(ÍfI'a- I'áMák az emberek a megl'állfts l. Ez aL ~gy 
cS:llád lega l{lh]) rttélte, he[sett ii llk is flt- meg á térezle ti sza
badulás (-des uromét, S megszabadult rendre a p6lya köte_ 
lékeitöl a kis gyermek is, CsönWrgö Mpteivel hol megvid<i
mi tott :l, hol :Iggoo:lalomb:l ejlelte :l s7.ent örömtől repesö 
anyai szh'el. - A játék is komoly 1':\16ság , 'ol t neki ; ho~y 
majd.111 j:ílsZl-a diadalmaskodjék az élet d icső nehézségein : 
~ holna p gond j:i n, a mai na p kese r l'én. L{ttom, mosl is lá
lom, anti nt \'<!rsetl.yt fu t . viaskodik a kis pa jl{Isokkal. test
I'érkéh'el s a szomszéd R.rerekekkel. Mindenben ő al első .. , 
Ih islrol{,sd it j:ítszan:tk, ö a tanlt6 bácsi, Ih tö rvényszéke! : 
il a biró. li a j uhosdil : il a j6 p{lsltor. Ha kórh{lzal : ö :\7. 

orvos. lia temlllOlllosdit: ö n fö llap Melkizédeknek reudi 
szerint, " Hogya paj tásoknak örömet szerezzen, $drb6l
nOll·mgrírbúl gyúr apr6 csibéket, kontyos pacsirl{lka t : rájok 
leheli s azok megelevenednek. ide-oda já fllak_kclnek, röp
ködnek s cnekS1.óval dicsOitik a teremtés Urá t ", De a 
j ~ léknak hamMosrln vége van . f: s a kis gyermek már apja 
műhelyében forga tja a szcr.námoka t : für, fa rag, lU'mul 
ácsol, ka lapácsol ", h eze al61 egym{lsután kerül k i min
den féle jó és hasznos dolog, S amikor rendes napi mun
klÍ j:i t bOl'égezte már, I{tgyan r ingó bölcsőkel csinál, IlOgy <l 

\'ilág nyomorult jainak ne kelljen, hozz{\ hasonl6an. jászol
ban reklidniök, I!s a ll1 ikor nem lál j:! senki. még az édes 

" • 

• 

:pa ]SICnl - t ~to k!mll fu rc."1 "á,z,,1t , ,Hlv,illY! _ keresztel _ 
c;w ", Az alh 'Hn,y épt>en! heleillik a Kopon h 00 

~(,I I~: t,eteje ped ig II sarkcsillagra lámaSZkodfkll eJITE g -
Ignzl ,T:t kóh laj lorj:\ja: :Il égbe jutni ma is CM)'k ' "," 'á', 
Jehe l. " , . n' 

A keresztbe illesztett níd CJ.:yi k vcge Nyugatra .' 'k 
~apkeletre Ilu~,ta t , .. Kér, oItönyörög, wmz, int fen~'~~~tm:~_ 
g.ll, hogy ('r tst,~k meg,. bec~mjlik meg és szer~iik eg 'mb l 
~nd~ ne,m. kés':'. ,I,) rób:l ~ ga tJ~ csa k II~Y,:t földön sZépslcrh'e t: 

ogy mll)ell f-ek \l!s esik raJ ta .. , BIZ a nem 11l1llmi kényel
II\ :.~ l~ros1;0 l y a ; de I~.it elő re bát l'an; mert "aki én ulónQIII 
~1~Qr lo.nm, u,.l l agadla meg m flqnt , é.! vegfle fel az ö kereu/-
~et é, ugy k Ol/CUCli engeme/ .. . " J!:s amiről álmodott, betel-
Jesedett : consummfttum est .. . J[\szothan sliHetetl. Keresz_ 
ten hall Illeg. Halotta iból fe ltámadott. ' 

OU" ahol ~z[i l eleU , BeUehemben gyönyörü templom 
e:nelked,k a hajdani istáll6 fölött. Olt, ahol meghalt, a fel
I , t m,a?~ széke~gyhó.za á ll Jeruzsálemben ,., Mikor fo~unk 
":\zlhk:tt cUIe im a názá rethi mi/hely fölé?,., Ez a I-ezér
C~ legyen az első tégl" a K>I'l'ndo nagy a tkot:íshol. _ 
Jovel, Ur:lIll J ézus, dolgo1.lunk rgyliU!" . 

Új barázda. 

Ji:148 mO/Ida: "Valaki az ö kc
zet az eke 8zarolÍra vetí es azokra 
IIfÍZ, amelyek ó ldriNa vaNnak, 
nem alkalmatt» az 18tellnek or
$zágara," 

Lukac$ ev. IX . 62. 

A fölkeJö nap arany sugilrai fényes h tiló I'al s7i}vik bé 
a z cge~ és il földe t, Sziklaszakadékok tá tong6 mélysége, 
~egy-vo lgyck erdükoszon ízott sej tclmcs mag,ínya bételik 
h u ta, ~~enl . örö~lInel. Megmozdul a göröngy. S il nyuga
IO I~l 6rlll utan mIIIden, de m inden újul! eröl'el szh'ja be és 
adJU lovt'ibb az éJet.llek éd es lehelle tét, tercmIli ösztönét az 
ö.rök ,Alko tóna~ ,. Az égen liszó \'ándorfelhök is IUl'gfü rös1. . 
tik fa rad t tagja ika t a >ragyogó fénytengeriwn s ti. rohanó 

Jlo .. o :IIlkllo" oI.r.l h . 
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,jni. .írjan U<l:>ztdcllii l ~uhallllak :iI i S lncl'd ~cn lajak fcl~ , 
Ki llZ. aki a W11Jbn n éz CS mcg n cm vakul ? :\ I1npb.'1 1I t11. es 
" zeme ml!g cS;lk IIcm i ~ k{j pnhik. A IInJlba.l~ézü ---:- ":l~ ! ... 
I\ i "01 119 más. minI a s~ál.3.dok 5z!tnlóve l őJc, .akI egyszer 
i:r:Juos !,('7ét az {'ke sw. n 'áNl vetette és nelll a zokra néz, 
amelyek ő 111;111(1 nmll:lk ; lIle!t ~. nlJi.almatos akar Je,nni ,az 
lsten orSllÍ.glira . Akar és tud IS. J~s ezt II tudás l. ezt .• lIllll
d.m SZt'pre-jór:! is igazra törekvő, clszünt :lkaralol . ne~n 
ÜIUII:lf!"ból mc.rili csup:í n, hanem abból a g~zda~ fo~rasbol, 
:lOlclybűl tÚ!JI:Ukoztak eleHő l (Og\'3 az embenség IgazI nagy
jai . . . . \ koronázatlan kirfllyok , a_ I ~I!'k bős,ci, ti tudomány 
\'érlanlli , rt ncm7.cti próféták, a bUI'os szavu dalnokok ... 
Milld:Hll\ \'UIlI egy-egy kipall:Ult szikra lsten homjokából. 

'. \ \'iI;'i;;o~súg nz ő elem ii k : a nép megérli szavuka t; tenyerén 
hordozza sú\'iike t, ezt az őrök fél tésben szorongó nagy 
,,-i\'el, a mely azér t olyan boJdogtHlan, hogy m:isok boldogok 
lehessenek .. , Szánt, szánt. új barázdál szfinl n slázadok 
S1.(mtú \·cl ője . Nemzete szh·ebe. jobb s bal tenyerébe belé· 
\'eli a ~Ol"snak magvait ... l'~ lc lnlagol .. _ HaláJmagot ..• 
\'ajj{ln melyik fog majd kikeln i belöle? i\lelyiknek lesz 
d úsabb qraHisa ? ... 

[ nncli: a napbanézö Slellemóri:ísnak még a bönöM is 
csak sasfészek lehel. Fönl a llIagasb:m . i\lohlepl e várromok 
közölI. a f(lllegek szolllszéds:ígáoon. OU , ah ol - \'ihar1Oerl 
idők vajudó méhéb<:n - a \·illiun s a mcuuydörgés sziiletik. 
ts 011 is igaz:'lhan nem ö :t fogoly ; mert bár kezén· lábán 
bilincs. dc 'lelke : az szabad. Nelll ö a fogol y, hanem azok, 
ak ik ül hcz:\ rhík : mori miközben az eke szar"ám 1Odn.!k 
:1 kezöket. mind ulltal:ln hút .. ;) tekint get nek . A heHil r (lg

jak, a lé liekölö I)I'Hit: s :\ lUag~'ar szellem diadnlmns röptíi 
u(lrnynil (Issze' \'issza kuszáljfl k, meglélldesik ... " I~s ha 
éppen nő is szé iJen, rolisz emberek e lm etélik:' _ Dc '-Il 
nem félte m a saSI. Nem fé lte m öt. mert előbb - utóbh kisza
badul s IIlű.rész röpt('ben ismet \'égig s7.úntja a lc \'egöcget. 
Es es:\ttogtaln. s7.úrnyait a \'égtelen ívben kerengö b"lygók 
tóbor:'tn, haUl \'Mló "iMgok porúl r:'tz~a le :1 főld re, megler
mckenyih'e annak göröngyei t a jövő fünségcs iséret(!\"(~ I ... 
3zánl. sz(i nl - még rt le\'egőben is - lí j bará:drif <;7.:"\ nl a 
S7.ú 7.adok sZ:'lIl lú\'etöje. ;':em7.cte szkl'be, jobh s ha llenyé' 
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" éh~ beJ,: "eli.:, sorsn:1~ IlWlp·:üt ... I-~ l (: t m:lgot .. . Halá l_ 
1U:"I,,'Ot _ •. Vajjon melYIk fog majd kikeini bel6tc'! :\Ielyik . 
nek les7. d tisabb ara tása ? _ .. 

. A. választ mind.ezek're c~lk a nép fia. a "Ixtrna j):lmsz1" 
,\dhatJa Illeg. Ű gOTnycd oll ;I Z eke mellett 10 ' ,,_ sz-l n k • . . , l g) meg • .,· 

,ll ~ e ?ss~es Izmai . Al Ö verejt éke csurog n frissen tőre -
d ezo b:1T:lzdaba , amelynek e"yes túbhii nunih·! .. , .. k· · I 
l ' k" " " ' .. YUJ IJe en

t:.S uny\ cnek a lapjai voln;\lIuk ! Aki tud OIV'llill i olvashat 
1l('1~ le csoduszé~) dolgOka!. titkot, jövendők.et.. '. Ű· ól 
tudja, hogy nek, !IZ eke szarva melh:;1t jobbra-bal ra "aJ,,\, 
éppc:n . h;H~ .1.ck.inlS"c l ~li c nem sz.1bad. ~a~Dr IQrlénbl~;i 
~.nult \all u!ogolle: dr o nem ér rú, hog,· azon clmerenS" c 
I!res képzelodéssel tő ll se idejét: mert _ ;,minl lá tod _ eké
Jéhe a ,munka ('s a d icsiiség t:'t Jlosát fog la be. Bizta tni nem 
kell. h Iszen . a ha.z;\é l" l dol~oúk. Annak földjét sz:mlj.1. An
~~k kenyeret csu:. A.~lIlak örzi d rá;.':! hité t, félt<: tt sZ:loo.dsú. 
gat:.;, OI~I~an..rel~Ii:~I , a Inag-asból Wkin tvc, csak e~y pont . 
nak latsJ!;Ik. . KICSI Ja tékszer, amel)~t az óri!t.sleám'kn _ a 
monda s?,:<=nnt - kötényébe göngyölge te tt . _. N~m pont. 
~.S nen~ Jalékne r. A nemzet maga ... Az lesz azt:íu meg az 
llJ barazda, hogyha .. mef,(mozdlll a göröngy, hogyha a nép 
le lk~ m egtcrméken}111 s ezeré \'cs ős i Iw tilr.li nk közön hi tel_ 
ha zat "édve é~ Istent im:i(!l-Il. al"lw lmatns ~nd az O 
o r.s1.ág;·lra ! 

"Fél-tél." 

,,.AhoZ vall a ti kinc3etek, ott 
lé3zell a ti 3nvetek iJ." 

Matt ev. VI. St . 

Nyitjas olvasó! NI' \'ed rl 7.Okon, hog"ha cn mosl hu
$lOnh~t év\'~1 ifjabbnak k':pzelelH maga'mat ; s gondolal. 
ban VISszaSzaIlok az őrökké\'a ló hegyek közé, a vndregé. 
nyes torc~ckói "öigyb e, amelyet Jóka\ muzsája olyan szé. 
pen Ulégcnekelt, haJha l.aUrulIl;í tc rt . Olt mered az ég fejé 
kOlllor fe nségében a Székelykö szik.l llbérce, amelynek lete
jérő l liSi': ta időve l az egész Erdélyorszúgol bé lehet llílni a 
k eresztiil · ka.~u l sietv roly6k tl'rll1ékeny vö.gyé\'cl s a Kár-
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pil l ok hól:lk arl c:>ln.: ,,;lj,"al. A ~l"kdyk~j I'Lhú~." •. I. !'ck~z~ 
Torockó b:í nya""ros rehérre mcszeIt , CSIIIQS h.lz.lnal S .1 
p iaetérell tiind ijkJö. gyönyörű ICl1lplo~~l {l\'ll.l . amelyne.k 
IlléS a h tlnlngjai is anll:tk idején CI:re llZ Iltemre kondu ll ak : 

, - , o.-. 1 " " ~GY 3Z 5....,11.... . ' 
Osi Jhkói idcgcnbó! ló1.Úrm:l1.lak h07.Zank 3Z ~Itols" 

Árp{,dhhi király idejében ; de székely t c l cJ>csek}t~1 ~ S vc· 
gyiilvc, teljesen magya rokká h,l ltck : ~l y('l\'hcn . c.r7.cs~)ell. 
gondol:llban és hiU)Cll is. A refol'lwíc,ó első hullan!u.1I1.a l; 
éri ntésére mk'gJnozdu ltak és IIIllsukéd te ll ék :17. I llllhm~l S 
val.L:'ls1 s IUllIak nw is megcMgcc\cll , I1\Llllk{tS, holdog Inl 
vallói. Ní'jwisclele, amelyet a vil ('gérl fill nem cserél nének 
a di,'a t Sl!Cgéllycs rongyah"al, h l,'cn örú a régi h tlgyomúnyl , 
Qll llnk finomult h.:lése és fcjh· tt kultLlrrlj:l uyila tkozi k m eg 
benue, Nincs is annaJ szebh jelene!. mint nmikor az e.gés1. 
ü lmeri díszbe öltözött templomi Gyülekezet. mintha eg~' 
ember \'ohm, feUIU egyszcrii magy:u' ruh{lhnn belépö papja 
liszlclc'lére., . Oh , milyen kiv{lló alkalom a kölcsönös m eg, 
QI{lzkod(lSra a mindenható Is tennek színe dőlt , mert "ahol 
van ~ I ti kincsetek, 011 lészen a ti s1. Í\·ctek isi" 

Torockónnk kincskeresö népe mindig sok ra bccsül1 e 
:l. lelki kincseke!. Erkr! áUlIot! temploma mellé iskol;Ít. 
:lInelyben - mint particulúhan _:11. e lemi ism eret ek m el· 
lett :I dc[lko~ m(i veltség alapj{it i,~ mcgslerezheti a 'Ii:ilkes 
111uzsari. Szegény székely {illk slIvescll kerest.ék fűl e1,1 a l 
ideális fészkét a tudományoknak ; mert elll:'il{lsukról a bú
ny:wnros bu zgó lak ói mozgó mem.a módjára, sorjáhan , gon 
doskodtak. Boldog \ '011, aki a kánlMó di ílkok dézs:i jÍllmeg
lölthette Idetes éwllel, szerető szivéllck á ldoza l i adójával. 
) lindezérl nem \'Ílrlak egyéb szogMatol, mint hOJ::y a fiilk 
fe lvál h 'a a templomban hll. r:UlgoZ7.lIllak , chorush:1Il énekel 
jenek , orgollázzauak. EGyikbell -má~ikbllll 3 szunnyadl' 
mü\'észi haj lam itt kezdte bontogatni szárnyait s IcH idö\'(~1 
büszkesége az egész ofSr1lSnak. A hi res Brassa i Sámuel is 
innen keriiI ! ki ... " Ahol van fl ti kincseiek, 011 lészen a li 
szivetek is" - :l templomb;.n éS az i!Skol fthan. S hivat:ísuk · 
hoz mérlcn - ft búnya üregéhell is. 

Odu is uzzal a gondolatta.! s7,állll tlak al:\ , hogy fel
szinreho1.l'::ík ft duna v3sérce t s h:zó knhóikh:ln kioh'3sz!va 

"s megtb:d ft va a 7.! ~. reúja tapadó s:dak tól, idct;clI auyag· 
lól - IClek szer ini alUl fnrm~lják , am ire ('llpel1 1>úiks';ge 
V:lll a Iml.:inak. A"ó, kap:!, eke\'as cs a ~ l'.épell csengő kasl'.a 
peng"je "S :l1. ,, 1 ~ l cn k:lrd ja" _ Illilld il111ell k('riilt ki hosszU. 
":\'sz:'"..adokon ken·v.lii !. 11111('11 h"rtll :1k 1>zéjjel mCl\~7.C \' i· 
dékre a \· :i~(, 'rokha . S :\ lor"ckói \':",:'I ,'i bódcnak mindig 
lIa"y \'011 11 7, ,; becsii ie!". Az él1 idiiml)(, ll . mflr I. i. gyer
IIIck kOnllllhan, m (''; miik ő(\ö!l egy 1';11' h:i llln r. m~f:' zll kato1t 
('gy p{1 r kap;t\'erö : dc aZ\1I,'lll szép c~cndesen ren dre ki:d ud
t,.k a IOfm, kL'; völgynek szépséges p{,sztol·t i'l 1.ci. ell'űppentck 
'IZ i,jk;okról és f(' I('désl>,' lIumlek il b:lJl y :'l~w,)I(,k ~ ~ll unokák 

1>zh 'ében múr IleIII ébreszt l'i~sz han,L(ol a r"'gi jrlsz" , a 
, .. ;;u:- n:llcse fül i .. : ; " tilde "~lli llni tIIé!li"- IlIcgmaradt . ~Ies
mar:ld! II " Fél, lél": régi b:II1Y:'S7,· iinllcjl, lImelyet még a 
;\[i\lelliulll 118!1fi) évMlén is ebben :,\1, idütújhan. legalább 
templomi '1 ,·rt : .rl 'l ~ keretében 111l'é(Larlot tl lnk . :\ b{tnyá
kal ugY:lI1 i, ink"bh c,,,k 3 t ~ l i i:\' ~Z:lkb: '1l lIlii~'el1ék s :lllnak 
ii l'Ö'llu' rl·. hogy ed digi I · ,·rcjlék'(':r.,\~ iik (' t az Uri~ l "n 1)I(·"ál· 
d Ollll , II IlHlnk aidő I. f('le ut!m templomi iiu uepet rendeztek, 
közös Inkomúl adtnk , :Olll('ly re hil':ltalos ,'oJt a b:i ny:lvflros 
npraja.l1agyj:l. I'ohrll' c~cllgc l1 . zeni' zenge tt ; d c.:l nu néhai 
v31ó jó torockói 1'{ln .v;·, s~, lléjlíinkn0 1 ,'z a vid (lI11 Il1l1lalo7.ús 
IWIll fulhul l lwh- {·kldell tiwlI'lly:'t1xl. C~" k 1"l ki Jlihcuü voll; 
.(·rögylijlés il IO\'úl,bi 111l ll1k:'lr:l , H()gy 11ll1Íkor II 1:'n'I1,iból 
l,jból IIll l)\' il{.gra jiirmck, .s a líl\'a~ú n:lpsllg:'1I' " :ól~):1 1~ I.cg
ell ge~llel~ keskeny s Z:lI1 lú1'üldeikclI ti f(l ~:yos rogu!. IIJu ll 
(lt'üvcl pr{,h:dh:IS~:lk ki az ekc\'a~:I!. ha kell : llZ acélos 
bilza :11 :'1 - ha k(' II : kanlot kf)\' :íc~nlj:llmk heliile lIIagy:1f 
h i tűk s "-z{·kd~· ha~.tlj"k n .... ldlll .. ·r'·., .... 'I ,.. rl. ahol 1' [111 a ti 
kill(' ~ " ·k . ,," ' .:11\ ti ti ~~I\dt·k i ~ . . ," 
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"Bozs áDD8 f" 

" AIdoti, old jö az OnlOl." IWVI:!
bell ." • 

J(inos ev, XII, 13. 

I~('lel k:lpujúbau itl h ·:1, \';ig.\"(j lekinle liink odal:lpad . 
a.ho l :l nap feljő. Elég sok:í la pogalózlunk :l félhoma lybUll. 
E ll'g soká didt'regliink l ibegő, lenge sátrain k alall. A hizol\v_ 
ta lans:íl; ém:1ébő l , a szeOl'Cdések Knh"firiúj:'lhöl már· éppen 
clcg \"011 . V:írjuk a \' il:ígos.ságot, ameh ' cg,·fon n{m kiuc.<;e 
a f.(örög bölcsne k cinikus hordajában i~s l'\agy S:tndoflla k 
fényt's palo lflj[lh:lH. S fiiJiinkbe cseng :I régi S1.'mll : " Ne 
,'edd cl azt, ~\lllil nlem adha lsz" , " Vit:ígosságo t várunk. 
ra gyogó tisz ta. me nnyei fénysugá rt. :\l11 CI)' behatoljon :' 
lI3gyl"Íl rl»>ok l.eh'.n ·(m.Yes zeg"'zlÍ g:liha , a !',l.1I:):ények t)ince'" 
lalú~:'tb:1. a he legek kÓrl<:rmdbe. \"il:igoss:ígot , lij la":l:.l 
fénscs kö'·elét, akinek homJokát gl6,r ia ö\~~i - glúri :·lj :1 
rég le liini szép ua lloknak . ViI:lgos!clgot dnmk és melegel : 
11Og)' erdí)..mezó s a z egész n;lg\· Te nl1lészct ismCt magÍlra 
ü ltse ezer ,'ir:ígga l é kes, üde-züld kön iöst!! s I'irúgerdő,· .. t 
l)(lrils:l be n fri ssen doml)(lI"Ulú sirlmnlo l is, t.snk arra ,·;ír 
a I'ándormad:ír is, hoJ.(Y húzunk Cl'CSlC alall régi fész kí'l 
lLjra fölkcresse, kitntnrozzu s l,~les ollhonr.,'á a,l'a5sa az l egI' 
kis c!>!lhhln .... k , egy elj (i'~ndő l)(lldog nemzedéknek. , . 1":; ... 
kadó riigyek, ébredő rögők . sa rjad1:ó Je,'élkék, hll'fls zi pom · 
pába bo ruló bokrok, , 'igall ficserékelő kis nwdárkúk, züm
mögő bogarak. lal'k ~ l sál'1\Sú lepkék, bégelií b;l rúnyk:'k -;
li m ind-mi ud!\Z1 zengilc.k '·elem egyiill lllltaJlll:ls ehórusbml : 
,.HOJ'_~ánn:l: - ÁldoIt, ak i jő :17. Úm:\k nevében!". ,. 

, t őn a ta\'as1,." t:.. .. jön a lelkek kir:'ll ya, Jézus. Kelel 
kapujában itthon, ,.:"tgyó tekinlcliillk odataj,ud, a hol az ii 
,.apj:!: a z Ig;17.súg - feljü. Elég sok:' lapog[l 161,lunk [I hagyo ... 
mányok tö mkelegéhen. Elég soká did<:,rcgliillk a kalakOIll_ 
bilk dohos úh'CSz!ő i ll. A rc,·e<lt'zé"hii l. :1 blljkál:ishő l m:í.· 
i·l)pen eJég \"olt. Vúrjuk :.1. igazs.:·\got. amely eg:\"formán k in
t'~e mindnyájunknak . S fiilüllkhe ,",ell~ a ~J.( i . rt4li HÓZllt : 

" C:11 :l1:t.r t szii lcll('1lI ~ m~í' rl jii\t<:'lIl C \" iEI J.( ra . Ilog\· l>i 7.<l 11 \· ... 
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s:ígol tegyek :I ~ i~al~ál<:rÓ I ·' ... IJ:DISáj,(ot "ámlIk : iislinte. 
egyenes. tiszla k'lkcl. amei;)- nem ötöl-halo l. nem nlkusn.k. 
nmikor jú és ro~''-, igaz CS hamis, M:ahad l's nem szabIul 
k.ö1.iill v:Uaszt:lll ia kcll . Igazsúgol, új élet féll~'cs kö\'ctét, aki_ 
nek púncélingén oll csillog :l ,J(·ws monogr:ullja: H. S. 
(Hominulll Snlv:llor) ... Igazsúgol 1,,',P111Ik és szerelő s7.ivel: 
hogy m~lIak ereje II ('Illlck dobogása úb,Iakitsn CS megmentse 
- :un i;::: nem késö - czt, a w~sz lch .. : ro lmnó embrri I:',rsn dal
mul, a népek és nom zelek testvéri sz(i\·().\séJ:él. S mint cf:'\'kor 
:UIla'Z eml':kczclcs , ·ir:' I.,,'as:'i rnapon az iin'clldczö sok:l~lg . 

mi is leterilj iik előtte a mi fel soruh:Hnka l s diadalút já t. 
a rnel ~'cn h(wonu l a Ill i Iclkiinknek s7,('nl \';.rosáha, piilnm
{,gakkal és ,-ir :.1gokkul h in ljiikl teJe s s~('nl lelkesedéssel kiáll 
j uk : ,. Hozstllma I - AIdoH, :lki ,jíí : I ~ Úrunk ne"ében .. ," 

Jön il l:l\':ts~. " Jön J ézns, .. I~s jő a dicsöség lúnl-(
Sl'AJ.kCrl·/t a küHükirály: Petöfi S[lIldor. Ke \(1: kapujábau Mh'a, 
,'tlgyő tek intetünk odatapad. ahol :IZ Ő Jlallja: aSza lmuság 
- feljö. Elég SO.k{1 tapogatóztunk n börtön sötét fa la i kőzöll . 

1~lcr; sok:i dideregtiink. megbénllh'fI . : IZ elő í t é l e tek I(mcaiu. 
A meste rséges korlátok ból, arabsiIg CI)(lSz tő kinjaiból mitr 
éppe n elég volt , V:írjuk II sz:IIJadsúj.(o l, tunelv ösi jogaiba 
" iss7.ahelyeú az lsten kCI)ére terem tell vaJós:'f,'01 s :11', e mberi 
mé ltósag kirúJy; széke köriilllClll hajlongó és hí~clgü ~7.(l lg: l 
hadnl ~art ingyel) <kcll:'léren, h:mcm tes lbeul ... lélekben ép. 
ny íli , bátor. őszin lc s7.abad fé r fiakat. .kiknek az a nseJ\'én, 
:1I1Ii fl szídikö n : ~oha CI nem fojthnló, d iadalmas érzés! ... 
S fiiliinkbe cseng a régi ... régi szózat: "Szerelmeméri fm tlldo. 
:tom :l Z éle tel, szabadságért föl {l ldozolJl szerelme mel" ... 
S1.ah:ld5agot \":"LnnJ;k, llj \"ililg: fényes követél, akiuek (, .. in ... 
t és(' .. e Iljbö! 'kin.önek lelk iink szti l'llyai : és ti s7. :'t1: é\"(~ küllő
k irúly ö rökifjl. s-ú\'éllek Jiikle tése me llett a n~i ajkullkllll i, 
fölcsendiihwk :I régi llólUk, magyar rijJllllusok; .~ mikélI t 
egykoron abban :l S1..ázszorszép " Ho nfida!" ... b:u J., s::ell(('(lyhú: 
1" :.7.e n kebJü nk belseje ... Oltár benne a Haza kepe, amel.'· ... 
Iwk :t "énir:igos haz!lszemet mL:Cscsélö! lIleg \'ihigih·a , :tII-,,- . 
ni:l kell örökkön örökké ... Szabadságot váru nk .. , a:.a Ill tU· 
iH is \'fm ", Mert te \"ag'\", 6h ich·e7.ii ll Szcll('111 . nimHnk 
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lelkc, ]"';rccillk \'ihannadara, Te mlCY a mi szabadságunk . 
Te gyl1j töd egybe 'Zúgó szelek számyán szétszórt csontjain
ka l 5 a nagy temetési nap fölvi t is úgy énekelsz, holn' 
könnybe lábl>ad a világ szeme ... S l"elii nk együtt kalap
I~\'éve monnolja ünnC'Jl i ZSOIOlSn1:'tkh:tl1: ,,.J.IdOlI, :lkj jó :17. 

Umak nevében" ... 

Magvető. 

,,Akik ve /nek kőuyhullatassal, 
1Iagy örömmel aratnak:' 

Zso1t . CXXV1. 5. 

\ 'olt Jlckcm eg)' kis kertem. \'Hbhol messze, valahol 
régen; gyepágyakkal köriilkerít\'e, csinosan rendbE>n tart \·;l. 
Mog)'oróbokrok s7.egelyeztek. Fiatal gyümölcsfák sorakoz
tak benne, egymilssal llemes ver-scnyre kelve, mjnt eg.y jól 
fegyelmezett katonai csapat. Amikor a napk.ir.lly kiad!:!. II 
parancsol, cIkezdeitek rügyezni, bimb6zJli. vin'igozlli, le\'e
lemi, gyümölcsőzni ... ~lindCllt 11 maga idejében. Valósúj.{
gal olyan "olt az. mint egy kis földi I)aradicsom. Öröm -roJt 
henno júmi..,kelni. Örönll volt néz,ni, miként cngedellll~ke_ 
dik a legpara nyihb ág-bog is a henne I'e,j lií nemes iisztön
llek, amel.)' öt fokozott lllUnkára sarkalja. Orum \''Olt henne 
mun.k~lkodlli ls; Ill'!' r! hiszen a fá kat nekem kellett gondo/~ 
nom, a veteményes, ,;rágos táblák:!t nekem kellelt fcl:'ts-
110m s a magvetésre elökésll tenem , ilyenkor, munka kiiz
Il(!n milyen jól .('SCH föltekintenem a tinla. kék mellyboll o
zatra .. ah~mnan (-des atyai Gondviselt\~ ragyogott felém. :\Ii
Iyen Jól esett a \'erejtékezcs ultln az egyszerű. ízleles eb(·d, 
ilmelyet angyali kelek készítettek számomra. ~ milyen j61 
esett estendw. a napi munka ut:ín, ft nyugtató áloIll. :\fond
halom, es..'lk az lehet igazán boldoJ,::, rlki ri term észet kehe-
16n sz(i]etik , ott él, ott ll1ullkMkodik s ott hajtja le egykor 
fejét örök pihenőre, Öh, miért is h agy hllll olt ól "'iirul1~ütl 
'\ 1; t az. igazi drágagyöngyöt. amelynek u!2;yan ni~cs fé nye
cSIllogasa, de ,'an ősereje. életrHIú forrás:l, rokoni sz.c. relc!e, 
é\'ezredek, óta kipróbált hiíst'ge, :lIni többet ér :t I!.Y(' lllllnt
])JI"I:f',k mInden kincsein!']. O lili').; ,oha 'cn kit 11H''; nem csal! 

I 

-

~~ég : sak h.\ \'t' désbc ,.,C'1\l ejtelt.; mert ha n inte köm/ImI/u_ 
tassal" " I II o I kj Od- " , _ _ \'" e IS I'a ri , az l o teljeSS\'g":'beJl bizonyára nay" 
orommel" aralandoU. " . , 

\:an l1('kem egI' kis kertem, \'el\l is olyan IIlCS.'>le lit 
van. Itt II közcll.eJ~: I\iizetebh. \'an h07.Z[IIll,. mint a sz~ba . 
ahol dolgozom. Koz_elehb, mmt II I'uh:t , amelyet didergő 
les te.ll~e l~ h ordok, Kozelebb, mint a I>;lrflli kéz, amel.)'nek 
szontas;t1 és me~eA'ét a síron hU is (' I'e:wi fOICOIn, UJ.u'an hol 
~~I~~ ,h:l.t ez :l lIlok7.a los kis kert '? - 1~ 7. a kis kert: :lZ én 
ol'?"-lfJlI lelkem. Úgy jirőkiillelll azt lsten uent keztböl. 
!\~lllt egy ősi jussot. amelyet nem sza had elhanynA'olnom, 
7':,llogha CS.'l pll0m, elk6tya\'el,yélnem, ]-]ogy a dudva-gyom 
fol nem ~el'le, gyöllge liliomá! s SZel) bÍllll\'eléset a tövisek 
meg nem fojtogallák ; hogy idt'gén ellenség zsarnoki sze
~zé l )' o le nem g:í7.0lhntta: hOf!;Y mcz(!S-mfIZOS csúhilit sza
vak. meg\'esltegetö S7.irén_hangok nem za":'lrták meg ixlIIne 
il tiszta hamloni:it , - mindt'z1 az édcsml)'ai szinK'k k'lszön
helem, aki "J .. önylmllatássaf·' vetette \'01 1 az én fogé kony lel· 
kembe Illeg a zs,' nge gyennekkorhan a SZCI), jó és igaz hi t 
magvai t . ,. Ű taní!ott meg imádk07.ni, O tan itolI meg dol
gozni. Ű t:mitott meg bízni és I'eml'l ni, S hflr a sors viharja 
azóla 1lt'1I1 egyszer mély b!lr~ízd:íI -dula U u én kehrlem
ben, - "a scb hegyóg,ynll s mimlClI (Ijm jó," i\fos! is azért 
mUnkil lkodolll benne, nér! similgalolll dlll'Va giiröngyei.t. 
hogy lij cl et magvait szórhnssam beleje: hOlD' lHI magam 
nem is, de tán valaki mas arat";15S11 CA'1'kor ~tnnak gyiimöl
cseit. Arathnssa pedig " nn,!:.\' ul'iimll1el"", 

Lesz nekem egy kis kertem. ' -alahal messze, messze 
innon, Vil~iHll Jl;szen a nnak is, millt a f(iI,li kertnek, ahol 
annyiszor f.,'YoII,,'ol'ködtcm a szin és ill ~lt , a l. !lhr:índ és a 
dal. a 1I1nnka c~ imilds:í::;! úrök v:iltowt:'lb:1I1 , S f(ilölle a 
sugárzó mcnnyezeten _ Ilem is szeretncm. ha uh'kor-olYkor 
el nem vOllul nltnak II jól bmer! l:"llldorfl'lhük, amiket az 
cn képzf' tetclll mcsebeli lények rOl'lll:ljába öltözt(' tett . S h:ld,1 
iegyen :\): c1bt'lsull égboltnak l e rh e.~ fd lego is, amely kön~'
záporl':'I l ilass:'l meg a szomjas görunKyukel, hogy azut.'ÍH 
anllfll szebbel} viritson :'I rózsa s annltl édesebben zengjen 
a nóta a d:llos 111 1Idlll' ajakim. , , Olt se leszek talán egyedü l, 
Nem; igllZ:lll 11('111 ~l('relnék f',!:'wdiil 1t"l111i. mfg h:1 mindjllrt 



ell)t'lI\ lellIIC ~. l cgesz rényes nleu\'or5zlig is. Ul"jon Isten 
ily..:.." g.:nd:.g' sll,/-:enyscgtöl! - Olt Icsw ek mind , akik r t 
sl.eretek, J\kik ,in,mümnek cS hii n:.tolllllak oszhllyo", t:írsai. 
Akik \'cle lll együtt zcnglék .'.IZ élet dal:H: rl kik ,'elem egyiitt 
iirilc tt t k fU\ntIk k('SCni pohar{ll . Meg akik /I !'m slcrettck , 
... il gyiilIi Itek. mcrt nem ismertek, legjobb s zándé.kaimal 
fél re~rl e tl(·k - (s rl k iknok l>zh 'böl meghocsátok) ~ awk i~ 
QH les1.Ilek . Eg)' /111 ft Y gyülekezet, cg\' ha lalmas tábor, 1':d6~ 
~:igo~ mennyei JcruZS{llem r S én tldboldog leszek, hogyha 
Ul ill rl e~('k l' l :1 ],:I1'[,zd:\ éIL"', :\ kf' r l gnzdáj:íhoz, az én Meste
fO'mIlI'Z. a .tb .lI ' Krisztushoz oda\·czdhetelll . Hozz:í, :lki 
" künnyhLllla t:,ssal " I'elette 1' 011 tes t\"éri le lkünkbe ri. béke. 
igrlzság és Sleretel 1II :1~,','ait , .. Hrldd arasson már egyszer ő 
i ~, :1 III:I /.: ' · C lők lJI:1gl"clöje. l\:Idd arasson ill is. 011 is " nagy 
"ri>l1ll ,,,,I !· ; .. , 

"Tüzes nyelvek." 
.. Va/állak mil!dllyájal! egy aka

rat ta / egyiU/." 
A p. Csel. 11. I, 

" I~gr akarallal - egy ütt ·, . .. E~.el1 "rlll :1 hnngsúly ama 
hí rCl! piinkösdi jl'l(,nctben . Al, ;\ fmltos, Hmi n~gbcmeg'y rt 

tanrt "ÍLnyok ]elk(ot ocn; és ne rn II kiséri; kiilső küriilmén yek. 
:omelvek c.~od:is ).,I.i lwletf'l kOlcsÖnÖ7.llek !Il. f'1 sii ker('s ~tén ~' 
e1-(yh:iz lIleglll:lkul:isának. ,. Elkü"clkezik az :'1r))lIarn l:'is 
iiullepe. A t ~Hl il "{Ulyok (élénk c.~OI)orlj:, is ,:.:di lekczik II " fel 
házbim", hog~' ü m1epCljcn. A dro~ ünnel)i diszbc öltözik. 
Relel 1> 1I~' l gat Inind&l tájáról, még a I:'u'o li szigelekriil i~ 
j,-mnek . trl rk .... CS01>ortokhan jön n('k :I. J,üz1-(Ó hh'l'k, akikrl 
nl; ék:\s:lrs és II boldogulios I":ÍI-t,\' a a'- ösi hizlleh' \("l l. n kÖ1.ü.) 
oltflrt61 mesS7.e idegenbe hajlott . Jimnek. ha még o ly Mdo
:r.:l tbn lkí:rpl is: mert a ,"allasi, e.~:l l:ídi és nem<1.eti hagyom{j
uyok nak eltéphete llen szúlai kölik \'a l:omculII'il n S7.cnl I'á
roshoz. amelynek f:l lai között :1 hosszas bnjdosás lltán oly 
jól esik megpihcnuiök. I{,;gi féSl,ki iket ismét mt'glaltlh\'l. köl
l ii~ü lIl:ldi' rak mödjári l húlad:llt 7.engcllck a IHI~' Iswllllek. 
:Ikl ezt a nemes iisztönl kcbcllikbc 011011:1. hogy általa 1('
kii7dhe .. sék i' II'r és id6 \'cgtelen oc('únjflt . Ebb{'11 ri I:lrk:o-

, 

, 
barka c~~· \·~ t e~bf' 1l itt is. 011 is felliiuik e~y kisd~d I;~uport. 
:lmely z:i rl l>olXJkh:1U halad a na 1-(~'l cmplom elötti piacra. 
I~aj lok ninc~(' 1l ii nnf' l)i köniös, mcrt ők még a szh'ökhen 
gy:'Iszolnak ' ·aluki !. , ' a lakit. :lki alIIls ira, az öl"ék , hogy á l_ 
I:ll uk mill(lenkié lehel. Arcukon nincs CJ:\' dÚr\"l1 vonás; 
:.nnyira :il~ll,l1 " mii1t "a1:1mcnnyiük il lIlIgy n'IrakozflSbrlll . az 
imádkoz:ísb:ln és II böjtöléshen, Tagl<'ilésii kben semmi hét
köznIlpi , semmi pórias. Csa:k az ajkuk remeg olykor-oh 'kor 

• • 
II hclst. fe llll du1{, ~ t úl, a nwl\' öke t :o Imi j 10:11'011 1'1-(" eb zállt 
<:selekedeln' h o"tzdflja . .\lust \"!Igy soha!. .. . 

101051 a lak ílja mrg kiizüttiik t's hentliik az fd" el,iti) II 

maga S1Á'n l o rs-dgá l a té lek ereje állal . (lll , milyen nag\' 
kin\lts~íg.cz II s1.eg'·Il\" h:llászok na"k és "úmszooöknek l 5 
egyt"lIt nl milycn 1I11gy felelősség ! Nt' l1wsnk tizenkét egyiigyű 

embernek boldorcs{lga CS idvesséj!e, Il' lki Il"ug .... lma 0s Illeg-
, ':',Hása, hanem :né a h,iromczcrc is . .., kik n mai 11 111)on 
meglémek, megLú njilk HZ Ü IJl1neikc l é.~ megkercs~. Ic1k.ednek 
( I ':: Or Jé:Il,muk l"'IIt!re ~ öl kő,'e l ik tii7,öll-l' izcn keresztül , 
IlléS " saj:H cletiik Mán is. E7, nem olya II ki.innyii dolog, 
Össz.cs testi és lelkj erejöket lalba kell ,'etn iük. hogy u 
rdijok hizott IIchb . IlHlnkát t'l"égezhessék. Nem tizenkét 
remegő llIidsz:'tlm vall ill sziikség. melyek a szelck j;"lr:lsa 
szel'int ide-oda ing:ulozn:lk, ham,m li7. l' lrké t oszlopm. nme_ 
I.\·ek, Illeg ~IC.m rendülnek, még hn ég és föld összcollllaná
nak is. Mosl " rllk csak Illeg i1-(a zllll :1 !H, gy Mcstel' sw,'ni! : 
.. Istennek orsz{Igil tihcnnetck \'rlgyon !" - Ik'lInök .,. Tehát. 
nekik híllliok kell s:lj:'11 magukban. N{'kik :lZ egrhíozalapitá) 
nagy mUllkiojút v:'t llalniok kell . Nekik .. kősziklúra" kell épi
lenWk . Ük m:is :llal>ot nem I'ethe tnek, mini amely cgyuer 
m :ír ,"elte le ll , Nek ik a vl7.zel való keresztség ut;ín mosl már 
tiizzel és ~zetl t l .. ·tc.kkel is Illeg kell k l'rcsztclkedniYk. Nem 
elég a kK!t1ő~ tiizes nyelvckel od:ofcstelli :o la .. kOJ)ully:lk 
fOll:. AIUlak :1 I:"III/{Ilyelvnek :ll lOg \" sej ljl'ihiil. il ,zi,' "éri" 
IJől , a cSalI luk t;S velök oszl:is:íhól kell t;lpl:'itkollli:o. Akkor 
beszélhelnck m:i~ n,yclveken, amil mégis mindenk,i meg',rl, 
m inthn csak :1 ~ 1I.i:íI s ziilőllc ny('h'én hirdetnék el őtte :IZ 
Istcnnek nng~' S :"I gos dol gait ! 

Alllit c szerint elh:IIAro7.I:Ik , azt "égre is haJtj(lk . I\nnak 
mindl'n;"Irnll .. ik('r(iln;(' k('11: mNt ők mnguk .. egy ak il r"llnl 

• 
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• 

- cg)"uU " l ;'IlI lIak , Egy az ';Ftes, e;.:\" :. ;.:ondolal. eR}' ri 

Icltcrő. amellyel egyik a mást ,;lmoHa 1i'lk. I-~s akik :I Illa i 
Il«pon hozz:ijuk csa l.lakomak, azoknak is első sorlxul ezl 
kcll megérteniük : ,. Egy akarattal - <"g"jitl:" Ebben van ri 

liizes nyeh"ek ltek Illinden hatalma, ,\ bh:1I1 az i;.:aú lel ki egy
~gl::c'l , amcl1y<,1 _;~ külön~lJÍ> .4lro'c ly l f~k. [I Z új keresztcn,y 
liUwsségnck, a Kns1.!US tubOI'::tJJak 1:Ij.(Jál lesznek . Ef:'\' ik " 
k,"'z. másik ól láb ; egyik II fcj. llI;í,ik a szh' : e;.:yik. fl Slenl , 
1lI;lSik a fül ; Ji milli az eg":'Sz.séges e mbcd szen'C7.clben. 
cJ. .. yiHt mükiXhll'k, a kiidól(>lcl mozditják d ó. ~findenük 
kihös. :\fég fl \'aJa'Olll lk is. }\özötlük nincs s7.cgém ' és run 
r:!.ell gazdag; n incsen el.só és nincsen 1I101s6. mert ök mind
an nywn lesh'érck, cln'cnl i; szolga hlrS:lk a z ú r Jéws KriS7.
hl:"h:lll. 

,\ Ii t szi,]uak llIu~1 miudchhcl: !\ómidJl lll és KOI1:.l nnli 
ll:íJlolyban , \ViHe nbergában, Ge nfhen é.~ Ib kowban"! , , , 
.,I~gy akaratlal - CUyíi tt ?" - L:gya n Ile állasslIk magul!
ka t I )Iikor t'olt SZtl:igazóhb és "nnek. k iil"etkeztéhen erő t
lenebb a keresztény közvélemény, mint na t>j:iinkb:lJl? Úgy 
iMslik elrogyoll !IZ . , t~l es bor" , amely .!!oleu! mamorba I';n_ 
;;alla vol l 'al apostolukat ; s a mode rn kOIl gépies emilere -
jobb hi:'lIlyábnn! - o lcsó cibcrével is hccr i. )li t törödik ,; 
azzal, h~y ünlllflg:íhan IIlcgoltja htennek. szent lelkét ", 
N(>m kelli1"ne c1.I'k lwk i!-( r lenniük , Atyúmfi ai l Keresztény 
P iink ósd az cg\' :lk:lI'a lnak t"!-(t' iitl nl1l1lkrllkodó lelke IIclklil 
cl sc képzelhetü ... )Iagyar r;iinkösd ?., Óh, t'ajjon lesz,e 
IIU11-( ('gy~lcr i1y('JI íin nr-p \' 7.(>11 a \" i];'lghl1 '? ... 

"F .. Ígyláda." 
" Ha elfeiel'tkezell~ r ólad, oh Je

mzs,álc'!l-( j e ejtkezzi:k el ma.qáról 
az en ,oo/Jkezem." 

Z.~olt. CXXXVII, 5, 

K i\állo:;~i ~"clllcl.. elöl r- 1I;\ka i'\'a , :o templom bdscjc, 
t'~:l I ,. ~ s zen~k szentjéhen áll a frig.'l' l:ida, Iknne a törl'':ny 
I:,hlal : a T1llm rallesolat, FOIölle II sz;.rnyas Cherubimok. 
;\I a~:l :lZ lsten i ~ 011 bk ik . Imlkl! m7 tl'>aali:l kt",.:\"e il : :1:'. ir;::.I-
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mat, a mcgIJt.OC!o:', I:ht .!~ :l Sl..crdelcl. 1I :1I~,gj;~ és nemt.etsztis ,· 
is inne n árad ~zertes 1.é.jjel az egycsckre (os a gyiilcketetre. 
hog,yha szembchelyelkf.,dnek :'11, ti szent akor;.\tá"al ~ kil\it·
j:ík m:tguk ellon az ö hils ulas;tl. G.\,önyörii és maradand!. 
kepe ez az élö lelkiismeret nek. amely előhb megl'olt , mi ll t 
a történelmi vall:'i.sok. Csak a rra vári , hogy i dőrül,időre me~

felelő alakot ült l'e m:lHÍl rtl. ikifejezl!sre juttassa a bCfl1lc rejlü 
drflga kinc.~eke\. ;\Iin l ilyen , nemcsak heIYT.c ténél, hnllCll1 
lelk i tarlalm:'lIlfll rOH" u is, k{izl>ontja lell a. vallasi és nem_ 
zeti életnek. Ide ~' iíjlülle, min tegy hiívös körbe, azokal 11 
sugarkél'éket, nmelyck fény l araszlotta k az egesz ors1.ágm. 
s nemzedékről-nem zedékre csod:ila tos t"OIllÓCl"öl gyakorol
t:tk a nemzet fiaira és leányaira, B:'lrhova sodorta is öket :. 
~ors \iharja, ide vissz:lt"áHylak, ide dssz:!lértek: s rólu még 
a babilon i .. izek mellcll is. szomorú fogságh:l ll , keserü köny_ 
hullatás kőzött , IR.'!' énekeltek: " Ha elfelejtkezem rólad, óli 
.Icmzsále m, felejt kezzék el magáról az én johbkezeml" 

Ennél szentebb fogada lm:l! nem le lt soha senki . En' I.!1 
i1:.gyobb átok nem foghat meg senkit. A fogadalom : igéret. 
Az átok: fenyegetés, Mely iket t"á lasswk. a kettő kOzill? i\ 
fény t, \'agy az ámyekot? Vagy miután a kellő egyiitt s1.okotl 

"járni. l1yugodjlUlk meg nbban a gondolat ban , ho!::\' ez is, 
lll. is élelet jelent a Illi számunkra., ha önmagunkhoz és Isle, 
niinkhöz hit'ck Ill Il radllllk mind hal:llig , " Ih meg Ile m fo/-(
hat juk, ha meg /Ic m kö zelithetjiik, ha idegen rabSÍlg sulyos 
hi lincsei csörögnek a mi jobb kezÜJl.kÖn, a fri gyl:'lda képe 
o lt lebeg mégis a Illi lelki szemeink elő lt . ah'a-éb ren, jlÍ.rvll_ 
kelve, napi robot közben, '1'agy fl pihelles tidiban, mindilt 
é.s mindeIIiitt, \Igyanllyira, hogy nélkii le mcj.( a lélq;(zett't\!el 
is t eher a mi számwlkra, Nélküle nincs élet. Ki\'ii1e njnc.~ 
halál ... Óh, Istenem ! nliért is n i ncsen sz~iz nyeh'em, hOKY 
ezerszeresen visszha ngoz\"a k iá llamím bele kesergő ajkam 
dallamos panaszával milliók szft'éhe: oda , ahol má r elhom(l
Jyosult a szen t Haz!. képe s 11 jövö fl maga órii.si kérdö , 
jelét-cl semmi bIztatót nem nyúj t, csak egy kietlen sh'ár 
pusztasagot, amely kö nnyeinket, verejtékün ket és .<ércscpp
jeinket k.önyörlelmü l magftJy .. szivja $ dgasztahls gyanánt 
cgyetlen f ti sz,íI:lI , egyetlen ,' inigot nem t('fem a m i szá 
munkra! . , , 
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,\ki olt vOll, fl' llIl " ;';orm:rfánáJ, II j Uluus i sz'::kch' 
ünne pen, azoll az eml{'kc%ctcs .,arany-k ék '· \'asámapon, hal
loll mtir \'alamil ehb':>l a ~7. Ó%alhól. hítoll m~jr valamit ebböl 
a csodából, ér~cll 111(11' vahlmit ehbö! a diadaJlIllls !utböl, 
amely II sírbó l i ~ kitör és egei , új Ho:;út. ker-követel magá
nak . , . Erde ly S7.ent földjének néma ;:-őrőn;:-yei II szelek 
szárnyán egyhcgyűjlel\'e, imádságos !elkünk méla OOr01l
gása közben, súlloll ~l k ;ll:í önkéntes sírjukba, amel \' fölölt 
élő szobor gyan<Ínl 011:111 emelkedik az '::g fe lé , tillakoz\"t 
(os tcti:/Ilrc híva, híztatva és le lkcsílllCl a székely-mag,yar'szásl 
l)emzel kegyelete, megkö' (i lt fájdalma. Kiipoluai emlék. 
:o.[aga is kápolna, Oda jár. oda. z:trándokol idörö~_idüre :11-
dozni és lI;l;n' leltekre blhdlllni az ifjú nemzedék, kezébell 
a munka gyiimölcsévcI, személx.'fl ;, harag l'il lfinnlWll és szí
vében II bele15rt kardva.5 l:íngpallosáHII . .. t:s odajiÍr, oda 
zarándokol az ősz-öreg ember is megrokkant té rdeive!. hogy 
lebomljon a nemzeti oltár, az elerP" cs frigyl:hln e1öH s azt 
körUl,yeivel áz tatnI, d;lli{IS időknek rózsús f:lHlékc il , nap
~ug .. ras dgyÍlt idéz\·~'. :'tldásl ké.rjen a honra. annak minden 
megszentell göröngyére, minden t ermő ba rú zdáj:íra, min
den nyíló \;r;igárll , minden ~yermekére, S h allom, :ll11int 
elhaló hangon morm:o lja : " Hiszek egy Istcnben , hiszek egy 
lIazában" , .. Meghala .. , és ellemeltelék , , . szálla ;llá pok
lokra.,. dc harm:ldnapm feltámada., . fe lmcne a menn.yhe 
, " onnan lészen eljö\'endő: Hélni c1e\'e llcket és holtakat . , , 
Umwn lés:clI elj6fJe1ldő, ha majd ham.\'a il)(H a Fönix-nUldár 
Lljr.l '::led j ha ll111jd Ill~mozdlll a Bi nniomi e rdö es bé rcen
~ikon har:lgo~-zöldhc öltözve ront előre , mint a \'égilélel; 
ha majd az Elet LOS T lld:l s fáj:'!1 egybe kötö klis zó nö\'ények 
ht-Irjain, a nehéz próhák. nagy szen \'edésck á llHI "sö tétre 
feslell fejér szi \'Ünkbcn " is mCl rölcSCl\~ al. örök harmonia: 
biten, .áldd, illeg a Magyartl , ,. - Addig ped ig én s zéKely 
-\.("St,'ércnl, biirhol légy e o,yomoru föld húlán, Imn t eleven 
hírmafa , add lod bb ;l jelt, az oItáT'i lángo l: " Ha elfelejt
k.t"w6m róJad, óh .leruzsálem, felejtkezzék el m;lgáról az 
('n jobbkewm!",., Aki lIlIisként érez, m(, ,,kénl \'élekedik : 
- A.nll/hem" sil ". 

• , 
S. O. S. 

"Uram, tarls meg minket, mert 
elveszünk." 

.Halé et'. VIII, 25, 

Hajóba ííll a :'I lest{· .. , hogy lanit\',iuyah'al átvilorláz_ 
zon a Genezáreth t~wfm ; azon a kis tengeren, arneh'nek 3 

környéke olyan ked\"Cs volt neki, O u han;.:zoll el a l; rMél3i 
,>zÓZ31: " Az úrnak IcIke vun énrajtam·" : .. Ott voll a IlÖSé
ges h:llfogás, alllelj' .imulallal töltőtle el azoknak szivet. 
:dUk II lltindcllllapi sú~ por,út még nem nlzlúk le ma"ukró1. 
Oli Q>engelt a tH llí l\'ÍlIlY revele" lelkében a hizl;ltás : "Ne 
félj, Péwr; csa k higyj. EzenllH embereket fQgs1. halús :mi..:' 
AIk.i ezeket magára vcszi és II saját életéhen feldolgozz;l, 
minden todhbi gondolkOdás nélklil is megérti . hogy iU a 
hi\'atás s zcni.sCge uralkodik a kü!.sö körülm~nyek fmőlt. 
Ellöl áthalm megy n Mester a maga kitűzött útján, nem 
t ö rődve azzal, hogy "ajjon mil mondanak :lZ emherek:.. Neki 
elég, h.. a saj;íI lelkiismer.elének mef.,'I\}'ugtató '::n:éseben 
tudja, b írja Is telUlek jóváhagyó szcnt If:lszését,., Sanda 
szemmel n éz reá az irígység: - az öt nem zavarja alkotó 
munkiijáblln: a Vaknak \' ;sszaadja szcmc\;lágát,., Úcs;Írló 
hang hiába üti meg fülét , ő megy lovább s " Effata" jcl~ 
sz!wá\'ul \';sszuadja a siketucl. elveszett hallásá t: hadd gyö
nyörk üdjék az i~ íljhól a madarak énekében, az ;lMyaJok 
harmoniájában, Még az e lszahadnH e lemek lázongó csa tfi ~ 

jába n is ő nwrad felül, amikor lelki erejcnek, végteli."n h:ljá
\'al megdorg:ílja a lengert l'S a s7,cleke l és lesz nagy csön
desség. , . 

H!!.j6ban íil 3 :'Il es ter mos t is n.1pi fáradalmai ulan. 
Az aJlhóc mellett csöndesen pihen, A tanítván,vok is, ki itt, 
ki olt szépen meglnizódnak körülötte, de felváltva gondo~ 
kodnak. r6la, hogy a h:írkM a dllgadó vitorlák j6 irányban 
röpi lsék tova. a tulsó parlra, Oda, ahol szaz3n és eue'll 
várják s7.in'zakad\':t a bel eg lelkek on 'osát, A Mesler alszik. 
Álmáb.'1D még egyszer felmjzanak előtte It napi események, 
Mintegy elök{;pei :l kő"etkező munkás n_:1pnak, :\fég :jlma-
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ban is, m:l r előre i ~ jÓl Il:'>z : " Az él! :'Ityúm mimlez ideig 
luunkálkodik : én i ~ lllunkti l.kodom." .'olinden csönde~, lU in
dt:n !lIslik. Még a I:sillagok is :t p tinlleU, forró leo.·egi)bell 
I'(!ndre IJ.cllli llyj:ik f1n:Uly sz.emcikd . A Illtbhnt:l r egészen eI
'<itétül. De II Tlihorhegy felöl egyszer csak. Illcgzcndiil az 
fgnek őri :ís orgomíja. A szél Illúr nem ny:'tjas esti fuvalom . 
mely kellemesen ringat a szeliden gyíin'id w hul líimokon: 
hflllem hí,ncút ...,!tépett I...:)sz komondor, amel" bozontos f:lr
küval végig korh{IO.:sn lja il vizeket s a bárkát, mint ,'ahIIni 
dióhéjflt, csa pkodja ide-oda drtigH kinesch-cl együtt Szilaj 
ked,·élJ.cu tombol a , 'ihar. "~-ro~ öSSzcs el'csztékei
ben fl törékeny alkolmány, t::.s :\ Mester még mindig olyan 
(:desdeden szunn,Y!1d, m i.n tha cS!1k édes Anyja ölében pihenne! 
Uil keresnek hál kö,liiJötle azok il ja.jveo;zékclií, megriadt 
• llakok, ll kik a vcszély IÍl.ttára hajukat tépi k s térdre omolva 
~ a halálfélelemtől lIlere\"edÖ. zsibbadt kezciket OsszekuJ
csolva, rimánkodnak: "Uram, tnrls nwg minket, mert eh'c
szünk . ,," S. O. S. "Srwe Ollr ,.o ,,/.~.r .. . " .. MClllsd mcg a 
nti Iclk.iinkcl! .. :' 

A naf.()" .'olesler fellSl..í:(es n)'uf.(alma mar eddig is kész 
szemrehányás vo U :l törpe lelkeK. számárn , }-I:'\I még. ami
kor az ~It:llános zűrlll\'[\ rban icinyítja Sz.cln Cl s szégyen_ 
}lirral arcán az emberi Ryávas6g és tehelctlcnség miaU, 19\' 
kiált fel: " Mit féllek, óh kicsíuyhilüek?!,. ," Ezl a töréken)' 
sajkAt féltitek talán? Hiszen ehelyeu pár IWP ala tt IiJa t 
épíliink, , . A velünk hozol! tön·énykön) .... ·cl, annak ösi, 
rakó te~rcsét félli tek ? Hiszen annak minden betiijét be
égeuem már II szent hegyen a ti s zivelek nek kellős köze
pébe ... Ezt a llJ'a"H lyákkal megbélyegzeIt, gyarló emlJ.cri 
lestel féll itck? Hiszen "'elem együll- a lélek erejénél fogni 
- harmadnapon llf.(yis feltám:ldtok ... " Mit féltek, bh 
kicsíuyhilück?. ," E rös kéz a kormállyrúdnáJ: Bá lors:'1g 
fl SZíVOC'll. lslen, HZ ö rökkévaló, a lélekben: ez az én ii1-cne
tem nektek. és az utánunk kő,'rlkezö nemzedékeknek.. Örök 
időkre stóló üzenet, mel)' mint vi llámháritó a toron!)' tele· 
jén, mint idegszá! az árbóc maj:!asán védi az én Egyháza
mat, minI második Noé h61';kájál , a kü lső veszély s a bclsö 
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ro mlás ellen . . . "'~Ivebb vizekn" - 11 ,,"d ,, "'0'0 "" , . . , u ~ ",J II az orl'cny. 
',.' . ~Z(,I\ I lIIaga~la.tnkr:r1 - Hadd oikázzl!k a ,,jIJ{IIIl .. . Az 
CI~ ~er~ztem ~z IgaZI, antenna, amely kétezer é.' nlúllán is 
11II'.1a , hl\'OgatJa JIIegterésre a "eszendö Ielkt"kcl! $ O S 
Ak lll('k "an fiile a hll l1 !l ~ ra . hlllljll!... . . " ., 

lsten igéje. 

,.Megudrad a'/ü, a virag elhull , 
de a mi I steNÜNk bel/zCde meg. 
marad mindörökké." 

e~I/(I. XL. 8. 

,. Lela~lt mczőben j:"lrunk. A földre szegezziik tekinte . 
lunk<'l. MlIItba maguII k is 0<1.1 ,·.lgyódn:- lIk , aho,':'1 az ósú 
s7.é l hervas ztó parancsára visszatér a hlllló falevél! Vissza 
a, po r!,a, :,lho~lOa~l Yétell,ünk s Hhm':í majdan égi kegyelem 
IH~'ása rfl ugyIs v isszatérünk , . . Nincs h;tl (1 1l:Hldóság sem. 
Il~bcn SCIU ezen a vil:'lgon. ahol fé ny és :irny, derű és hor ll. 
"lI' ~llat és Ilervad:ís egymást nyomon kÜl'eh 'c vállja fel. 
.. .'o.l mdell les,~ o~y?n , mint a fú és minden szépsége olyan, 
m,lIl t a Ill:w Vlr:.lg: • ." Muland ós{18 bélyegét hordja homlo
kan az ,Ido ; s llllJl:t k gyermekei: a boldog őr:"lk s fl keserii 
percek IS llIulandÓk. Még a halalmas folyam is, amelynek 
most ~ap~"gá~oo.n , ,majd. , 'ihar fclhö:ben liikrózödö :írjáu 
vigan fmg.llóz lk a .n.ll s:lJkunk, megvtiltozlfllja !Igy:'tt az él"e1.
redck f~lytllnán s uJ m edre i Ílsva mag{lIlak,:lZ el hagyoltb:lll 
- napvlltigra hOzza il'ég letün l idők féltve őrZöll dr'i"a kin . 
csei l, T ilkokfll és sejlelmekcl , hallga ló nÓI:lkat 'é~ tün . 
dérmesékel, színes kagylókat és kö\'(~cseke l .. amiket Önkém·. 
1~len magll\'a,1 sodori, " Hál az a hatalmas 1lI{, rv.\ ny ob~. 
1r,~.zk olt a b~ls lemeHlkerlben, messzire Iii ndö kW arllny be. 
t~uvel., meddig. fog fennáHúni büszke fényben. öntelt dicsü
seg~>cn? MeddIg, oh m eddig ? Oh bizonyára eljön IIZ idő. 
:lIlHkor reá fuvflll az Urnak szelc l'~ helve sem ismeri t öbbt~. 
.'i t'lIl ót mag:ít , scm a húst, a költ ii!. ,,' bölcs!' l, f1kinek sirj" 
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fü le ~mlékj(' l iil fl lHllalolt ... ,,:'>legszúrad fl fii. fl \' irág el
hull .. ,"' 

Dc nem flzérl örököltük a prófélai lelkel, h ogy ebhe 
n:t örök dlto1.<\sba mintegy kényuerü nyugalommal beLe· 
törődjü nk . Af,ilöl! és am cllcl!. tlmit J{lfunk és lapasl
l:l lunk s II mi ('mberi keblünket végtelell sWllloI"Íls;" ggnl lölli 
cJ, van \'alanú. :lmi :nl sligja minekünk : Jll' félj, ne .. ('Itc~j. 
ne sirj és ne szomorkodj. ha szinte fáj is az é\(, t ; meri !I tc 
h' rcllIlödnck mindezekkel m agasnbbrclldü céljai vannak . E z 
("SIlk mtihely. ahunmw testben -Iélekbel! mcg:lcélOio;\'a ke
rülsz ki. Ez c~ak OINllSz16 kem elle!', n mely az aranyat el-

• 
választja fl S.'I I:lktó1. Hányan voila k al emberiség legjobbjrli, 
nemes I)cldalldói között , akiket él)pel1 ft szenvedés 11'11 nngy
gyál Hányan vo llak és vallnak :l1.l'lll be riség S1.ellemi vez"
rei között, akik a kesen1höl merílik a mi s1.:ímunkra :l. leg· 
':-desebb vigaszta hist ; a diszh .. 'trmoniából fl megnyuga ló dal
lamol! Mindczl'k a sIl jót lelki élelitkben miir magukéd tel . 
lék a prófétai ihlct örök i;:rlZS~gll l : .,A mi Ist('niink brs zéde 
megm:trad mindiirökké.·· 

Isten igéje megmarad... ~lcgmal\1d . mint !Irtatlan 
gyermek:l.jkoll az e l ső gyügyügö szóta JC. amelynek é rtelme t 
('sak az veheti. aki azl az ébredii lelket, mint a mag(1é t sze· 
reti. Megmarad. milll lelkes mirúti v:t llomús, mini r,\gyogó 
igéret, amely két külön "iMgol kapcsol eg)"bc a magn sunt 
jesyein~ 1 s 011 tündököl még a s!\rgnló fa le,'élen is., ~ {('gma
rad, mini alyui áldás, mint üdvöziló szent szózal, amely nyo. 
mon k ísér még nkkor is. amiko r - té kozló fi ú módj{1ra -
készakaf\'a í'1fordul unk Iüle. 

Istennek. igéje, Urunk szent beszédei Szeretiink, tiszte
lünk, megbecsii1ünk téged. Csak jöjj és vigasztalljl Csak jöjj 
és liszlits meg minden büneinktől! Csak jöjj és lanUs Illeg 
flZ isteni bölc.sess!5g elsö és u tolsó ~eck éjérc : Hadd lássuk 
mindig, mindenütl , mindenekben, még :IZ e hn uJó, 10" :ltfinö 
IJerookbcn is - fl : Or jjJ.-J..-é!1Of{.l: 

• 

Advent. 

~eglatogul ott millket a ma
g"~8agb61 val6 c~elll.ete." 

LllktÍt".$ et·. I. "ff<. 

Valakit ":'u'lIl1k l'zckhcLl a na]lokh:lll . \"alakit , aki iize. 
n~ t el hoz n('kiink a "ih'q; nt·gy I:ija feli;1 s megtanít be n
nunket arn1. hogy :1 pus)';ta reU1étlykcd!!~se1. a h;lIcn v(mt . 
k~0:t;:"lssal nem sokr:1 m('gyiink . . \rnilll .:.-riil..-é\"rC' megis mé t. 
lodtk az AnyasJO: elllegyhúz .. Ielcben Cl:': a konloly idöszak . 
IIll~{>rldssel gondolun.k :Izokm. akik CJO:t a s~cnl szok'lst 
helep~ín t:III :~k a mi .s:th:iinkbc: ~llI1C~. köszönl1etjiik , hogy 
I{ar'lcsony unllepe "Ihígl JCondJ(unk kozlwlI nem tal(ll ben
niinke t készi il ... Ueniil. 
. yal11ki,I ,:r.run k , ezckl)('1I a napokban. V:"lrjuk a mag:l s

sHSbol "alo {,semC' lel. hogy .. megjelcnjtk azoknak, akik :I 

sölélSt,gben és a h"I(11 :"I rn~' ék:lball vanunk ; hogya mi Ifi' 
h.1inkat ijpz~ass.'\ a !x:kcssrgnck lHj:"tra : ' lb mindjárt Cj.;\" 
kis /,')'crlnek képébcll jön is el. vii n 'n " (Irjllk Űt a~ cf:éSz 
s~e1l\·cd ••. hli.~liis " iltisgal cgyiilt: mert S:(lVum - ligy érel
zuk - ('uylwli!t sz,ill a lel k iillkre: m.e"kŐnn\"('hb iiJcs kien
geszlelüdés :l7. "'~i Aty:\vaL :lkil sOkké l~]le ll Illeglnínt;lIulIk . 
V:íl"jll~ Ül: ml'I'! 1> 1oemébŐl az iglu "i!:"I/,'OSS{lg hinti éll'tad6 
~ II S:tn~t IllHlu t:! nlel,:" ('lilzl'e ,1 kélség"" il homúly t, a bi zo!!V_ 
lill(lnsagot szolnon'l t"ii ldi h:u.ilnk sorsa felől . Várjuk dl , 
Ill~t s:ifJébii/ :'Imd szerte l:'l1lgfolyu l11 gYllllflnl il szer('te t; s 
akI egyszer annak melegét e rezte, :I Z elött szent a Mili !liz. 
he ly, szen! a banÍ\slig és s zent 'I világ békessége ... 

Jön ... I~s múr itt is v(m a magtlss:"lgból vall'i CSt':mete, 
a nli Jézlls ullk. 

Atyémfin ! Hall"d-e a7. l) SZil\':'d il griilckczeth('n. ahol 
az Ő vilflgmegv:Wó dveil dicsőítik nz l'mberck? Hall'ou.f 
az Ö sZ:lVA! a l{'l kiismerelhen, amidőn jlllulm:l7., 'I\'ag)' 
biiutet é rdemed ~ze .-illt ? - LMot!-e az il fiirkésző tckinte
tét. amely e lött rejl ve nem ma radhat semmi s a mely minI 
)o(lbesen ,szárnyall; ny íl h:tlol he il csontok és '-elők oszl:i
\o.1i,g? .En:cd.e az Ü nug)" sÚ\'eJlek do],ntl[ls,H, amidt,n a 10 
egesz vII iig hel~'í' 1I m n1:f:ldhoz öleled :I 7."knl , Il kikel nz I s l~'1I 

" 



jókedn:'bcll :1<1011 Iwkrcl. Inint hitH"!' gY~·l'I l1 ... ket l's rukoll t, 
hazát és nem zeten 

Ha llum .. ' Liltom ... erzcm. Mundj:, czl uhínunk 
s velünk eg~' íi H hll l(l los kOl1lolysi,ggal mi ndenki , nki a Krisz
tustól nyert kt' resztény nevél iga z ~I· t ék '· s ~e r i llt megbe
csül ni óhnjtja. Igy nw t{m cs:, kUgY:Ul e ljön m ih07.7.:ink . 
akit ,·,i r va -\·!i I' lL lIlk, aki nek befogad:ís:,ra l:'i rva -nyitva tar t
j uk :Ij lónb l, szi\'ünkt'I .. , 

... Ii,ivcJ , Ih a m J éz tls, liltoga ss nlef:( mi nke!. 
I{ü t űzgesd be " mi sajgó .';eheinkcl l 
Nélkiiled :t mldi;n nincs iga z bl'kcsség: 
T C \'f1t:D' a holdogsílg. T c v:lgy a z jhlvösségl 
Lé!>')' hút, a míg é liink , 
ÁUalldó \'cz(' r iink ; 
l-fu ló pUJ"-linkban 
": gyetlc l' \'jga sZIIJlk , éJö r rJ1lé ll }'ségiil,k ! Amen ." 

Homok-óra. 

• 

" Uram! Tauits meg 'll!-ilJke:, 
hOflY t lwhasSlik meg II m t na,)
jaink IIzánuit; hogy j ár has,junk 
bő/Cll szívrel.' 

ZSOLt XC. 1 .'~. 

.\ ke .. esztény idiisz{un íl:'ls S1 .. crin t 192.J -cI írunk, lste n 
jó,'oltából. A zsidó nn p!:"" hOlll lok:il"!'\ :,684 va n irm. Moha _ 
med hívei p edig a keres7.lény időnú11l !t :'lslJól is le\'o llnak 
622-őt s Allah üd\'igérelé t cszcr ill t J302-rc korlú lozzák. 
Kti u lus szflle lésc. Világ teremtése, :\loha med fulM.a -
lIliIld nagy események a m i szerélI}" bolygóRk történeté
ben. Ezek a s tációk II m i h ilii nk szerint ~y-egy lelk i "ilág 
leremtésé"el fü ggenek össze s éplHm ez6rt majdnem fon
losabba k, m ill i maga II ri zika i " ilág e löli ll {lsa, a mely föl i,i lt 
a tudósok II homokór:) lepergéséllek lI tulsó ~zcm':ig " il nl
kozni fognak . sül :IzolI l\11 is. 

f: n ncUl ,' il:l lk07"11I . CS:lk ha llgatok e~ i lll ;ídk,,~ulI\. A 
zso" :'lr írö sz:wail n'szem aj:lka mra: " Uram ! Tan its II1 cy 

.J6 

• 

/JIi/ll.:e ~, IIOff!] Iwl hu.,suk IJIc(l II mi 1I(IJijflinl.:lIl1l.: s:ámld." 
~~IlJa lUkhoz n~l pok a t, é\"cinkhcz é"e-kct adotl mosl is 3 Z 

~ 'g l k Ci:l"y~I() Ill . . I~ rl ,~ I ('~; llle r t Ű i s {'l. Éli dolgolO1II, mert ö 
JS mtln kal~ od, k . I~ II. "n'.endek ; III (' I·t :IZ Ű lell;c tf'l)líl l enge
I,net. S :H~l1g.a fonas .k l nem apad. addi~ - tuelom _ az 
C~ na pJai Ill IS .1:'lrtfulI, foglw k. Szú milo," ük ct : egy. ketló. 
harom .. , És Igy lovabb \'rg tc1e l1 sorokban , hol le lkcse(h'c 
hol elborongva . hol .~ifelé tekinh'C II léli \' iI'4lnak gya l)jll: 
hoz hasonló laka róJa ra , hol befelé pi ll'lIllI':l. il S: Ij{11 lel
kembe, :l l1lf'l y a kiil " ititgna k finOJn an re zgő tükörképc, lsten 
van iU is. oH is. LútolJl,-érzem . .. J..!r lom :'l rClIségcs nyu
ga lm a t, a mcly alatt mill ió. meg millió életes.'l. torna C&'lk 
ügy ontj:l :'l te rem lés csudái t. I!: rzem, hogy a kii7.ködő láz..'l. s 
kcresésf)('oll, sürgés- forgásball, eszmék és iga7_s:',gok ' szent 
I~:l rc:~ba n csc?d~.s tenger ró na.s(lga nyuglal meg engemet. 
S ek ozben a JO o reg homokór .. . mely az idril ml' .. i. lassan 
lepereg s újbó l mcgteli k . .. 1\; törödnék ma 1II:; r ilyen 
ósdi sz!,mit ríssa l? 

r~ n már mcg ta nultam n:lpjaimnak ~z.;í l1lát . ,.\ sok _ 
Is leu lIélk ii l - ~e,'és . .. A kevés - Is tennel €gyiil t -
sok . .. Oh, lIl ILy bOld og I'agyok, hogy ezl mcgt:lllllltam . 
Nem kell m:'!r ew túlI - irá nyt veszít "e a rengetegben _ 
h oturk :"lnolll úttal an IH akon. T iiske nem scrli a rcom s ke
zemet. Ködben-viharban egyarli nt lútom a célt, lII ely előt 
tem lebeg_ Effelé törÓk . - a kad:'llyt nem hmen 'e, Innk:! 
datl a n, nem tekin tve se jobb ra, sc balr:l. ~lind ig csak -
e lőre ! Ak i nielll jű v:'mclor li ta mon, a nn:lk szívesen nyuj. 
tok bnl":'! ti kczet. lia kerges is az n lenyér , csa k :lIImU job. 
ba n lJl('gbecsiili.ill l; mert az el ső apos tolok is kérgCl; lenyen! 
jámbor embe .. ... k ,'o llak. 

Atyafiak i - l uzzllk össze a zt a homokórút, amely 
{Olloly gyanánt s ita ny ü regébe z:i r ta a mi éle liink legjayát. 
h:l lhnla tJnn lelkü nket. Az őrökké"n lö lsten tón 'ényei.bell 
van a lHi igazi sz:rbaós:'lgll nk. E7.ek előtt önkény t 1I1e.;; lIlI . 
jol,,:! , f,rjunk h:'rt " bőlcs s 7.I""el .. , . . 
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