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Az által ános iskola L II. osztályában 6. 7.
éves g yermekekke l fog lalkozun k. Vallásos neve"
lésünk célja ilyen kor ban lev ő g yermekekkel az,
hogy öket : Szeretetre, munk ára és im ádkozás ra
tanítsuk. Tudatosítan i aka r juk a g yerme kben azt,
bogy a v il ág és így az ő kis világa is. törvényekén nyug's zik és állandó fe jlőd és ben van . Ezek a
törvények. a v allás szeri nt, Ic;ten tör vényei, nem
csak védenek és seg ítenek minket, hanem kö te lességeket és felel ősséget is rónak reánk.
lsten legfőbb törvénye a szeretet. A s zeretet
,
m un ká ra kötelez minke t a csa ládban, az iskolá ban, a g yermeki közösségben. A vallásos nevelés
a későbbi évek során m ind jobban kiterjed és vé~j g vezeti a fe jlödö gyermeket a s zeretet és a
mun ka jegyében a fa ju, a város, a nép, a haza,
az emberiség életén el egészen a mindenség hatá ráie,
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KEZOO IMA.
Edes Atvánk, jó Ist""iink,
Munkénkban )éey mindig velünk. Amen.

A lIIIInb Df'wtsit Aki dolg-oz,ik. annak me~.
er&ii<lnek az izmaI. Megedzödik Aki nem dal·
I/Ozik, anDak leste elsaloyul. Az ilyen ember nem·
o.ak önmagának,. hanem embertársaina k is ellen6éee lest, mert másokra támaszkodik és mások
munkájaból szeretne megé1fli. Öntudatos. vallásos ember jó kedvvel végzi mindig munkáját,
mert látja, 1101[Y a világban mindenki küzd, dal·
a:cn.Lk. Orvend annak, hogy egészséges és végez-

heti munkáját, me1lyel nemcsak magának van
basmára, hanem embertársainak is. Mun.kájához
mindig Isren segit&é!lét kéri, mert jól tudja, hogy
az -emberé a munka.

,

Haayjáloki abba. Nincsen abban. a tóban hal.
Dehogynincs, szép tündérkém ! ~zolalt meg akkor az cfn'ik halász. Egyet robaszkod~tt, : , "Se:
~its, én Isrenem l" ~eveti a legkisebb háloJat. KI
is húzza: Kilenc szep hal fJcanko] ~nn~: ~ .
A tündér majd kiuJn"ott a bőre~ ?TOmeben.
Na, édes halászom, Jitom, ho~y megIS, cs.ak ,te
érted leg jobban a óoIgot. Erti azt, szeptunder·
kém, a tóbbi kilenc js. M iért nem fogtak akkor
hát halat?
.
Mert elfeledték segítségül hívni azt, aki en"em megsegített. Ki segítel! téged?
Akié az áld ás, szép tündérkém. Nekem a
iö lsten segített.
IMAOSAGOK:
Evés

-

5

előtt.

En Istenem,

ISiENE AZ AWAS.
Egyszer egy i iindér sétált a kék tó part jan.
Maga előtt látta a tavat : s nagyon megkívánta
• halai. Kilenc halisz ült a tó part jin. Gondolta
maeában a tündér: Több kéz többre .kész. Oda
intett a kilenc balásznak : Fogjatok nekem egy
szép halat ! Nosza! Neki is fogott a kilenc halász.
Beeresztik aháJót; 6zúrik a vizet. Hanem hiába
minden fáradsag. Bizony, egy, akkora hal nem
sok, mint az. ujjam, annyi sem akadt a hálóba. A
tündér yé-gre is bosszúsan kiáltott :

Aldd me!! a
Iskolába
Szent neveddel) At yám. .
Iskoliba megyek,
Adj értelmet, adj sz orgalmat

•

a tanuláshoz nekem, Amen.
lma ' tanulás előtt.

Mikor t.anulásboz fogok,
Jó I.stenem. Rád gondolok :
Te vagy Atyám és Teremtőm,

A munkámban légy

seg ítőm.

Amen.
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Evés után.

Istent és imádkozzál, hog y áldja meg a C6aládo-

Aki ételt, italt adott
Annnk neve legyen 'áldott.

I

ft'?',;) 4«..1

Iskolából h.zajövet.
' Aldunk TéR'ed, .ió Is lenünk
Mosl ls, midőn ha za iöHünk
HoR'y munkánkat jÓl véR'eziük.
S ZIV II nl<- Ielkünkel

m íivcltíi k.

Add, hoR'Y ami jÓl tanullunk
O~tllO~ i~ me~lássék ra Itunk. '
Jo sZlllemk örömére
Szent neved dios5ségére. Am en.

.

AZ . OTTH ~ - ACSALAD.

Az eletel LI sz ret ~s :'I munka tartja fenn. A
sz~ rctet és a munka Islen törvénye az ember szá ~

m ar a.

}(é! ember : édcsflDÓ d és édesanyiid szereletben osszcszövctkcztek, hogy te mcgszülethcssél
felnöhess, okos, munkás és jó ember Iehesse~ bo:
löled. Ok n t sz üleid: nekik köszönheted az életedet. A la kást, III I ben laktok, számod ra édes
otthonnd tesz i az 6 szeretetük. Boldoaa n csak
békosséRben lehel élni. A békcs.séR"1 pediR' a szeretet biztosít ja . ze resd sz üleidet és testvéreidet.
A jó Isi en törvén 'c. hogy n kis gyermekeket n
--nládi szeretet mel cge \'egye körül. Szeresd az

,

tokat.geretcttel és otthonaiokat békességgel.
A csaLiId és az. otthon a közösseg:iélet el5ő
iskol á ja. A család minden java közös vagyon. a
csa ládba n mindenkié; boldogsága.; I,özés boldogsá!!. mindenk i boldogs<iga. A családért ereje szerin t mindenkinek dolgozni kell, a csalá dért mindenkinek fel el ősséget kell éreznie.
A családot a munka tári ja fenn. A fenntartás gondját él szülői, viselik , munkáját a sz ülők

végzik. Ahogy nölsz, vá llalj mind több részt a
gondból és végezz mind többet 'a munkábór. Ta nulj szo rt,ta lmasa n és seg íts 5züleidnek szolgálatkészen ! Ez a gyermekkori részed. Szüleid munkája kenyeret ke res. ruhál sze rez számodra. Ezek
Istcn áldásai, az élet legnélkülözhetetlenebb szük~
ségfetei. Tanulj szorgalmasa n, hogy majd tudásodda l és munkáddal hozzá járulj te is ahhoz,
ho~y iusso!}lszámá ra kenyér és ruha.

( ot- ~",.e~'dJ )

A GYERMEK DOLGA A TANULAS.
l\o\ arciba egysze r ismét beJe bujt a makacsság.
Tavasz volt éppen s ö m é~ i s lógó fejjel bandukolt
az iskola fejé. tgy dohogott · magában : Edes·
apámnak m é~ sincs igaza! Hiába mondja, hogy
a gyerm eknek az iskolában a hel ye és a tanulás
a dolga ! L ám a madarak sem tanulnak, mégis
milyen szépen énekelnek. A v irágok sem dogoznak. mégis mindenük meg van s mindenki szcreti öket. K özben kél osztálytár.sa csatlakozott

•
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hozzá s Marci indítván yá r3 elhatározták h

ők

~gy
árn~~kos ~rdöben a virágokkal és az. áll~~

bizony nem mennek iskolába. Sokkal ja'bb

az
t?kkal Jal6zam. Az erdőszélen ledobták iskofa.
laskaju kat el(y bokor alá s elindultak játszótársa.

kat keresni. ~z. erdő. valóban tele volt táncoló
bOl(arakkal, .Ialekos allatokka~ daloló madárkák.
kal, mosolyl(ó virál(okkal. Sehol senkit sem lát.
t~k, aki d?ll(o~n.ék. HirIelen azt sem tudták, kit
tllvJ~nak J.atszotarsul. Végül is egy nagy aranyos
bCl(arral allottak szóba .. "Szívesen mennék vele.
tek, [elelte a bol(ár, de nem érek rá, ebédet kell
keresnem mal(amnak". Egy méhecskét pillanIottak meg 3J virág szélén: "Te ráérsz, méhecske
t1:)'ere velunk ke.rgetőznil" " Oh, én hogyan érnék
r?, h~zen .ma huszan lele kel} gyüjtsünk egy cel·
lacskat mez zel".
Mit I(ondoltok, hányszor kell ide "s vissza·
repülnünk. mig egy cseppecskél is össze tudunk

gyÜjteni ?"

9

gukat. Valami kezdett bennük nyugtalankodni.
Kicsiny pintyő!re -szállt fejük felé az ágra. Megörvendtek neki: "Gvere, gyere, kiáltották, te lész
a mi játszópajtásunk". Azt hisz.itek, hogyami·
kor én ágról-ágra ugrálok. csak játékból teszem
_ felelt a kis madár -, amikor énekelek, csak a
saját kedvteléseimet szolgálom ? Az ágak ról bu garakat szedegetek, mikor tele lesz a begyem,
nazarepülők, megetetem kis nókáimat, aztán
álomba énekelem öket; Amíg alusznak, elmegyel<
az erdei madarak énekiskolájába, hogy gyako·
roljam magamat a régi nótákban, mert nem .szabad elielejtenünk azt, amit szüleinktöl tanultunk. "
A gyermekeket ez a ielelet egészen elszomorította. Ime, senki sem áJlt szóba velük. Mindcnl(i
serényen és boldogan végzi a maga dolgát. Nem
akadt az egész e r dőbe n egyetlen játszótársuk.
Hátuk mögött megroppant a szárazság, egyszerre
fordultak hátra mind a hárman. Nem láttak sem-

mit. tekintetük egy pillanatra találkozott. ~rez·

" Hangyaboly mOZl(almarr akadt meg a sze·

ték, hogy mind a hárman egyre gondoltak: a
tanító bácsira.

\'011 Idejuk, hOl(Y a fiúkkal szóba álljanak. Ma·

Elindultak ki az erdőből a ra tu relé. AJ!:

mük.. A ~~:mban a hangyáknak jóformán arra sem
guknal har omszor nagyobb szalmaszálakat, ágd~rabokal

vonszollak. Csak úgy, a munka lihegése
kozben \'etették oda nekik: "Nem érünk rá ! Délután eső lesz. Re ndbe kell hozzuk a házunk rede·
lér'. Két szürke nyúl csak úgy ruttába rázta meg
tal(adólal1" relé jük a rülét: "Szaladunk a patak·
hoz. meg kell m06danunk. Lakodalomba vagyunk
hka". "\ikor már a fehér eper virágoeskákat is

hiába hí\·t-cik Marciék, kezdték rosszul érezni ma-

tak mellett vitt az ösvény egy darabon. M"arci
"meg megpróbálta az utolsó mentséget: "LátjJ·
tok, ez sem dolgozik semmit, csak ugrál az egyik
kőről a másikra s csacso~, mint a pólyás baba".

Mondotta pajtásainak. A patak meghallotta. Olyan
mérg-es lett, hogy rod rot vetett a háta : Mit be·
szélsz, hogy én nem dolgozom? Hát ki hordja le
a hegyeket a völgybe? Ki ad inni az állatokn~k?
Ki öntözi a virágokat? Ki forga tja a malom ke-
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fekét? Ki viszi a ha jót? Ki oltja a tűzet? Oh, ti
meggondol atlan iskolakerülők, ki dolgozik, ha én
nem? EjjeJ-nappaJ rohanok, nem ismerek eg y
percn yi megállást sem . Am iért nem panaszkodom ,
nem sóhajtozom, ne higyJétek, hogy nem dolgozam. Dalolva, jó kedvvel is lehet dolgoz ni",
A gyermekek most már szégyelték is magukat s alig vá rták, hogy az ösvény elkanya rodjék

a pa tak

mellől.

Szótla nu l me ntek az e rdő széléig, m ind gyo rsabban szcdve hibaikat. Az utolsó fa hegyé ről

ráiuk kiáltott a kakuk madár : "Kakuk, kakuk .. .
ti vagytok az i skolake rülő fiúk. K ak uk , kakuk .. .
mindenki doIR'ozzék, aki tud ... Ka kuk, kakuk .. ,",
Erre már megfutamodtak s meg sem álltak '
az isko láig. Szorgalmasan tanultak. Délután s'Ok kal j obban ese tt a játék is, mint máskor.

IMA

~\UNKA

ELOTT.

Isten nevében kezdem el,
Ű segítsen kegyelmével !
Ha Ű segít: mi sem nehéz;
Ha Ű elhagy: e rőm elvész.

apám, én szeretnék fecske lenni, mondta minden
bevezetés nélkül Marci. Edesapja nagyot nézett
6 aztán elmosolyodott . .. Miért, tc talán szeretnél
tej s puliszka helyett szún yogpaprikást fru st u·
kolni?" Akkor nem keUene tanuln om, felelte
Marci. Edesapja nem csodálkozott Marci kivánsagán, mert ismerte fiát s tudta, hogy jobban
szeretne játsza ni, mint tanulni. Inkább jóízüt ka·
eagott s í~y feleli fiának, mig a könyveli rakta
egyenként a láskájába.
"Hát te azt hiszed, hOl(y a fecskék nem tanulnak? Ell láttam egyszer, hogy anagy feC5 kt~
hog:yan tanítJa a kicsiket repülni, bogarat fogni
és csicse rcgni. Ez a fecskeélet legelső lu<!om{\.
nya. Enélkül nem lehel jó fecske senki sem. Szer~ttem volna. ha te i. láttad volna. Akkor tudnad, hOlt y még- a feaskék is tanulnak.
, Ogy történ~, hogy AZ öreg fecskeapó egy
szep re~tJ~cJen kiparancsolta a kicsiket a részek.
ből a tornác párkányára. Ogy csücsültek sorban
ott a k,is bu~.si k, mint ti a tornác lépcsöjén. Fccs.'
keanyo ott. ult melleHűk . Fecskeapó felszállott al
eperfa ága ra. a torn ác elé s onnan parancsol.
Iratott :
"Icike, picike, ficseri Cicke, Micke csicseri

Bátran hozzám repülni! ! f"
AK I NEM TANUL, AZ NEM TUD.
Ez is tavasszal törté nt. Még pedig reggel,
iskolú ba indulás előtt. Marc i édesapjával az asztaln ál ült . Tejet és puliszkát reggeliztek. Edes·

apiut::rm'l)' szót is- fog-adtak és átHbbentek az

sen,

og-y a repules nem neki való luda.

,
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mí rká nyilO . ER'yszcr aztán elcsendesede tt mindc-~. M arci méR meg is j jed t, hogy Fccskéék más
Zi.!I"st kerestek. Dc édesa pja megnyugta tta :
•.Koltcnck, fiam !" M arci ncm értette egészen, de
mel!'nyugodott benne. Egy napon, amint ott iildö·
R'élt a tornácon, furcsa cincogó hangokat hallo tt
a fószckből. Tüstént odahivta az édes apját:
"Ha ll ja-c édcsapcim, taJ{1O csak ncm egerek köl·
töztek be Fecs kéék h.zá ba?" Edesapja mosoly·
gott: "Ja j j, Ma rciko m, nagy, dolog tört ént a fé·

szekl>en. Eltörtek a lojásk,ik." Marcinak sír ás ra
görbült a szója "s kikeltek be lőlü k a fiók. k" ,
fol 'tatta az édesa pja. Erre meg Marci elkezdett
ugrúlni ö römébe n : " Ha llod, mil yen éhesek, ké·
rik az enn iva lót I" Már jött is fecskea pó. Szójá·
ból, sz im yog lúba k lógta k ki. Besurrant a fésze kbe,
a pú r ja meg ki. tgy vált ogalták e gymás t, hordták az enniva lót fi ókúikna k. Dc 'egy ikük mi ndig
benn ült a fészekben, melengett e a kicsin yeket,
hOIr), meg ne fázza nak.
Marci édesa pja le ült a legfelső l é~cs?re. s
ölébe lil tette Ma rcil. Megs im oga tta a fe jet es .gy
szólt : "L. tod, fi am, mil yen egyform~ n .rendezte
be a jó lste n az ember 6s a fecske eletet. Ok IS
otth ont é pitenek magukna k. Puha , meleg ot~hont,
me lyben kikölthetik ~icsi nyei~et_ piciny . ~oJasa .k.
ból Aztán mennyit faradnak ertuk, hordjak a s~k
ICg~'et , szúnyogot, boga rai s, addig.. eteh~, mig
fel nőnek s ki repülnek a . feszekbo!. . 11 ~en ~
fecskék cs al ádi élete. Eml ekszel·e, m. .s 'I m •
. 't tr°k. a hilzunka t s ml ye n
Iycn boldogan ep. ge u
k- lt - I W nk ' Edes·
nagy öröm voll. amikor be o oz l e II
.

------~---- ------

13

an yád és ti: a mi családu nk. Otthonunk van
nekünk is, melyet igyekszünk minél kedvesebbé

tenni. Dolgozunk érettetek, míg kicSinyek vag-y .
tok, gondozunk, nevclűnk tite'<et. Ez a mi életünk.

Minden apának s anyának az a vágya, hogy
erős és szorgalmas, jó gyermekei legyenek. kik

mikor már annyira nőttek, szorgalm as ta nul ással

és jókedvű segítéssel azon lesznek, hogy a család élete minél boldogabb s otthonunk mi nél ked.
vesebb legyen. Szorgalmas és jókedvü gyer me-

kel(ből lesznek a derék emberek! "Te az aka rsz
lenni? " "Az aka rok lenni. édesapám !" Mondta

M arci csillogó sze mm el s szeretettel simult az

édesap já hoz.
PARANCSOLAT.

Hogy sok.ig- élh ess :
Tiszteld sz üleide t.
Apáda t, anyáda t !

Mi allad ne szá ll ion
Szívükbe soha sc'
Fekete bú bána t.

Kik nappallá tes zik.
A te jóvoJtodérf
Még az éjszakát is:
Aldja fOee az lsten
Mind a két kezével
A lábuk nl'omút is.

IMA A SZ OLOKERT.
Kezem im ára klllcsolom,
Es Tehozzád fohászkodom
En-Istenem!
Oh, hallgasd meR' imáimat:
Edrsapámat, anyámat
Tart sd meg nékem. Amen.
•

-

,

.1

II

I ~""m, Tewnt5m,
Hallg ..d mClllmámnt.
Aldd ~It minden Jóval
pamat, anyámat.
I{ft.d öket. .~It.d,
HO!<y Iclnewlj<>nek,

HOllv maid ióságodra,
En ts méltó l~yek. Amen.

•
"KI s,ül";l nem becsilIi,
Az! aa lsren nem segit!."

•
Kic iny al( 'ok. Imadko,ni lanulok
Lab,idn,k ls;\moll'áhol borulok.
nm í
van picinyke SLin!mben.
h. h,llll'" ""'II én jÓ5~gO~ l<;lenem.

eues

rra kér"'k M imámban Teltedel,
Jó o íileim aid" •. " éd"e legyenek.
re.ikon Ilond sc les., h. akarod,
Tartsd lclelllik áldva ,'édó stent karod.
Házunk I ,,,n béke éIln~k stent há •• ,
Földi Jó' al, lelki jó"al '!'Cl1áldv3
Kk,;n" ha ilek, de im.h•• IS "'het,
,kainkon "mle~h..., stenl neved, Amen.

•

A !lATOR ANYA .
•

A tÜ'1oltóautó 6lir~nája ~Ic 'cn bORott r~1 8
kis. varos utcáján. TU. van I
van I tal cn·
«~dni • lű.oltó.uton~k' Menleni kcll "lelei, é~ 
lekeke! a. ellŐ há ••ol . . . Plllan.1 .Inlt nnllV 10mell III ült •• éR6 I..i. kördl. A há. naRY 10nRllal,
fU.t1el éIlell. A bator h1.oIlók kimenl"lt.k il lónlIok közül a ki. családo I és •• éri ' k...\Sebb doll/okat s mosl .aon fáradoziak, h,,!! a tü. ct ollsók,
• lonibbterjedésl Illeg.kndtil onók. A lüzel mlmulók uja cg)'szerre elnémuItt minth:! "é~1
" ;iglál;; volna k"hé ... Ell)' él6 kn u,grott neki n
fűs! és IGzf.lnnk
behalolt .. él(Ü hálba I EI!:
édes anynmacska volt. 1 cm tör6dvc II tünd, be·
. rohant az ~ö há zba, h~ kimentse kicsiny ~y\!.
Nokeit, S3jUt eidév'" nem lór6döl!, gyermekei
eletel akarhl meRmenteni.
A. emberek I Ickzelük..,t is6zafojlv3 flllydajlaján
lek a hős állnt küzdehl,ét, A. éRi!

ra.

ho.

vegre meR:iel~nt 'a macska al első ki-csfnyevel a
..á jában. JI. lömellbc" mellismerle gazdáj<ít. Od.·
..aladl, leletle lába elé kicsinyél. Felnézett gudájára s mintha ké.r1e volna: 'lVigyazz rá, édes
g ..dám, lImil! kimenlem a IUbbick-e1 is l"
JbóI
,-iSSl3.ment az éRó házba, Háromsaor ment oc az
~ö ha~ba; ahová maf ember nem InerészcU ire·
menni s mindannyiszor CJlY>(!R'

kksiny'ét hoztl

ki és lette le !luda ja hiba el~. jból vi.... lérl ft}
éI!6 házba. A. cmbcr"k mCl/ "'ar!.lk nkadat olOi,
h"'!y visszamehessen. Oltpuszlul cl a h.lzb.n I
l inden pillanaiban össuomolh;Uk .. <gó hál .

IK
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hova mennY,i kell r~zesscnnek ól lJénzbőJ. A Hiszeresn-: k ennyit, a meszárosnak enn yit. a eip ' znek
ennYIt.
Pista már az ágyban volt , dc mé~ ncm aludt.
FillYelte 8 s,ü1ei beszédét, közben ilyen ,;condolalok ke.,nl(lek, kergelöztck a lejecsk"jébe n : ú~y.
látszik, mindenki kap a pénzből, csak én ncm ,
Mimlenkinek mCJ,?Iizctik a munk~ját, csak at
enyeme~ nem. Mit, talán é.n ncm do1 goztam semmit? Ki hozta el a més,árostól a hús!. s zaladj,
fiam, a tipé.szhez! Ullorj csak ál a rüszercshcz.
Miért nem kaphalnám meg én ls a munkadijamat? Elhatározta. hogy ezután ingyen nem dol·
lZozik. Sől eddigi szolltólataiért is számlát nyujt
be édesanyjának, minI a boltos. MelZ ls csinálta.
Másnap az édesany ja az ebédnél a kövctkel5
s zámlál találta a tányérja mellett :

21
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E. volt a pénz mellett

c~Y

cédu la k , A

CflY Mzámltl :

I. Gondoskuulunk éJclmeurül , , , ,
UHllj
ll. (tUhúztUflk
.. . . . . . . .
'Inn)1
1111. Ti z karba"myla I .Jlmd.kok , , , iiClJJml
IV, Alvlrran l,,11 éj.ia kál<, ",Ikor ""I'~
voltál
, . . , . . . . . . 8Ctnmí
OIl6Z -~n : llCmmi

1'..1. leilaJIJJtla a Icj~I, "a~yOl1 ..é~yell.
mau::ít. Alill evett valamil u v._t.bóL Miki"
1~1.1I 1 az .nlaHól, mL", pl r". yolt aZ arCa. I\ilnnylal yolol voll" ",,crne, ",Ikor uzt k""kzle uz
éd""anyj,;161 : "t'ld!!li.nyiim, mc~enll'cul, hOl/ Y
eltöröljem az edényll"

Számla édesanyámnak :

L Kétszer chnentem a ifiszereshez . .
lJ. ElZysze r a cipészhcz . . . . . .
lll. Kétszer a henteshez . . . . . .
IV. M indéJZ szót IOlZadlam . . . . .
V. LelZtöbbször megtanultam a leckéme1
összesen:

1.- Ft
0.50 ..
1.- ,.
J.- "

1.50 ..
5.- Ft

HAZI ALDAS,
Hn l hil, oIJ . zerelel.
I tnl ".reLet, nil bik.,
Hol béke, otl áldá_,
Hol oldás, ott !olen,
H"I lslen, "H ••Il.k<éi( nink... n,

•

Edesanyja elolvasta a _zámlát és nem szólt
semmiL Eltelt az CJZés' nap és nem történt semmi.
Pista türelmetlenül ült le vacsmő,nl Mikor a tán\.rjil e1moulitotta, ott lalálla az 5 forintoL
MeJ!örült a pénznek 5 boldal/an ...,bre vállla.

EDESANVAM,
ReJlI/cl, mikor féliilliY.wm,
l-újl a.zt .cu"m Wt ..
Valaki m<'l(varrl., foldio

Ruhám.t az ijjcL

•

Sz jieJ JJ~Z fl1 ' kl l~h.tIlll ?
'd&in"v~fIl I1)Q~QI YIlQ U ;
O,1.lI!I'n lo m, 1T]~ll'c~6k91t3m,
• ' z4Iol(, m~Il~~ókQIt.

II, nlözunk, ho ébren vagyunk,
MeU.HOnk von JQ~ólla,
,I. ~ny4m. ~Ieledet
A Je) l' len meIlMdJ@.

,

APAMHOZ.
Ak4rmerre ljr.k. kelek.
en nem féillk, J>jjtnm mcgyek.

Mert ha I14nln,1< r/)jn emberek,
Te. J6 apóm, véd I en/l'me!.

114M, va/lyok,
Ho
.Aldlill1 mO/l
l

MCfl
Coókodd.1

-wi fUll'adok,

"ak .~I kérem ;
IZ lit en tég; d.

TESTVElU SZERETET.

MarcIékkal .~mben, az utca m",lk Qldalán
lakoli eRY sl'.Cf/ény szGumester. AtlQrján Laióll
Beteges ember volt. A neMz munka el69"....zlotta. I)sz volt, amikor Atlarján bb« i m ghJl!.
A nagy _Iád hat-hél gycrmeke fcnnlartó n~I"OI
rnara<jl,

I

egymást, ~y.rm"kehn. Nincs a
§Zilrelelnél naf/vobh kin \!!! a vllá"on. ~
_élck a munkát . •.
Nem hagyoit • jó emher ennél a tan~c.nál
egyebel a IlverJrul!<elre. A izegény Húl< apjuk
halála ulán licret;el után láitak. Talált ls munk"
mlnd."lkOk a faluban. An vJuk mini moWnil ke·
rc.'" a kenverél. Aminl CflY eJ;1Il hazalelé balla·
floU. eléíe mOiQlYl/olI az út porából egy 6'7.én plr06
alma. Egtsz éHel azon !l)rlc a lelél. ~1y1k Ilv~r·
mekfnek "'Ja azt • Jzép almát. Véwe abban
.11a~1 ""'Il. ",,"y odaadja Lajm;kának. a lnI/adóll llVermekének. aki lellárv~bb mindnyájuk
klnlilt .
la jlli'k. pék; ••• voll. eppen 6tra kész611 a
zicmlvéf kOliérral. mlkn. a 6zUuné rlikl)07.J)rdMte
• 19r.~~cl!. NW!. lelkem. gyermekem. mluOOa
Jzép almát hoztam neked I Todom. hOllyha ezt
a zoebcdbe 1eiZ<!<!. mindjárt könnyebb Ieoz • ~e",ly.. kooor.
.
L. lllSk. ml"""n harmadik lépéfnél me~álll.
clílvelle az almá l. forgatta. néZClleUe. nem IlVilz/ílt cil!e'el IlVOOvÖrkfJdnl. H. ezt az almál bevl' zem IItv'n bátyámnak a lakalo6műheJybe. tu·
S7A;,c.~tck

';!,Il,••-

•

dum, lllel/órúI ""kl btván az almát [elIelIe a

fe

velle ""nao eslvélíg. Akkor azlán
eMUe Laci őe<:.Ilh<:z.. a clÍZmadia faaaiun él
lItId adta. NOj/Y<>I. URT"'" Lad RYerek örOOW"""
Ha .... aúrt bele IlUJI har.poU volna az jit,..
mába. akár""rcv kInA/la is mq'l. Leletfe m..~.
_Ui a 6ulma.sá"'a f álmában is a marUIY...,
pol",,,,

Iié

oe azirt reRgel, amikor a kW" szo.
1aíföUák. "'i<uliIt vele a makJmbln, a"'" az. ÖCI
- inalIwd6Il ~ v<>lt már a r~UI? ICirdh/e az Ól'CI'élöl oe meg ~, RWr"fttB Oyurb.
szOfOlll!'all• •

Mi jól dlél? Ami v_ától _'",rjijll.b-mí
.-611 YaQiiOf'á,a ? st duni.. A kíf aizmadí"i,.,r mar,
kába nrClmb az a1mM s'ellk úgy fultó.... WI.I0Il10 >'10;0... ; Pi.lla biilf~ a II~, én "wlt n,k<el
?'ha A ,.. I"' "jr inas """'IÚI' az eImát a .......
tiÚI< Ntbba, d6 UiII vdlb ......m.aplfc, A~",

!;ma

~

0$- ~

•

~,d.
J6~(eW;t~

Te iirl<l>ft8 én ítlditm.

vele

~, ~ ~rt<JCW.

at Zf;áolos műl""'k, J/i>.!b

killiJÍ lK"kf~ ~

oly- uip v<ill

~y Idd~jj vlrr~WAl.ól

az a!m<i.

ez.. ..«fk .."'"'. _ _

Jóob 5 dldte az 21m" li ~
a~"" vdie di>, ad"" mqEUU P~
Ma- oda at"íúa d'liiI, PéterU?
0If~ r~ v~

Mu

..dll a. ta alGl<
"'" b ...tó .1&Ia az .

a

(~az

"dh U'fJim,
• &>hic Ile :u ,",",,1;0
De'oo!t,. niIt az

!';;tc-

a;á

-

•
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Vigyázz. kedves szülei mre
A\~J! az én jó testvéremre'

ADVENTI ENeK. (149.'

I. Isten, aki népedet búban, gyáfzb~n nem ...."f/A,
Rád tekintve. várjuk a t>ethlel1eml ~iU"$C(.t.
Feltűnés< lesz nekúnk új viljJCllnk, refUluUlnk.

MJ~or a nap újra felkel... •
Gsókolhas.suk eg)"mást reggel. Amen.
Reggel.

.
"
~des Atyám! Felkelt

a nap újra

nden madár bája dalát fújja •
~t s~la a n)iló rózsa is . .. ' \ !SeIJ gondot mindnyájunkra ma is. Amen.

•

Es hide~ jászol helyetl ezwiinkben

H02}' rám is vigyiztál
Az elmult éjszakán! Amen.
Este.

Bezáródik két szemem.

\ l eJjz-z reám. Istenem. Amen..
(Kriza

I. Napkeletre nézzelek.
T épeU lelkű unbEJ:ek.

Akii

"";n;a·\'árbIok,.

Fónt a

iSiIJag9

iiirt I *?\'«_

2. ~. IJplre, ~j láng,
onii 5'~aral ie cink
A ,"ak éj. a n" sOIiI
BomfPk. 'h,ft

(s_dd.

"",mk beli&

KARACSONYI EN~K. (157.)
•

v&!!Jok, úgy albaInám.
vonok, oyugodbaiDám!

•

3. Vágyva·vágyunk. ú r Jézus. ünnepelni ~
KÖM)'Ünk Ie6z • drága gyóogy.lómíéniiok a •

•

HáJát adok néked
Istenem, jó Atyám

A~ ..
Far~d~

.

2. Ez a lény, ha relragyOl( napkeletWl nM~1/ft.
Hervadó mezók lelett, angyalének bahr&.
Szíveket vil!3Szt.ló, kónnvelwt ~zárílgat(j.

,

29

28
tam a gyárban I Hát ezt miért,

hiszen még

nincs

fi zetés ideje? Nem fizetés CZ, hanem jutalom l
Ma délután felhívallak a·z iwdába, mikor beléptem, az ígazgató elémbe jött, megrázta a keze·
mct, azt mondta: üdvözlöm a gyárunk legjobb
munkásá t l Azután megmagyarázta, hogy ebbe n
a félévben én .értem el a legnagyobb teljesítményi
s ezért az igaígatóság karácsonyí jutalomban
részesített. Jaj, Jstenem, sóhajtott Mariska néni

4. Arcod, árnyad bús haJai,
Nincs, kit r.ettegtetne már,
• Egy lehelet fuvalom ...
S tova tűnt" a borzalom.
5. Nincs már többé reltegés,
Nincs hite llen csüggedés.
Ember eltört rabigád,
Egy testvér lelt a világ.

szinte könnyezve, mil yen jókor tekintettél reám!

Mostanában mind awn búsúloK, hogy lehetne

6. A szerelet ünnepén,
Eleloszló melegén,
Bontsd ki lelkem, s zárnyadat,
Messze nincs a virradat.

ka rácsonYfa

•

CIlY kis örömet gyujtani

kicsiny

hajlékunkban, ugy-e, a jó Isten meglátta az én
I.!o ndomat.
Ugy-e, lesz karácsonyfánk, kérdezte Pista.
Ogy-e, sütünk kalá csot ? .. rimánkodott Piroska ...
Nekem is, nekem is ! ... rángatta az édesanyja
szoknyá ját a kicsi Lacika. Lesz, fiam. Mjnd ~ n

IGAZI

KA~ACSONY.

.

Pistáéknak sohasem .volt olyan boldog karacs~.n~uk, mint a mult. évben. .. A dolog azzal
kezdod?tt, hogy PISla edesapja karácsony előlt

vagy tlZ nappal n~y örömmel tért haza a !T\/ár-

ból :

~,

Na, anyjuk, ner:t hiába mondod te mindig,

hogy nem hagy el a 16 lsten! Ma olyan öröm ért
amilyent n~m soka t éreztem az életemben. Jaj:
Istenem, ml Jehet? . '. csapta össze boldog várakozással Mariska néni a kezét s a R'yermekek

mind odasereglettek édesapjuk köré, hogy ők is
hallják az örömhírt.
Istvá n bácsí benyúlt a zsebébe, kivell egy
csomó pénz t 6 le te tte az asz talra. Ma ezt kap·

,

lesz neked is_ Lesz szép karácson yfánk. Kapt ok
játél<okat és .ülünl, kalácsot ís, mondla Mariska
néni. De jók lefl)'etek és szofR"almasak.
Látjátok, édesa pátok jóságát és szorgalm át
is mcgjutalmazták !

A gyermekek attól kezdve. minden éjjel a
karácsonyfá ról álmodiak. Napközben mindig a
várt játékok ról beszélge ttek és nagyo n vigyáztak
arra, nehogy fossza6águk kal el rontsák az e1öre

megá lmodott boldog karácsonyt _. _ Amikor aztán
elérkezett J várva~vcírt este, lelkükbe máT alig
fért az izgalom és szívük csordu ltig tele volt
örömmel. ahogy körülállolták a csillogó ka nj·

osonyfál. A karácsonyfa nagyon szép volt, sok-

/
•

,

-

30
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•

kal t 'bb, mint amil 'cnt nlrntlkbnn tátta k. Ol)' on
sz';p volt, amltyent csak a 6zerete t tud tövará.
..,ot,,1 azokba az oHhonokbn, ahol a C5a lád ta ~.
jai nagyon szer tik egymás t. A g 'cr Ill ekek tap.
soltak. McgiUct5dv é iohitaHa t léptek köz lebb
a I,\hoz. A kis szoba tclc volt ragyogással. Ra.
gyogtak a gyertyúl, a k"rócsonylún é6 ra gyog ott
8 b Idogs,\g II gy rmckek arcán, ragyogott a
könny, a $türetet könnye n sz ülők szemében.
HM méj( mik or lepillanto Hak a la at lj és
III "I;\H6k a ruh át. cipőt, babót, könyvet. Min·
dcnld azt, amit várt, alllit kért, a mir ő t ,ilmodott.
Odnrolt3l.tak szitleikhcz, csókolt ák a kezüket. a l
arcukat. Nogyo n boldogok voltnk m indnyój an
ezen il tca rác.sonyestén. Aztán vacsoráztak. Lo·
ciko nlél:! a lovacská jl\nak ts adott a kávéjából.
Va cso ra vőge lelé é ppen a má koskah\cso t moj·
szoltak. amU,or Mar iska néni ozt kérd ezte 8 gyer·
mekek töl : g yerme k 'k. ha m ost 3 botdogságoto·
kat, az örömötöket, a játékaitokat meg kcllelle
osszlÍ tok Cf;!Y olyan gyermekkel, akinek sellki 10
sin s. h gy örömet szerezzen neki. mit csinálm\·
tok?
.
En n~k i adnnm a kalá ""omat. mondta PI'
roska. n kl adnú m a ipómct - ajánlt. PI~t~ . En
enI! dnöm, hog játszódjók a lov8mm31, sclPltd~e
fi

kicsi.

.

Es imo ! Abban n pillanatban valamI motO<l'
k'\Ió s hallatslott nz ajtó leló\. Mintha vatnk. ko·
P~f;!ott volna. Edesa ny jl\~ Idnoizctt: Isme~ctle"
kicsi gye rmek !tIIott az aJtoban: Arcar. I.~ott a
könn . Kezel k"kek voltak n ludegtö\. EQ'ész tes

tében resz ketett szegény. Alig vot t rajta valam;
ruhaléle. A lába álázott rongyokba volt csavarva .
Mariska néni bevezette a didergő fiút a szobába. AhOl(y egy kksl! le~nelcgcdett, megszóiJlt
szc~.nyke. Elmondta, hogy édesapja és édesanyja
mCj/hat!. Senktje sinC5. Teljesen árva. Jánoskának
hivják, Arva Jánoskanak.
Látjátok, mondta az édesanyja gyermekei·
nek, a jó lsten azér! küldle most hozzánk János·
kát, hogy próbára tegyen mindnyájunkat, vajjon
tununk·e botdO/l'ságunkból és örömünkból neki is
ad ni I

Mef;!etették J ánoská t, megfüröszlötték, tiszta
inget adtak reli 6 lelekiették szép, tiszta ágyba.
Piroska a mákoska lácsbót jó nagy darabot adotl
Arva Jánoskának. Aki aztán el is aludt rögtön
s álmában bold Ol(an mosolygott. A ka rácsonyi
gyertyák egymiÍ6uCi n lobbantak kl es a házb.,
mégis nöH a ragyoj!ás. M intha a kilobbanó kará -

cson l j lán~ok a Jánoska. mosolyában tovább ra·
gyogtak volna. A megosztott szeretet fénye áras.l·
tott. CI a boldo~ család kis otthonát.
Ede an yá m. ölelte át Mariska néni nyakát
Pi. ta. mi e16tt tel kitdl votna. tar!;uk ill Jánoskát,
hisz.en ÚR I sincs.. hová me.njen. Itt is tartjuk.
fiom ! ünnep után édesapád elme!!) az Elóli" róság," clinl~z i.
J ónask. ott is m.radt örökre. A Pista bá·
csit.'k na Ictt. il Pistnék t kere.
19v ünncpclté.k Pistáék karacsonyt, u Or
Jt1zus szülcté5i ünnep~t. Ez \'ol t 3 Pisláék legbo.'·
do!!abb ~a"l<sonya. Az';rt \'olt boldog. mert sz.·
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mukra azön aZ ünnepen m'~gszületett ,Jézus. aki
mindenkit szeretett és azt tanította nekünk is,
hogy szeressük embedársa inkat.
Kél szép parancsolata is a sze retetr ől szól:

Vert út vár, ha útra kelsz,

Sebzett sziv gyógyi rr a lelsz.
Tépett lelkem, higyj, amig Ichelsz.
úristennek szent fia,

I. Szeresd a te Uradat, IstenedeC teljes szí·

Születék e világra.
Eljött lelkünk boldogságára.
(156. egyh. ének.)
"Dicsöség a magasságos mennyekben Istennek és a földön békesség és az emberekhez jóakarat."

vedböl.
2. Szeresd a te felebarátodat, rnint önmagadal.
Karácsonya kereszténység számára az úr
Jézus születésének emlékünnepe.
KARACSONYI ENEK.

-

(Az

első

Úristenn ek szent fia,

HUSYET.

Születék e világra.
Eljött lelkünk boldogságára.

Husvéti köszöntö.

-

Itten e ház udvarában

Céltalanul bujdosánk.

Szép kis bimbó nő
Nevelje majd szépre, jóra

Bujdosánk s nem volt hazánk.
Istenem, de árvák ks valánk.

Fényes csillaJ?: támada,

ka ráosony éjszakájának örömeneke.)

A jó Teremtő.
Vizet hoztam a tüvére.
Szálljon aldás a fejére.

-

Hit, remenyünk csillaga
Szemredőknek le1ki ba17...sama.

Istentől

ezt kérem.
Piros tojás a bérem.

Hajnal támadt, napkelet.
Arnynak, éjnek vége lett. -

HUSVETI ENEK.

Elt évednünk már sohasem leheL

Kinek áldott, fenkölt lelke.
I(önn yet mindig másért ejte.
Elni másért, aki ráért,
Ki meghaJt az igazságért :

Bujdosásunk véget ért,
Csüggedés már nem kísért.

Már ha jónk a biztos révbe ért.
Hittankönyv 3

•

•

,
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Annak a sír nem sírhalom,

Ilonka nevclell

Diadallal túllép azon,
•

hű

szív dobog,
Ott élni fog, dobogni fog.
S amíg csak egy
~

(132. egyházi ének, III. vers.)

,

•

•

is, sikított

is. Szemébe ment

a viz. Csípte egy kicsit, hanem azért

nem

hara-

gudott. Adott Marcinak szép piros tojást. Tésztaval is. megkínálta,
M arci aztán köszönt és elment, Sok leány
van még a fal uban I

MARCI ES ILONKA .

•

PüNKöSD.

Husvét reggelén Marci kora reggel beálli·

tott Szabóékhoz. Meg akarta .öntözni Ilonkát.

Csendül, kondul szent harangszó,
Cseng-ve, bongva messze hangzó:
Imára, imára!
Jámbor n6pe e kis helynek,
Hal kan lépve gyülnek, mennek,
. I,
lmara
I mára, .

Szabó néni éppen akkor lépett ki a konyhá·
ból, Marci összeütötte a bokáját és meghajolt.

Ezt mondta:

-

Szép husvét ünnepén az a kívá nságom,
E haznak népére áldás, óröm szálljon.

Szép pi ros pünkösd reggel
Mintha tűzzel, szentJélokkel,
Menny, föld tele volna;
E napot fent s lent megülik,
E nap olyan rag yDg\'a nyílik,

•

Azza l

előkapta

a róz.savizes üveget és meg·

loesolta Szabó nénit. Sok lesz a jóból, nevetett
Szabó néni. Kifogy a rózsavÍz az üvegből, siess,

öntözd meg Ilonkát.
Az ám, de hol van l1onka? Szépen kiszökótt,

elbujt a kls kertben. Marci utána men t. Színi!s
pántlika lebegett a bokor mögött. Kukk, ki va n
itt? Ilon ka

-

Mint hajnali rózsa.
(Arany János.)
PO NKöS DI ENEK.

Hiába bujtál el, meglalállak mégis,

A pünkösdnek jeles na pján.

Szagos rózsavízzel meglocsollak én is.
Szagos víz zel áldás szálljon a fejedre I

Tüzes nyelvek zúgó szár" yán,

Hol a piros tojás, hulljon a zsebembe!
•

Tüzes lélek szálla rája.
Az Apostolokra .

-

Je
Szel,l Alyil nk I Légy áldol(·iild utl,
Lelkedet, hogy r{mkbuooú lod,
Tatts meg IlIín ket l,egye lll1edOen.
Mlndörökl,é. Amen .
(141. egyhazi éllek.)
ISTEN HI\ZI\ .
L VaJalHinyszo r

ti

templol11ol nézem,

Lelkemel ró cmellledrti érzeftl .
A. emberek od. szoklak Jál ni.
Gondjaik Ilózl ei, yhlilelcl várni.
2, Aharangak ésengö·!;ongó nye lve
Aggo!, ifj ul hi vogat e helyre
S áh, be kész riljörniJ va lamenrl yi
/3 hajICkbon vigaszlalus t vennI.
3. Ki hajléka? I·lisz senki ""m lakja,

EllIber mindig gazda nelkÖt kapja,
Nézd a lornyol, nézd. lölint az eg re
Enllékeílel a nagy Islenségre.

4. Szenl ez a hely, minden azt jelenli,
liiellenO I meg ne sértse sonk!.
tgrc néző tornya magyarázza,

Hogy a templom a nagy Ist ri huto.
(Demetor Dért ....)

1\ tEMPLOM.
Amllh!'" bz 1,lcn IIiI,u . Is Wn urozilglmuk
l!gyll, ili'tza. I"lcn orszúg61HiIl ln /mhJtl hín Ilyen.
'I'Iszlo. csendes, k"moly, tlerO~ éa bék.. hely.
~ze nl hel y. Jól calk berill lém". Inlnl •
ru·
hálJon, mini uz ordG c ndj'lJcn. nláJul 1 d.rUben.
békés ('lIllJefek közölt.
lI ycllné aknrunk építeni minden hazat.
MIr ItIcn. 01111 u le,nl'Ion1l1131 kapc. "laI"". ezzel
II hUllgul 31101 szelllelődlk IJ1 C~ . ebbe" " hangulol·
ball kl~zO I o c,.II,d a ICII'I lllul1lb •. ~zl • hUlIgu·

ti".

tutnt I[lhell rnlrHJcn ~

[I

Il<InJngdk, [Iz IJrMotl lJ, fl

!:itószék, uz Ílr uqzlalo. Ima , énék, 1J11J1lu .
A lell"IIr""O.n Inl nd émbereli vagyuilk, egy'
lorrll lll' I, lonllel, gye rm ekei. urnllycnekilék len·
nilIlk kcll én~. BMr)f, bfzó, megér lő, lJ1 cUboCM lo,
egymí,.l ~7.crCtö emberok, lcslv';rck.
/37.érl őrül o 1111 6Zlvünk" mikor. le",plumba
",el!yünk.
TeMPLOM I eNeKEK
•

I

II a jléllOrlb;, lelll plomodba
III' br]illle,l'I, j6 Alyú",.
Száll follánolll, l1;ztn . zilrtlyotl
S miII tha 'Izovod haJJ "n61t1.
Cn J ~hm 111 . lélil'Y Itt velem.

Muldsd meg S1.C-nl nr~odot.

-
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•

Szállj szivem be, szállj lelkembe
Erezzem jóvoltodat.
'
•
(20. egyházi ének.)

Vezesd jóra a lelkünket,
Szeretetre a szívünket,
Jó munkára életünket. Amen.

M eg-p.ihe!1ni, megnyugodni,
H ozza d Jöttünk, Istenünk,

Imádkoztam, jó Istenem,

Bűn ös fejünk porba hajtva

Megremegve, megnyugodva;
l eki ntünk rád, Istenünk.
(16. egyházi ének.)
•

IMA A TEM PLOMBAMENÉSKOR.

-

Im beléptem szent há zadba,
Szent egyházad templom áb a.
En I ~t e nem, légy itt velem,
Erős,tsd meg gyenge hitem. Amen.
Segits Atyánk, jó Is tenünk
Hozzád felemelkedhessün k,
- Igéd által épülhess ünk,
Jó munkára felserkenjünk. Amen.

IMA A TEMPLOM BÚL VALO KIJÖVESKOR.

•

-

Hogy el ne hagyj soha engem.
Most már szépen haza megyck.
Oh, hallgasd meg kérése met. Amen.

Mert a harcban újabb erőt
Csa k tenálad lelhetünk.

Hála neked, Jó Istenünk,
Hozzád felemelkedhetlünk,
Igéd által épülhettü nk.

•

A KEREK KO .
Pistáék messze laktak az unitárius templ omtól. Bi zony , szegény, ncm járt a templomnak a
környékén scm addig, amíg a Szeretet-gyülekezetbe nem kezdett járni. November l5-én reggel,
mikor az áhitatot elvégezték s a csillagok is nJár
be voltak ragaGztva a szép kis kön yvbe, pap bácsi így szólt hozziljuk :
Gyerekek. ma nagy ünnepünk va n! Dáv id Fcrenc ünnepe. Elmegyünk a templomba!
A gyermekek örültek nagyon, Pista a l('~
jobban. De a templomban csendesen viselkedjetek
ám. Azért megyünk oda, hogy együtt im{,dkolzunk. Vigyünk énekeskönyvet, hogy tudju nk énekelni. Mindenki figyeljen a pap bácsi ra ! M ajd
megh'ltom, ki tud ja . legügyesebben- clmond~ni ,
hogy mit beszélt Dá vid Fc~encről:. M ikor v~ge
lesz az isten tiszteletnek, szepen korbe megy unk
ti tem pl om ban s megnézünk mindent. Sorba mentek a templomba_ Im ádkoz tak, azután leültek a

padukba Monn vl Ill crmck ll yíJlt fcl a templomba !
Soha onn l lt ""m lá tl ak élelű kben . Nag-yok-kicsik
c~\ zn á utin jöttek súpen, sorban. Aztán s ok bei·
W , néni. _. melltelt velük minde n pad. Zeng-ett
I ~mplom, mikor éne kelni kezdtek : " Meg-pihenni,
melln\llllodnl, hozLód jöttünk , Istenün k . . ."
Pap bác I David Fe ren cr ől prédikált. aki
PlP \" 011 itt, Kolozsv.ron s a főtér i lemplomban
pr.dlkAlt. Azt prédik ált a, hog-y az ig-awg- és a
u bacbAlt a ICl[naltyobb dolog a világon. Isten
ajlindéka. Az Il(awg- ellenségei börtönbe zárták,
dc ó a börtön fa lá ra it; a szabadságról ír t. O a mi
hItiink lilpapja. Leltyíink hit ünkhöz h űe k , mert ez
• hit ad Ig azsi'got.
Istentisztelet után köriiljó rt ók a lemplomo l.
Mel[néz lek mindent , még az orgonáho z is felm ' .. ttak. ahol nz é n ek\'~zé r já tszott nekik. M iko~ • templom el őcs arn ok á ba értek, a pap b:icsi
í~l s zólt :
a, itt álljunk meg, gye rekek. Na ",·on érdekes és régi emléket laltok itt a vasr.os
mŐjlött.
i, ellv nal[Y kerek kő ! mondt a egy kislánl. Az bil an , cl[Y kerek kő , mondta a pa~
bj ,i, de nem olyan akármilyen ke rek kő. Szép
történe te \I8n ennek a kőnek.
Tessé k elmonda ni, pap bá",i. tessék elmonda nl I - kérték kórusban s mindnyájan odaseregleItek • "asni cs köré, hOl!v láthassák a követ és
hall h - ák tor!t\neh;t.

Ez

kó valamikor Kolozsvár váro . nak véI! ' n voJt sok hasonló tár avai el[Yütt. ICi tud ja,
8

h . n\ e. zlendón keresztül leheltek hallgatag szem-
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ve rt, por belepet!, fa l!)' mállasztott. vette

át a szót a pap bácsitól az öreg ká maga. Sok
mindent átéltünk, jót it:;. rossza t is.. de azt az ej;!Y
napol nem [elejtem el soha. Szép tavaszi nap volt.
A hó a nap melegébe" olvadozott. Mi is boldo,

Ilan fürdeltük örel! hátunkat a napfényben. Talán el is szunyóká ltunk.
Egyszer csak szokatlan za ira ébredtúnk fel.
A zaj a vá ros felől közeledett. Emberek jöttek

nallY tömegbe'n. hangosan beszélgetve.
Mi van itt , bátyám, kérdezte felriadv a a
szomszédom, vaj jon hova mennek ezek az em-

berek ?
N em tudom. testvér, feleltem, azt látom,
hog V nem búcsúsok. Talán a kancell ár úr érke zik, vagy éppe n a re~éges fejedelem maga. Köz-

ben az emberek odaérkeztek és megáll apodtak a
va ras végén. Izga tott örömmel tárgyaltak va lami
nagy eseményt. Nagyot is halloftam már akkor
is. a zai is nagy v olt; csak szavakat kaphaUam
el a zúgás ból : győzött a hitünk ! ... Dávid Ferenc
a mi vezetőnk . .. Gyula fehérvá rról jön! . . _ Jönnek! . . . jönnek! . . . - kiáltott valaki
erose.n . . .
Néhány szekér közel.edeU a varos felé. Az
emberek kétoldalt az út szélére tömörültek. ~el
háqtak a hátunk ra. hogy jobban láss~~ak . .El]en
Dávid Ferenc püspök urunk.' - ki a ~totta~ az
embe rek 5 kalapj ukat lenq~ttek a szeke ren. erkezók felé. Aztán körülvettek a szekeret es azt
kezdték kiáltad :
.
_ Beszéljen nekünk. püspök atyánk ! Beszel-

-

ltilli • tordaiúti rorgalomnak.

-

•

jen a S!\'ózelemró! ! Fek eteruhás. ősz ember fe jet
hittarn . . . ú gy láttam, sz.m le a szekérröl. A~

em berek \'állukra vették, diadalmasan hozták
fel' m. Akkor ismertem rei. O volt. Dád d Fercn..: ,
az unitariusok püspöke. M.osolyogva intege tett
az. örvendező emberek felé ... Fehi:llott a hátam ra
és elkezdett beszélni ...

Gyulafehérvárröl jövünk, atyámfiai,

!e mplomba. Azó!a itt hirdclem Dávid Ferenc dio
csős é gét . .. A gyermekek benyúlt ak avasrács
között s szerelettel símOj/atták m<>~ a kerek kö'
vct, mclv egykor látta Dávid Ferenc diadalá.t.
nA hll Islen ajándéka l"
DAVID FERENC KÖVETOJE.

i ejed ~ .

Dávid E'erenc követőj~
Val!)'ok s leszek, mig élek,

lC!m urunk városaból. Több napig vitáztunk hitünk
győz.elem hirét hozom
Győzelmünk az igazság és

ellensegeivel. A

Kolozsvár

Az igazat kimondani
Es kö\'et ni nem felek I

va rosá nak.
szabadságg\'özelme. Örvendezzetek, testvéreim és }egyet~k
boldOj[ok!
Ol 'an rivalgást. ami erre kitört az embert!k
szÍ\'éböl. nem hallottak a tordai út kö\'ei, talán

Mint Dávid, a pász!orflú,
L egyőz! e Góliátot,
Dáv id Fere nc hite is majd

Kolozsvár házai sem! Még én is ol)'ao boldog
,'oUam, hogy ugr álni s~-e rette m volna örömömben, pedi2" én csak kő vagyok.
Nagy diadalmene tben kísé rték be a vá rosba,
AhOj[Y haladlak , la ..anként elhalt a zaj . de a va·
ros harangjai na:.~s búgása tovább hirdette Dá"id Fere nc győzelmét.
Aratáskor egy főtéri galamb reám szállt tollá sl kodni s a"t mesélte, hog)' attól a naptól kHdve
David Ferenc a nagytemplomban prédikált. mert
at e2"ész vá ros unilarius lett.
A zulli n sok-sok eszlendö 'tcJt el. Sok mindent
láttunk, hallottunk. Gonosz idők jártak, ha~rú.,
d'.lltak. Alt hittem, az e mberek eges ze!l el lS 1~leJ
tették, Dávid Ferencet, azt a ~yö n yöru ta"aSZl na, 'ele enQe.JTI is.
t
po .. .
1910-ben. ~szip nyári napon. behoz t a'k )'de a

•

M egg yő zi

-

a világot.

Mar eddiR' is messzeterjedt
Haladott az egyseghit,

-

Erdél )1 ől

el

I n di ai~

Húszmillión követik.
r\ vilá g' nagy tudósai
Valljak a mi hitünket.

S na o,nap után többen lesz nek.
Kik követnek bennünket.
Unitá rius nevemre
Ezé rt büszke is IesZi!k,

E~)'hazamért . bá rhol legyek,
M jnd~ mindent megteszek.

(SZClll3brahámi Ge...)
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géllY embe r sz n júról ..szegényember szá jára: jön

A SZAB ADSAG PROFETAJA.
Volt egyszer .. Cf?Y k irMy. Úgy hlvtúk .
zsnrn ok. Nagy, kovor ember volt, cs ak a
\'olt kil'6iny é kem.Eny, mint II kő. Ebben
cs in y szivben naayon kev és !Szcr etet fért cl.

, .
a pro.r·"
\,xo ...

hogy

szive
a ki-

Ezért

A próféta eljött! Furcsa fény villant a sz.emében. a m e l ytő l resz ketni kezdett a zsarnok s
ú i,iongani a 5%cgény nép, mikor mcgszólal t, a

zsa rn ok clsflpadt. a szes:rény ember kipirult.
A próréta megállott a zsarnot~ előtt.

zsarnok, nagyon 2'onosz király volt.
Ö uralkodott a fél.vilá~on, dc azt nkarta.
hogy az egész v illig az övé legyen', A zt gondolta,
hogy minden föld azért van, hogy csa k nek i terem jell s az emberek is csak azért vannak, hogy
neki dol!!,ot7.anak és neki szolgáljanak .
S a sok-sok millió szegényember mind nek i
dolgozott, mind noki szolg-[,II. A jobbágyok mű'
veltek a röldet G az övé lett minden gabona. A
rabszolgák gyönyörU palol"kat. hatnlmas vá·
rakat építettek neki s fl szegény embe rek sá rkunyhák ban laktak mint zse llérek . Sok-sok zsol·
dos kat onáj. volt a zsa rn oknak. azok ügyelt.k

a rrn, hogy az emberek dolgozzanak és szolgál-

-

Mil akarnz? -

kérdezte a zsa rnok söté-

-

Azt, ami mindenkinek istenadta joga.

len.

- Amitől tc. gonosz zsa rnok, mcgrosdad az
embereket. Szabaclsilgot nkarok. hogy mindenki
dolgozhassék, élvezhesse munkája gyümölcsét
s zabadon ; mindenk inek legyen luiza és lakhassék
nbban boldoga n.

- S ki küldött
rekedtcn.

t é~cd?

-

kérdezle a zsarnok

- Az Istc.n klHdött engem . A 5za badság az ö
törvénye. Szabadok il v iz.ck , szabadok a csillagok.

szabad . u virilg, szabad a mad ár, Csak az emberek nem lehetnek szabadok s csak azért . mert tc.

iilnnk n(!!d.
l(cscrvoo és nyomorúságos volt a szegény
jobbiIgyak és ra bszolgák sorsa. A nehéz munka.
a I,egye tlen bAnásmód. é h ,é~ és betegség pus"
títotl a öket. De fl z,..:;a rnok I,cmény szíve. nem

gonosz zsarnok, igy akarod. Ki áltotta

érezte meg

ajtajút. Milló szc~én y ember ta rkőból tört rel

:l

szenvcd6seiket. Csak ült hatalma s

trón ján s parancsolt n zsoldosoknak : mé~ több
röldet. m é~ több kin cset. m"g több kenyeret. még
több palolút! A sze~énv lIloorek osak 6lmukban
mertC'k iobb so rsra gondolni. De egyszer naQ'Y
dolo!! tört ént. Örömhír kelt szá rnyra s szállt SlC'

II

próféta

s &zQvo i é.g-ctt k. mini II tíiz. - S kinck akarod
n szabadslí~ot ? - hörögtc a zsa rn ok. Sz.emeiben
~y iil ö l <t

és rélelem sötéttett. Arra gondolt,

ho~y

kinlt n zsoldosainak s fclkonc oltatja a prófét{lt.
A prófét a f In yitotta n pnlotn n8~y , szil rn yns
cJZyslcrre n közös követelés : SzabadslIgot!

ZO~

bndS<lgot !
It voltak mind fl rabszolgák. n zsellérek . fl
jobb.ia ok. S ott voltak a szolgák is, kik n Zsnr·

•

,
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nok asztalá nál szolgáltak, a zsoldosok is, akik a

Minden elolvasott oldalon,

hatalmat védt ék. Minden száj egyet kiáltott, min.
den kiáltás el!yet követelt :
-- Szabadságot! Szabadságot!
A zsa rnok, miko r ezt látta, összeesett. Ha-

Minden fehé r lapon,
Ham un , véren, papiro" és kövön,
Jzzó parázs a neved é ledő tűzön.
Aranyozott képeken,

talmas teste végigzuhant a trónlép cső bársony
szőnyegé n.

Kicsi, kemény.

kő szíve

többé.
A próféta megá ll ott a palota
szólt :

Harcosok fegyverén,

nem dobogott
l épcsőjén

Dicső

Tündökölsz felém.

és

A visszatért egészség,
Az eloszlott veszeöele m.

- Testvé reim! A zsarno k meghalt! Szaba·
dok vagytok! Miénk a föld, miénk a kenyér,

Az emléknélküli reménység,
A te neved nekem.

miénk az élet ! Adjatok há lát a szabadság Istené·
nek! Szabadságra születtün k és szeretetre! Szabadságra,

hogy

mindnyájan

dolgozhassunk és

szeretetre, -hogy mindnyájunknak legye.n minden·
napi kenyere. Vigyázzatok! A szahadsag sze retet

nélkül újabb zsarnokot nevel! Orizzétek a szabad·
"ágot sze retettel. Epítsétek lsten országát !
Az embe rek áhitattal hallgatták a próféta

jeh"ényeken,

•

•

Egy.szó hatalmá \"al,
Kezdem el-az életet,
Születtem. hogy megisme rjelek;

Hogy megnevezzelek.
Tü ndöklő világosság,
Szabadság!

(Paul Edua rd.)

szavait.
M .ásnap reggel a márciusi nap daloló ernbe~
feket köszöntött a s~abad m~zökön. mosoly~o

gyermekeket. akik boldogan ebredeztek e szep
házakban.
SZABADSAG.

Iskolai füzeternen,
A padomon és a fákon,
A hóban es a képzeletemben,
A te nevedet látom .

-

A KöNYYNEK

'GYőZNIE

KELL.

Marton bácsi egy vasárnap délután két szép
vastag könyv\"el jött haza, pap bácsitól hozta
öket. hogy olvassa el. Marci kíváncsia n néz e~ette
a kön v"cket. A sark ukon aranyos írás volt. B~
tű zn i kezdte: H a-bo-rú és Bé-ke. Kinyitotta az
c,!:t) iket. Az első oldalról szakcilJas bácsi képe né-
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zett rá~l1 ~z~p szom orú szemekkel. Ni, édesapám.
?-Z II . ~~CSI eppcn olyan, mint! az , ak i a szeretet
Iskola laban van a képen, csak vénebb!
.
- If!8 zad van, fiam! A I{ettő tényleg hason.

ht ol!yrnáshoz. ~ \ ind " ketlő nal(yon szere tt e a

gy rmc.~ekct s ~rra tanít atla az embereket, hogy
szer ek cgy mast. Azt a bácsi t Jézusnak hívták
s sok·sok esz tendőve l ezelőtt élt me ze Keleten.
Ez a bácsi orosz voJt, Tolsztoj León ak hívt ák s
nemrégen halt meg,
Ezekben a köny,'eklJcn. ugy·c, róla \Inn szó!?
- Nem, fiam! Ezekben az ö tanítása v<ln a há·
béké ről.
Oh'assn el nekem,

bor ú ról és a

.
édesaptÍm ! 'gy \Sc m értenéd meg, nam! MéR én is csak keveset tudok
egy este belőle elolv asni. Ma id hn megnőssz te
is elolvasod.
'
. A.kk?r I~galá bb a ~t m ~nd ja meg. mi a z. hogy
haboru es béke ? A haooru, fiam, a legretlen etesebb ~olog a vilagon. Az, amikor fegyverrel ölik

nyörületet, kcg ye Uenül gazolt keresztiiI mindenen. Ennek il gépncvíi király nak volt két fia. Az
cf!yikct úgy hívták, Fegyver, II másikat úgy hív.
tflk , Könyv. Nemcsak a nevük volt furcsa fi ki.
nilyfia !mnk, dc n természe tük is ílgy különbözött
egym,lstól, miotha nem is lettek volna testv érei\.

Fegyve r mérges természet;;. hangos, pot ·
logó 6zavú legény volt. Ha megharagudott, kia .
búlni kezdett. vakon C&1 )xtoSOtt, erre-urra. Dii.
l!össéR"ében sok ártatlan embert, asszonyt és

gyermeket mel(ölt. Csak nkkor nyuj(odott meg.
ha csurgott róla a vér,

A kisebbik fiú: Könyv. egészen mn. terrné.
sze!ü volt. Csendes hangú, simogató szavú. Szeretett órák hossza l mesélni. Távoli orszá gokró!,

kiilönös emberekról. cS illaj(okról. szívekrffl. Szép

zava kka l vígasztalta a szomorlIakat. M indenütt
a békél ős sze reletet hirde lle. Az Iga zs.1g melleit
bátran kiál lott . Mindenkinek munkát, kenyeret és

el!') ~ast az embere~. A béke a legszebb. a lel('

örömet akart szerezni.

dragabb dolog a vHagon, amikor tanulnak imádkoznak és dolgoznak az embrrek, M árto~ bácsi,
amikor eze.ket mondta, már az asztal mellett ült
M arci vele sz'Cmben. felkönyökö!ve az asztal m('l~

A két testvér sohasem tud ati Cl!yeté rt ení.
Fegyver mindellyre há bor ílSllgot csi nált az or
szn~ ban. Kön yv pediR: épí tgc Ile Fegyver rombolá·
sa it.

lett . . . Messze nézett Márlon bác i. mintha régi.

Apjuk, II király, sok(lt búsIHt nai viszá lykodil5a miatt s egyszer elhatá roz ta, hofO' vé2et ve t
cnnek az állapotnak, Hiszen, ha tovább is illY
megy, tönkrcmCf!Y az cg&;z orszÁga.
Osszchívta a miniszterek taná csá t, mit csi,

réqj Emlékek közt \'áloga tna s aztán elkezdett mesélni: Volt egyszer, hol ncm volt, volt egyszer
Cl!'y ország. Ennek az orszáQ'nak volt egy hatal-

ma

királya, akit úgy hívtak. hOl(v gép. Noha

{"rós .

kemény uralkodó volt, mégi szerette il
békét. Azonban. ha megdühödött. nem ismert k.j·

-

4

náljon. A tanácso dók kél parl ra szakodtak. A
~azdal!ok. a na gyszájúak. a R:yávnk FCl!yve rt
Hallunk ny", 4

-

•
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a;'arták lliráJ)nak. A 5U'gW,'Ú. az .rös le!kiiel<,
"" clouintak Kón)v mellé álIIak.
- U")",, háború! - ordilDliák a nZg} •
• zájúa~ ~ flldl(asr....emellék fei<Y"ert.
em )ez háború! ~ volt a \'éron~
ból! llé:.iI ""arunk "" munkát! - ieleliék li
-Kón,v barátai.
S<AáÍl! ..ít.alkoztak s már·már úgy látszo'.!,
hO'oIY ismél háború lesz, akkPT KÓRYv odatépel! a
hát y jához OS ÍI?Y szólt :
- Grere, te.1,'.r, besz"ljek a íejeddel,
EKűntek az .mberek s zemei elől. HOj/:Y hová
menlek, azl ""nki ~m tudta , De egy vadgalam!>
lálla, . mint Klinyv masla Fe;nver lorró [ejét az
-"rdei val$ hűs \'i"'ben.
.
,\\l\snap Kóny,· ' ÍS&zatfrt. Fehér arcán a bQt·
do/lliÓR aranl'belüí ragyol(lak: Bé·ke!
-Es mél! &em lesz háború! Hirdette ki az
ú j örőmúzenelel.
- Azt iCm lebet, ordították a I!"gyszájúak.
Hol van Fej(Y\'er? Cgy·e, m~ölled őt! ? S ráz.
ták reléje az óklúket.
•
'em öltem lJIC2. reJelle nyugodtan Könyv,
csak Ic.zerellem s li elment túl a rengeteg erdőn .
- Oh, hála neked, Könyv, bala nekectIge, hála
neked, lsten! - úijoni!lak az emberek,; királlyá
tették Kónyvel
.
KUőbb sokan látták FCI!yverl. Ei!y szegény
ember földjét .zánlolla a túlsó völgyben : két so·
vány tehén ballagott előtte el!Y n3j:ybajuszú em·
ber utána .
-

•

A BIBLIA.
A ,,-ilágoo sok szép kóny\- van. N'ekünk a 1eR:ezebb és IfI!ke4,·esebb kooy\'iink a biblia. Azért
oh'an kedves e~ a könyv, mert ~~n. v~n leírva

#

,

mindaz, amit Jezus tanított. A blbllaból ISmerhet·
jük tIlet! Jézus éleJtöriénetét. Benne van az az
- imád~a~ is, melyet minden gyermek me~an~1t 3.Z
édesanyjától, ~melyet Jézus ~ykor a tamtv3Dyalnak tanított. Ez az ima a

MI ATYANK.
•

Mi Atyank,

Ki

vagy a mennyekben,
SzenteHessék mfl! a le neved ;

Jöjjón el a Te Orszál!od ;Legyen mCl! a Te akaratod,
Mint a mennyben,
,.
Úgy a ióldón is..
_
A mi mindennapI kenyerunket,
add m~ nekünk ma. . .
Es bocsásd meg a ml ve'tkemket,
miképen mi is· megbocsátunk azoknak,
akik ellenünk vétkeztek.
~s ne vígy minket a kísértetbe,
.
De szabadíts meg minket a gonosziol,
M ert Tiéd az ország
Es a hatalom és a dicsöség.
M indörökké. Amen!

~

-

•

52
EGYHAZ.
Szép tavasznak

BZaZ

•

DAVtD fERENC ENEKE. (43.)
•

virága

l. Adjunk hálát mindnyájan.

Hinti szé jiel illat úl.
A bokornak száz madárja
Zcn/(I. csen/(i szé p dal át.

Hálás szlvvel vidáman,
A felettünk valónak,
Az egyetlen egy Istennek.
Aki egybegyüjtött minket.
Hogy innepnapot "enteljünk
Es "ent Igével éljünk.

Szive dobban. ajka mozdul
Virá/(. madM dalra kél
•
Edes dalban. h ő lmában
MA gasztalj a Is tenét.

-

ünnepelve n8~y seregge l
Itt az lsten házá han.
Orgonank szól s ajk ai nkról

•

Enek csend ül imában.

Úr 6zolgá ja. prófétaja.
Szent igékkel mcglanil:
Jólétben is. sze nvedésben
Boldo/(ilónk csa~ a hit.

JANOS ZSIGMOND ENEKE. (74.)

Az Unit árius El(yh;\z a keresztény hitvallásI
a következőképen foglalja össze. A mi hitvalló sunk :
Hiszek egy tstenben. a világ teremtőjében .
gondviselő jó At yá nkban.

út Isten. tekints hozzá nk.
Magas menn yből nén mi reánk.
Es könyörül i te népeden.

l. Jó

Nyomorult keresz tényiden.
Mert elfogytak a te sze ntld.
Meglankadott a szeretet
Az emberek fiai közt.

Hiszek Jézusban, a tökéletes emberben, a mi

eszmé.nykcpünkbcn.
Hiszem a SzenIlelket.
Hiszek el!v Egyetemes Keresztény Unitárius
Anylszentl!yhÁzat.
Hiszem 8 bűnök boc.sánatát.
Hiszem az Örökélete!.

2. Edes Atyánk. Istenünk.
Aldott lé!'!y. ho!!y minekünk
Ma!!adat mel'(jelentéd.
Szóltál nekünk Szent Igédben.
Abban. aki azt elenkbe
Adla. áldott Szent FIadban.
A mi kegY06 megvilltónkban.

I

2, Azért szólasz. igy úr lsten !
Feltámadnom slukség nékem.
HOf!'Y megrontsam szerzéseket.

•

•

t-Ieg znbarlillam n<' pemet :
Mer t láttom 1l)'Olno"íoágnt
Hnllotl nm foh ászkod.SII I •
Megteki nicm óhn il.snt . .

TARTAl.OMJ IlOVZÉI( :

UNITARIUS HIMNUSZ. (214.) III. sz.
EKY f.ltnlln~, ellY mngyar hn d nk.
Afdd meg e hOni, 1. len. Jó Atyánk I
iti nyertlIk a szenI ör6ks611et :
Hirdetni nz "Isten egys6get."
Itt. hunnkban. b6rc ölében.
A nép ulv6ben
Veri gv6kere' hItIInk.
Szenl e föld nekIInk.
Oh, Aldd mell h.dnk, Jó lo'enUnk I

•

•
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