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"Frigyláda."

"Ko dleltl"h.... róud, óli

J.N'

wi ..." I. ejlk.uö el mqirol.t fa
fobbll .. em, ~
ltOI!. CXXXVll ~
Klvincsl $ttm~\l tlől ellakarva, a templom belseJ~ben, a sautek uenti~ben, ill a frigylAda. BeMe a tOMDy ti'bli f : a tizpanncsolat. f OI6tte a stirnyas CkC'f'Ubimok. Magi i l 1~lfl1 il
OCI. bkik. I ~nfll osztogaljl keg)'f!it: lZ iri!'.lma', a megbocdJist ~~ a n eretel e'1. Hau j!jl és nemtetutsc: i5 in n<:n md szer1~üel az rgyesekr<: ~ I a i!'yillekez~lre, hOfYha R e,nbche1)'<:zkwnck
Kr O _nl alwatiV11 s klh'vjilr mlguk .Hell I I O busul:hil OyönyOrii b
maradaJ ldO kl!pe ez
u flO lellrinmcnlntk, Imely elObb megvolt, mint a tOrt~nelmi valfúolr, C$lk Itrl liri, hogy
1d6t6I·idOre meglelelO .'-kot Oltve magi ,a. kileiez~sre juUuSl a benne rejlő drt@:1 kinoekel.
Mint ilyen, nemCSilk hdYKttnfl, de lelki tartalm'nil fogva i!, közpon lja leU I ViUis. bo nemuti
Betnek. Ide gyiijtöUe, mintegy bilvős körbe, uokat a sug:lrkhéket, ~melyek Itnyt arurtol!,tk u
. , . o1'$Úgra, 5 nemztdtkr61 · npmztdékre csodálatos vonzÓ:-erőt gyakorolt.k I nemzet liairJ ts
Itjnyaira. Birhovi sodorta is őke' I sors vihuja, ide vi$$uvigytak, ide vissut~rlek ; s róla m~g
I babiloni vild: mellett is, Ro moru lo~ban. haHii könnyhullaüs köz/Itt, igy ~nekellek : .. Ha
el1elejtkeum rólad, óh jeruuilem, lel<:l (k.. úk el magicól IZ tn jobbkeum,"
EnnB W'ntebb 'oe_dalma l nem tel t soha Knki. Ennél nliYObb 'tok nem loghat m~
Imk;l~ A fogadaium : jc~ret, Al itDk, lenyeget&.. Melyiket vilas$lUk I kettő közül? A lén)'1 v.l2)'
u nyfkol ? Vagy miutin I kettO egyfitt szoko lt ' jirnl, n)'1lgodjunk meg abban I j!Dndolllhan,
hoD n is, IZ is IIttd jelen t " mi ulmunkri, ha I)n lll.~nkhoz b IstenQnkhöz hivek mar, dunk
mindhaül ig .. , Ha mee: nem foghatjuk. ha meg nem kőttfitlletjiik, lu idegen TlIb$ág sul)'O.S
bllinaei o:sórögntk I mi jobbkuiinkön, a Irigy lida képe mtgis ott lebeg I mi lelki szememk
dőll, Ilva.ébren, Ji ..... kelve, na pi robot közbe n, v'gy I pihenfs órálbln, mindig ts mindeniitt,
~anny;n , hogy nétküle m~g a rtlegutvftel is lell.er • mi szAr:nunkra. NélkOle nincs t tet ~ivQJe
mnes h.lil , , , Oh, Islenem I mltrt is nincstn ml nyetvem, hDgy ezerueresen vJr.szhangozva
ki'luRim be kese1'i[6 Ijkam dallamos pan.ub• • mmlók sziVl!be: od" .hol mi r elhom!ly~ull I
U:Len1 Haza ktpe I • jl)vö I m"ll' 6rijsi kfrdOje1tvel semmi . biztatól nem nyujt, ($Ik egy klellen ,
"vir puwasij!:ot, Imely kOnnye inket, verei~kitn)<et b véf($<:pp.felnkd kön yCJrlde~iII m-z.lba
ltl'I)a I , .' s v~l.S<1alú 21I"'nt egye~n libUlal. el/)'e1leo vir40t )'Jem terem I m' sámunkr..
Ak i 011 volt lenn. Normaf1nJit. a ju niusi uJkely lionepen. azOl1 IZ emttken:tes .... r~
vuMnapon.~ lIallol l mir valamI! ebből I $ZÓUtból, Wotl mir v. lamll ebből I ~i
61.u mir valamit ebből I diadalmas hitbőt, .mdy I ,jrból i$ IcilŐ1"b <:j!d, UJ haz6tkh·kOvetd
lIIII","k. Erdtly szent 100djtn<:k n~ma IIOfönerd I uelek adrnyfn cgybeer lljtetve, imidSW
Id:IInk m~1a boronll'sa k&;ben, nil!DlIa k Ili 6n ktnlcI si rjukbl, amely 16161t tI" szobor ~
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(ltUn emelkedik I t ~i: Idé. !iltl~OitYa 6 tetem~ hin, biztatv. ls le1kultvt l u&ely.trugy.... 5Wg:
nemzet kegyelete, mc-gkllvüU f:lJd alm', K'poln.l emlék. Maga is k.tpalnl. OlajiT, odl urindok I
időről-Időre ildozni és nlgy leUek« buldulnl az !fJu nemledtk, keltbM a munk. gyil.mök~
!1emtben a hsrag vill'm'val, wvt bcn I bdel6rl kardvallhgplUo$Aval ... I!.s oda jú od. uTin.! kol

•

az: w-őrei ember ;s megrokhn~ ~o:<'elv~ liogy leooruIIO'l. a nemuti oUir, az eiertves fri~:ld
előtt 5 azt k6nnyeivel 'lI,llva, dlhis Id6~k rózsb em lt~elt. MPSUl!:uU V'r".tl idhve,
kérjen .. ho:n ra, .n nJk mind en megszentelt gör6ngyfu, mmden termő brildi)ira, miMen n 'ló
";r:i~ra. rTundeR gyermek&e. S hallom, amint elhal6 hlRgon mClrmoljl , " Hiszek el~ Isten6!n
hlsuk egy HaúbanA . .. Meghara ... ts eLtemetteték .. . száll. al' pok lokra ... de humad'
",pra feltjm ada. . . felméne a mcnnybe", on nan, Ib~cn el!övend6: iMln l ele~nek~
b holulrII" , Onnan Ihr.en eIJllvend05, ha m~ld hamvIIból a Fönb·madJ.r uj
.!kd; ha majd megmOldul • Blrnfmi erdö b
b~n:en·si kon ha r&gO$oWldbc öll6&Ye
III
ronl előrt', mini a v~it~lel ; ha majd IZ ~lel ts Tudis Ifift egybek6tö kusW n6v&tyek Ini 'li
• neh~z probtk, nigy szenved~sck flt~1 "söt~trc 'eoItett Icjt r szivunkben" ism~ lelescng u lrónk
hlrm6nil; 11ten f ldd meg a mag)'.\I'I! , .. - Addig pedig én sz~kel y testvtfem búltol 1"c nyomoru föld hitin, mint cleve~ lirmlfl, add tovfbb a j:lt, u oltfrl szentstgct; ~Ha elieleittWl~m rolad, oh Jeruzú lem, leleltkuzék cl magftól az én iobbkucm~.,. Aki mbl«!nt tru
m.iskbtl vélekedik; - AnalhDrUl sil • • •
'

ál.u!

"""""•.

Ujszülöll.

cyOmiJlcu, am ely tn ott l ebeg Istennek atyQi dldd$a.
S1:1p a ~adrlllSa ls künn a domllolda/an· dl
mt nnylvel su"" a ml kis f«rtQ~kbelr p9mPdr.
rdzsaszdl, amely az IstU/nde ls lU Embtmd
tgyDftts munkdjdl diaditt .•.
Am az tmIJtr tUUllt6 UtJt nUll Sl9ritkd
puu/dn arf)1Qgi d9/g()kra, Istenntk ufaft járjQ, IZZ
6 6<Jndofatolt gMd91ja vlgrg, dllandll ts mlndmklrc kl/erJedd munkdt vIgUl't, a Itrmiudl vlldgban ls. Hdt mig a utf/mIJ lll/ág t6~dga blradaJmdlHlll, MIJl mlndU/ lbndd nllp tjf1..qy ,q
tutlll/b ! .. . Sl Q ~fla, ntJ71 i s tJlyme rtgl. Ntkenr
ugy tetszik, min/ha mig csak ml)$t ha}nrliodnilc .• ,

(Tb.odore Wlltll"'I.)

Habir cuk por a wv,
Adr! ímid, surel.
Oh I1lenem;- hl koro, ha vly ~fitS rf szép egei!

Deríts rf szép eget:
Sóttl • bún miatt , . '
~ lIdound hlYi:n ntktd.
HI uódlll lölria,1,

p , b,

Ha szódra lölri.d,
Mqinlil' a ntm. vú ;
Dl:rcng az 19i virrad.t,
Kii:)'1i1 I lelki tú,

Madách emlékezete.

Kigyúl I lelki Iú,
A mennybe fénye hiv:
Imi d -szeret, dalol - csatft .. ,
H,bir CSlk por a uiv,

J.

M.

.. Uj teremtés"
lj, T. SUI/du/and).
. Ez: a ~ildg nun ls Dlywt rIg; Ntktm uJ!Y
tdSlik, mlnfha mig (SQk mosf hajnalodnlk. Aki
nyllDtt Slcmmd núi 'lvIIdgol, alfX tud bri t/ni
az uj ttftmlh gyiJ"yiJrt~tl ts cl foiy/on.fOlyvr1$t
lort tovdbb, egyre fokolOl/Q/)/} mlrUkbtn mM/a
a vlldg Ilrldsl /frvtzet~~n _ ültlmtvtf is Sll~
wt! <Il" tmbtr m<IRa ls murrkaMrsa Itlt az Isltnnek
b a lum4utntk A h;Jz/tJIIQ/oko/ Qmtlytk ntkDnk
tljtl, loiiW, gyapjui nyujla~Qk h igdnkQI vonldk
<Il" tm~r Utl/ditl"t mti) towlbIJ lejltSlfllc ~nniJt
- ISlm uMn - o fu}1 klwJló$4j:rtok nlmtr
IlJntt • .. A ffljtl $leglD ls a tiJblJl ntmtsltttt
wrdg, mind Qt tmbtrj kiz ~trtjttJctS mu~~dnak

"$1-

Etdött $ÚZ esmnd61't1 Irét tblyuó mú'k6d ött közre halink megujhodtsinak q,iló mLmk6j 'ban. A politikai subldÚi ultn való vigy o!:f
törekv& s eucl karöltve a nemzeti irodalo....
amely a classikus Es fOltWltikus Iskoltlr klmi!rt
lormtit megel~dve, a nq,ies felé h'Jol~ hogy
mint Anleus., I földdel .!tintkene, VlS~
ősi ertj.!t. SzerencsH kOTU, k; gerenc:sb !mbert'k.
A lcvegö is Tdormewn~kkel volt tele. S minde·
nik megtaUlta I m_gl hiv~tott k~pvi5elői~~ SIÓ'
u ólóJU azok N n ' a eondvi!cJksunl l&tilk~n,
akiknek ncvrit külön emlitencm Stm kell .. aluk I
potitiUbJn b az lrod!lomblln vcut6 szerepd
jjtuott.k. Sorsukat !!'YbckI)l6l1~k • nc=tt $(Ir'
úval' leltilkben ott '~ge u I I egy~nl t6~let~
dk olthatlan uomj. melle tt. ko.. ]lva, ,,,Iad'sa
~5 et6menlc. legleljebb II. tempóban ."01t különbstg k0z6l1iik; dc l kiHi.Öl! dlban, annak ...
gnztos"ciban, u ~rle való szenl, Iclk6edl!$ben
• I ki\MIó munkllb.n ml ndann,... n egycsUltek.
.Solus reIpublicot '<!pumo lu nlO .•. " Er. volt
lU • vlr'l$igt, I mely e'ól1 me{Elorpant mlndcll
egy~ni hluMg, minden 6n,ő .!rdek.
El a kOllluk adt. nekilnt t6bbck t6Z6II:

,
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.az Onl h.lnjp:ó frtt!trn,' lu l)
k pedi, nem UUph • 1,.-.1 fl elbaül4
h~m • drtm,l lIölttmEn~1r l. lull!donldp •
az ó tlelr.}u. Ez • k.lcidon.O\Hlml flt~
mut.ll. meJ! nclrllnl! at IKUl tm~I1 • • kl~k
IOru kOb ft ml KItlIunkkal· tltle .mlly ntm
.11 bpcsolOdlk bele I ~lAd ti • hna mni

IntElmtnyd IIOrtbe, tpp oly IZcr~ettel clllng ..
cgb2. tmbellstg 10""", meri ll: Iltul.mliyta
hadla IiIfl« e \-lIig.· O r,. miII" töld Slcllemc
, elrntlcltzvc' mll'tdcukben - , hov' bent.::
trOt vARy.khl ts emelt kebcl1tL · _ fölt.lilja
önmagil.
A2. .QlIhon' u lla
ktpckbtn muta tja be '1.
• hol mune lervek, hlrnly,
Ir'sfrtlk••Sttnt c hely', _
IIdvftt • ;elen $Zeru '
.011 kinn oly haszontalan aalholr,
lU Icn:mtck, ~lkotolr m.gam.
lU v;rjgim gazdiKOn I~Lnck,
S ildoutktnl III.tol IchelMk
Ami.!:.! hogy hlven 'polom."·
Ffi Iclc va nn.k dú s snümökucl. A ITIlIdarak üldö.z~!t61 mentve, nyugton költhelnek a
Iktek öltn. NapsulI~r ~"tÓkj~, u:ellt'l sl,l\to~~sa
neutn l intik. A~ ajtóban hitvese v'rja. SlCm~ben
tinta tnelcm r. g yog. A lZerel~ mben nn m;nden bo ldo~dga. Ntlk01e tin ~ln! se tudr". Mtg
ho • sors ;6kor (korán) eltemetnt, nem ftt a sirtót, a lJa'AltÓI, mct t g}"ermek t bcn I t ö biukodÓ
nemeI elöli cgy mcgill·odott vll'g van. Nem
kld Olt la, nem hull6 esi lag hát II O tIete; a
ctipO! On i $lelet, • halil gondjJI elúzi a kÜ$ZÖbrOl, mert a kandallÓ IOte 101 v.n szilVI k kOrv.1e
nth'ny JÓ !>ant w r. Pipalüs! ts !.jtOzó poIW
mellett elevenitik fd a reg tOrttnlekel, hü nerelmti, bút, IOndb-i .rcot, ."./dn trt"!, óriAii harcot. melyl:en egy n,cy nemzd vmlCtt. S igy
vtgzi be :
.NOm is DU ül, kis 111,1 Olt ben,
Kis fakDrdol lorgatv,," kezében,
Any ja lopva kOn nyeket törOl.
O h, itt ol k6nny nem a tnl p.takja,
Azl CSUP'" a kOlltuel lakpsttfa,
Merengvc a n1U!t idÓk kOrüt.Utszik, hogy itt minden egyu u.emtly,
minden ürgy s magi IZ tdts otthon IOl/IIma ls
I nnyir. I szivlh u v.n nOvc, hOllY amint ~
dolllban ts a va ló:l'gban ls kŐr(lInjongj. mIMdawk.1. Ikiket szerel, !Icm kell keresnie, mint ből
oelmi költemlnyelbcn, • megfelelO szavaklll•
•Suvlival egy Ilfnel" _ u magy~rúu mer
azt. kercsel len egylolcrílJtgc:!, mcly u cen.:
vencn AlOmlik s ul I bI1~j varúUVI' vonja
be. Iti nem dOcÖj: III nem oko$kodJk. Itt cwc
IZerel. S údemet j, nerctn ; mert ueri!1 te ak J
. fukar kCli:kkcl mtrt" • nÓf'" Irt ak.·
d~mi. u~kfogllló b-Iekullo!ben • n6 I
.r:ulid k6tpOntJI, I hhJ olttr őre." l!!J"ne u ·
Iny.lej, I nyanyelv, _ • II Inya' OIriIIJ, olyln,

oIr,n

.

uNriARrus

•

;nIni PiI apotlolnil a hit·rem.!ny·lUfdet. Oly
szenthiromyt. amelyet mindenki diamer, Imely
fölólt "ir.rko~ni ntm 5U~d. ~em ls lehet•• A
n6. uivfn kereut iil, ~r>dolkoZlk': ezt az Ember
tragb:li.ij'nlk $d.mos jdend<!ben. m~reri kW,el
mulatj. bt. De aztrt ..ívestn elismeri, hOD mIr
.. nli tscndesen, ujllllnul munl"U surfn)', Uri
klirtben. m~gis roppant hltinal vin az er.&zn
nttvC S bt. egy utrenC$o!;Uen $OrJfordul.1 ut
az. Otthont 9 tVl tiYolltltl utin $útr0!flbol~1 ,
Mad'ch ".im'r. megteremleUe az (I ~J.t~ kulOn
tr.gbll'J't, .. nó jenemzt~~ mtg mm~,g . ' alát
ki b<!kító vonbokat, hiszen ~va III

(I

anYI' IS; ,

el JI tde' Any. - mint a Petö!it - • lellUerelObb anya akinek imája és áldó rclenltte, iondJ.
és vig.u ztalha valóú\l:oS mennyei liarmat az tlet
eltikkadt láradt vándor.inak, gyógyító balmm I
üjó seb:e. Ennek l jó anyjnak óUd6 vtgsudl •
szellők sdt nem hordozhatt;l;k. A% (l n gyili
gondvisel& mell ~tt, Mld.ich nemsoUra kihevcrte
• bliit s amit u ~tet el1emdel1 az (l csesztvei
irvtn maradt otlhontból, az föl t;!;madl a kött~
szetbe n, a utttgovai ósi kasl~ly árnyas kertjtben,
ahol , meglett ember mlg egys::cr :it~lhette a
maga g:ondtalan In'f!rmekkorát, s Inyagi gon·
doklóJ subidon oonthatla ki borongó Ictk~nek
mermr6pHi sdrnyait.
Ilyen hlng:utal inspirflhatta a . Jaj csak panaw nc· c. rövid, de igen jellemző soIaIt :
.KinJira i. m~ bilstke kebelem,
Aztrt ne u~njon soha senki scm.
Ih elbirom, mit a sors tám ve~et,
Nem kell, hogy mis sajnáljon engemet;
Ha nem birom, ha veutek acsaU.n.
Ne tudja azt i$ sen ki, hogy bukim.'
Megnyug-vi5.1. I sorsban, nem vIIamely
fatJ.l ~ta, dermedt nyugalom, hanem mily beliIú,
úell meglomolb uilleminye. BilOnym Ó az I
.St;n-, aki a tenger közep1!n :ill: l hullimok
uilntelenill O$tromoljik. nincs ('gy perc nyugalmi
az OI"/'ik/'is h.inykó(Uslól. Vihar verdesI, villim
sujtja kopir lej~I, amelyen nincsen hhzil, nincs
ör~m. MfJI: I nlp mosolya is me$S!e elkerQ!!. MI
dlJ a van hit u Ö ~Iet~nek? .. De Ime, ami.
kl'ilben igy plnuzkodlk _ jó a vin dor lecske
megpihen rllll s uj erów.1 v!ndoml tovibb . H~
ó nincs olt, bizony· bizony ott veszett volna SICg~ny I zllduto vidtban; pedig valahol mUSIC
- puha ttnek virj a. Hittel letkesedtssel lengi
a költó:
'
,S a kopi!" uitl nem panlukodik mir
~dbre vin viguztalisa:
'
Oröme a dal, & a ""'gzc1nek
Vtilelcnje - szent megnyugovisa .•
Aki • tide~ kőben is ily hó RivcI st jI
annak ~all:inak IS IZ ~let vihuaiban mCiCd.zel~
WIor !W:lVt van . K,torrott ltrl' jellem. aki efn'arinl
Uuteleltl parancsol húl kör~~n, • vbme~·ei
k(ltttt,bcn, IZ orutgilYp.ltstn á a ~l~pirodalml
&; t\ldÓ,_ linaúgokban, amelyck ujil pill~rclktl
ttmlSl.llik Ili, ami kor ót, I re pülö embert az
0I"/'i1o: Adtmot, tagjai k k/'il~ v.iluilIják.
'

'

~RTESIT6

.~, cuk levelenkhI upf. I borostylnt.

nUCd mindjárt Ci&z kosz.orut kell adniU
ltp.
Pel~li Ar.any hoz intmtt köllöi leveI8lcn" ·AIck0l"
az Isme,eU~ns~1f homilytból • Tflldl. lellSl!l(C$
ral~ rl~.1dla .ki a~ egyazcrQ lalusi tcIYz6t: most

pcdlg Arany Imprlmaturjival ~kesen jelenik mee
Madich Iómolve: , Az ember tJagálitj,· a KislaI\ldi Ttrsadg aegi5C I ldI. AI iljukori .WIII.
~1r4cok· utin - $ ez i. inUbb blUhn15 körbe~
leendő sl~IO$Zttsrl volt súnvi minIeIn' 20
~~en keresrtül Madich cilk a maga mulatsigfr,
dollfOdk; folyton k~pli mlg",. $ ha plly!zik
ill-oU ifiu a mbicióval eil:y-egy lutalom~telt~
mini I f~t1i ~s nó sord! sleml~ltetó Sophoklw
drlm',,?-l, melynek Herakles a höse, vagy C5.I,k
v~naPJal co munkiJával, ezekben inklbb csak az
oroszlán kőnnőkel mutogaljl, is.koJúu. mail:U
el6kbziil, mestermú vo!;nek megirá~n, amely
m~1tó helyet· foglal el villgirodalom Mgy &
maradandó .lkoliRi kÖl:öll. Pel6fi lyrtJa m~ltJ.n
aralott bervadhabllan babo!r! llUi:ának ts nem.
'l.et~nek az eg~sz molvelt vilii';on. Madieh drimli
k6ltcm~nye m~ltó k.öntösben mutaljl bea magyar
Oeniuszt, amely hogy köre legyen, magura tlll:
"a kiS,zeN kor uilk korlitiból" .. ..
At Elei ~S termEsztI, s az emberi tMtnet
ncmltleté:tJ.e elmerülve, atlkulnakki lelk~ben uoto:
a csodH k~t, amelyeket csak ugy od. leheli
I vHlonra, mint az igazi fcst(l I m3ga harm~
nikus ~rze!~t & il:ondoliW a uinek, vonalat,
Itny- ~ árnylollok s hatArOlOl~n meg:raJlOltala·
kok ~lethol mou~natiba .. őrökiti meg.
Mindamellett, hO$)' gyakrAn betegeskedik,
lU tletet annyira sureh, hoi)' aSirom· c. k6l1em~nytben is olyan koporsót rt ndel m'il:inak
egyuen1 fenyil·dcszkiból, amelyen teenap a vihar
sirt, ngy a madir ~nekcll SirJl szabadon Icg:ycn
a mezón , ahol egybtolvad a termMI ~Ie!~vet.
annak IlÚnden villontival, legyen bir lU 0I"ve1tdetes, vagy gytslOS.
.s t letem lesz I lermmtt
Minden szive dobb.ntsa,
A mad.irdal - I ködös n,p,
Rózsa ár - Jev~1 huJl~sa.
Kis vitág hajol siromr.,
Oem ltkszik _ ad hiuem - t'm;
Hogyha ha ll om a pacsJrUI,
Art Ilincm, dalom zenglt'n.
S lerg"'t g lia jő tObofvl,
Gondolom , haer ntpem ~~,
$dmadásI urt - ls haragj,"
Mult ja v"", - jővóje tied.'
t!lelb6Icses,!gl:ől dw:ud ncm ei)' vene, I"':zZheJI
vi ssusitja a rtg; cJassikus világ idilljeil,.
J"b
il:ei l b nemes hevíilet~I, amelye.' a mao b1mtr
viliil:b1n hliban kerts.. E.trI szI vesen et~o~uJ I
vadonba, mert ott ~an istennek. vlI'gl"Áhllaltal
ltp I $Unlell hatirb •. Ott m~g ncm ~ ".I c"! ber".
On mtg mindenen óseró <fOmll"U, m,nt lulv,l'gl
csÓk tg. A nap, minI iJ Jú otOnl'n, moston tbred
s vtle Ht Id. los m.di,. lsten keze sztpet. m~~
radandó! alkot. At ember keze u l leronll nl, kt-
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U<n~,. hanem IZ qw

tO" netll.lel villoW
~beri nem IkM: U bold~ga. halldúa ~
tők~lye H dekelte. Az ő .m;,~ alll0\6 ~'enie.
qy ul ",U'got tAr It I d61t1l1c . Ebben .... lligbl.n
J6 U a Rouz,a ~ is R<it. az lsten b u ord6&.
a Vili~ ba S61bte: 1u6akO'ZIUIk enmtsQL
Ebben-u 'lhndó hncban, ebben • _Iwla\bn
~eJbcn lolfikle u,ember flete. f&tibNő
a le$l fl IfIek, bUn ts mny, adv b klrll<nd..,q_
leteikőz6t1 Itiinydtalik. S ennek csak az az oka
mert az ember eLp'rtolt letemtőjft6~ amid6~
CIIIk h()miJyos Ö$dÖn 'Ital ... ezettetve boldopH
H elte maPl,' engedell a o:sábnak, amely ot
minderrtudisul &; 6r6~eltel kec:scetette. Az
~deni 'lom súllowlk; ts ő őnmagha utalva,
ee:yel6re elbizakodottan kfje1eg a 'l!uetlmste:
kell,
tnet~bc; de amikor trztni eutbc julta.tjiii
mondatol l korliitolt voltát Sa dolgok rendjtl hilba kutatja clhl~
dhafO'Ott· gyott Islen~hez hutalIA lolyamodn&:. Lueilt:In
hazatiui bízza lehit magiil. aki eombt fel ...'1tó uines,
vett I
mozgtkony ilomk~~kben mutatja bt nelri u
eljövendő világtörténet kimliu16 escm&tyeit,
amelyekben Adim mindig valamely uralkodó
e$%m~t te,tesit meg, küzd ts csalódik harcol ts
elbukik; de ebben az örökös ' öl ts aU, föl és
al' va16 bukdácsol úban vEgk~ppen nem vesrli d
jó csi1lai:fnak remt nYSllfarl.t, Imdynek _~t'dme
alltt a vesztett &len ltelYHe upt varbso!lAk.
Adim, aki mir biztositva Jltja I jövót, Edi'va!
oldll'n, munk!ban, szeretetben ts bten iránH
biuJomban egyesú lvc ismtl boldognak t rti mlgál A dic, mely elboruli voll, ott ngyog u ő
szemtben. At éJ:i Itang pedig. n6szlvtn kerculiit I súzadok Tolyam," mind tiszU.bban is tisz·
mi.,';i;,;,~ói
,
leléje, hogy .nem csupin mU\~·
i6T~ nun vetett!!
kony
kulal"

,

::C,.

..
-,

"

dlrh

~"',

..."

olr.mtny

hannani. a hitve ...
önkinytes válás olvan
rnindk~t Ul jogait tiszte·
VesztH

f~lben

mm fel, nincsenek

stm kelt

keser"

Erre utin ~.nalk el lehetne mon~lli.

Ilag}' ennek IK)' kellett knntt, mm en~IHU a
Casl/S bllll ntlkiil, amely MKd.tchn.k lelkivilig.tt

.lapjiban megrend ítette , allahi született vofna
mq;: IZ Ember Tra~itjl I ma i alakj.tban. ~
igu. hOi)' otl voll I bibli~n Jób ptldil', akii
IZ Ur l SiU.n I,Iljin
neMz ptóbin. leu. Ott
Oodhe .FI III.··j'- I I6bb h.sonlÓ t~r&yu tI be:

i1litisu k6!temtny .z antal remekirOk rnave!
kÖZÖlt .melyeket Mad<lch ntmd forditAsból ismerhttett, de elóbb öneki maginak is ki kellett
l'i.riltnle alttseril pohant, h02Y ieutban me&frtse
• tudb Itjtnak ts IZ tie! ti}1nak lelenlÖlfgtt, s
leUOija ll: i, leni veztrigfl, amely az e&:kz múvőn
keresniil vonul, 5 nem Innyira úrósuvI, mini
mottója negm n~w.,u drf,mai költem~nynek :
.Mondottam, ember, kllld! és blzva blnil1"
O. matt v=em ~re, hogy tn Mad'~hot
dics&em; ~díg hit MJdlcbot nem dicstrni, han~m
ismerni, ~ni t. bKslllnl ken a maga italI
&téke szerir.L ot ebben • köLtem~nyben, annak
m~, nem a IIjit qyfni sona. nem is

/
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hllh,tatlan
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Tal.lkoz6.

1891 - 1892 iskolai tvbel! KoIouuMt
oft.dkk 1aU1k0l6j1 junius 2-in folyt le • budlPeU! !emplomban. A mcgvtllOZOtl viszonyok nem
~dtik meg. hogy
nnyil n qyllU k ' _ntt uo", Ik ikel rEri barloli kapcsolatok $ az
41st .al ru. m.ttr"·ben eltöltött lill.Uro'; tw:k
CT6Icllju emlflre fiYmúhoz hböt! de I.klk lII05I:
vica 'd'lkozt.k, mer~ 5.Ztll:leaei s Igul öróm
h2~1.$f:1 t6ItöUek e' "ktl napot ~mis t1rsasiaibln.
Ot l.u"n 5 6nkor .. temp'omb, mentek. lit
Jónn Miklós piIspöki viUrius megh.ló ;m'bln
Wr1 "dÚl arra II most szomoru viszonyo k kOz!
lengödl\ ,,~tI anyira", ,mely keblt" 'ipWta,

emmekkt

"I'.....

n~eUt

!'ail

Ezul'" minthogy n IZ ll!szefOvtlel
tg)'utumind IZ Ö$sus unilitiu& kollte:iumokban
v~g1elltk tlltlko_ój.l is volt _
mejllllkult ..
~ Un ll' riu$ KoUegiumokban V~eltek Barloll Sző
vet'fee" Is, amely IZan na l meg is vil'$Z1ott.
elnőknek Dr. Hajós Bo!:Ja "yug. min. t!n'c$~t ;
.. Jdn6kn~k ]dun Mikl(ls viUTit:st, ~eYzdnelr
Uzoni 1.tnos pl. leliigyel61 H p6!:tUmokn.k
Dimfny Mwes pl. Igugaldl.
Az Uni1.irius 8:ljUni Szövefsfg f l ulon is
felhi~ja testvfreinlre~ hogy lépjenek be _
vid~
kid: is - mindanny4n a Szöve1stg kllt.tektbe
rendu vigy .I.pild 11goknak. Rendes llMi díj:
100 kor. Bejelente ndll: a n.:v, foglalkods. laUs
fs az. hogy rendes vagy alap ító lag kivin lenni.
este 7 órakor az Országház fUermtbt:n !ehfr
.szt.1 mel~t tlW~ozlak a ngí iskola'irsak I vidim hlngulatban idfzlik vissza a boldog em ltkll
dUk-kor egy-eo kedves törtindtl
Nem mullszlllatjuk eJ f I Ilkalomm.1 megemliteni azt, hOeY II összegyüllek kOtlllt l)
a/)"nlrlia , lkiknek ebben IZ fvben 25 bes t,Wkozójuk volt, egyhúunlrhoz val6 ragankod!.
sunkna. jel~1 12000 koron't .dtok I bud.peti
egybb $tObfgleteire. Itt közöljtik u l I levelet,
I melJyel az .dom.tnyt I lelkf$Zi hivatalhoz jullallik :
Budapest, \923 juniul hó 3-'n,
Nlj[ytisztelelu
JÓZAN MIKLÓS
,,"!liriu. upo . .... pD'p6kl vlkl';u, ur ... k
b~ ly ben.

III'hh mun k.tj.i-

a

Az uniUri us ~ndolltnak szertn, tehetséFink lZf;fint j!d0'l211 .karv~n, itteni exponensQnk
a budapesti unittriul egyhúkö~ SlIlk~letei
Itdelfsf« csatolunk tizenkritl5eter koronit s
JihjOl<, hOeY azt az egyhtd. llzs~ rfsUire elfOE.dni

ser,'tl1l

b,n
lJ
'im";"·
Irodnunk, mivel cl a &Cetly apadÓ
van, pedi.'
.. n,omor esak most knd Igazi, hatatm n ;ará.n)'llbln kibonlalro:tni , Ezt is m~gl.ittü: mir .. gyermekek baritai, a nevelÓk k ugy igy~kelnek I
""hh helytelen ,egiteni, hogy belfOIdOn, • m.gy~r
hu.tban ityekeznek olyan aurelÓ uivekre UlAlnl,
akiknek fáj a gyermeki ~Iet nyom oru..t2a I ezen
.egileni 'karnlk. Ez • mtngalom egyIUtIunk kő-
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ftiben k vllHhangra tar"ll ob dr. Málh~ Lajol
HIREK.
$ . tos;.lnsazó hilrokonunk tllou a IJIOI:n 1:I&e. Nem ~en alakulI mllUnlti dul
J•• laa t5-lIr;e, I I .Unllirlll' trte.Mo Ilitmelcftdelml KOzponl, mety C~~UI IlIzle kl, lt:t6Rnelr ev ~es ~lorduLóJ .. Kedvet olvbÓilllr:
bOtP' gondoskodni fog Ili unitf,riUI, sokuor ha · el(ondolhltJik, hOCY • TOII'moun emelktdG
dJukból eJlIlIItI gyermekek v~elmtrOl H kllIO~ nyomda & papirirak huUiml1 1r:őz6lt "'ennyi
.en a ny"ri hónapokban OdOIHllkróL li nehÚ Uradsigb.a ob ildoutba ktnllt II etmlllt ht..
k&"dnek megoldA"ra lizlagu blzolldgotil dluI. lapunk fenntarU.sa. Mi blukodva indul~ nk el •
tolt fettl. NOszOvetltg larJaibó1. Oajtuk nyug- mUOdik tvre is, de ene IZ utr. közOn~1r:
aik I I unlt1riul magyar gyermekek IIcnvccteael- i1tritobtt ktrjük. S c k~r~$link cu1r: annyi hon
nck gondj. I hiszük. hogy Ok ut • terh et nerc- 250-tn. uok akik a muLt ~v i 100 K-4t ~ sokan
IW~ akik al id ei 300 K-is tlőfizeMsi dljal mt,
",tkl fogjU: hordozni.
A vld~ki UIlJu,rlus toinadalom pedig. CIt I. ~dlR" ~em kü.ldté~ be, nlveJ1redjen ek lapunk
tuadóhlvllalábl mIelőbb eljuUllnl.
uivank~J hjl.Ok, nem fog elú.rkoznl Budapest
Jullul t -t .. a Oun.tisu,menU I!iYhlzkör
uomoru llYermekelnek kt~ tekin!ele előr. Mert
.-kiknek I,WI Klbbcl adott, att61 IObbd II kivAn. rendes kőrl közgylilb~t Ilttja FIlzC:8It:Yltnlllan.
TOIOk VtrJl II I$ten. hogy n~rclelleL karoljoik lel li gylil& programja llpunk mil helyh oLvuható.
azoknak az Ogy~t, akjk~ lulajdonktpena mennyek _
Jullul 8·4n killlötdi 'IftId~ lesz ujra a
nek onága. fogld jfi lIit Budapeatnek iuó, blldlpesti e(O'hhltőul:g:IIC1r:. Mr. Forbcs u ameporol levegőjtböl hOIú.juk siető gyerm ekeket, rikai ~ . ngol u nit.iri u~ egyhhnlk Ititrüld~:~
..
mint az ~Iet orsdgutj.trOl bel~rö kicsiny dndort, &kwk houJnk, hogy v!gLegcscn .!etö
hogy a h.gyom.inyos magyarvendtgsleretc! hir~n hozza I "Missw·tw:.. Qgyfl. Ü .lkllommal (jul
mOltse essen etorb', amikor ~pcn aJellc.ileg hozál,k 8.) val,irnap d. e. II órakor Ilnnej)tlyes ISIen1qk6:clebb " lÓ lIitrokonok veszik igtnybc. gy tiszteletet tartunk. templomban. Ktrjük hivcinltd,
kovicsolódik majd egybe, Roros eimbe a mi "02y rI aHaIomra il min~1 nli)'Obb SItmban
tinldld.lmunk, kiegyenlitödvtn alalu H I v.tros jdenjenek rner.
-lllnli kGlŐnbUgek. igy jAruuk Jtzu. nyomdokain
8.144c5Y allpllv.tny közeyülbt e
aki 5liv~nek legforróbb szeretett! a gyermekre hó
pauroJta h hItelödeink utain, akik azt tartottf,k,
Junlus 24-tn (vasJrhogy ~p !estben van ~p Mlek. Ugy lei}'Cn 1
nlp)
- jlf.ldoEÓCslitOrtöki

=

,

Meghlvó.
li Ounaliuamenti UniUrius EiYhbkőr tvl
rendes k6ZiYül~t 1923. juU ... s l-tn (vawnap)
4 . e. 10 órakor tartja. Ftl%CSg)'umaton (B~k~ .
rirIDClD't), az unitúius templomban, a követku6
Üli)'$OI'0utl.l:
I. Istentisztelet. Imi! mond Biró Lajos buda·
petti lelkkl, predild.l Bartók OW polgtrdl leikhz. cnelcveztr : &Jnn Áron , hOdmCl:övUirhclyi
tanitö. 2. ElnőJe;r megnyitó; Dr. Hajós B~Ja kőri
I. gondnok. 3. Megbiro levelek. 4. Meg. lakulh.
~. Felsőbb rendeletek ts tőrv&!yek . 6. Esperesi
jettnt~s. 1. T.nOgyi jelentl:s. 8. Egyhoizl .ill.m~e·
~ty letosztm. Il. Svilci scgtly letosztisa. 10.
Rmh~k. 11. Fót,nics KoloZ$v.irt 1023. 12.
JOitanicsos v'laszloisa. 13. j ogvlswnyunk az erd~yi Anyacgyhmal. 14. Angol ·Ámerikai Missi6Hb. Budapesten. I~. Indilv.inyok irhban - előre.
16. }ovO kŐZiYG10b helye & i::leje: D~v~vtnya,
1924. junius hó.
~Ibcn köz ~Wd. JelenlkCl:ni kell idejtbcn
a Itlkbli hlvallln.il - fíizesgyarmalon t~k&
dr .. ltgye). CnllatoÚos; Püspökladí .. y-OyOlnaSu,t.. lom_V~sztó felől menetrend szerint.
Bu4apest, 1023. VI. 10.
·Dr. H.jót. Btla $o k.
J6zan Mikl o, $o k.
kOrt I. gondnok.
esperes-pOspOkl vie.a.rlul.

-
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. Juniul lI...!n ÚIInepelte
""', ,nyiig. pöst. H "vim fólelíi&demes tanf.aosa ncjb-el.
tvcs bfordulójf.t. Meter
aranylakodalmuolalt ,
kiv.inunk.

,

prinköso:l
$iondor

,,' ~::i?;~~~;

A Luth er4nu l elYhl~
l:ves lenniU;id.nak jub,Leumi!
:!::,'~::
IO·~n. A gimn.izlum jó .derg O'.k'
U!rl tpo.Le!~n voU elnelyezve ~~
lŐtt • tuori modem tplilel~. A J
pen IZ unitárius ei:yhtz.al Jó;&n
vllwlu, ktpvisclte.
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Kádakat
P"tt onyoklt
Bo, e4tnyeket
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pro-
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MiI<~
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BERDE l,ftJOS
cipktlltle1e

Budapest II. 8aUhyiny-ulca 48. ,dm.
Fhli - és n6i cipőt mhh!k uth thIitek..
Javit1s1 is vallatolL Mfr1fhll lirak..

erdélyi vonatkozás"
néprajzi. irodalmi és
történelmi kiadványai
,",ndelhetOk

»STUDIUM"
KÖNYVESBOLT

lv ..

Yllmos cs!szár·1II 55•
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IfrfisUlbó iidele
• IX. ku. "IlleT-piacon.
Pirll. f. l iullIhik, tflikaW,Iok ü la ndó.an U
olcsón lIaphal6k.

klllf&!di k

Büuru q ,úUii
I
bdl6ldi klkl~ 6t'oIyól",tot

feldós kiadó; BIRÓ LAJOS.

STERN JÓZS~E~F~R~.T:;-.~~~~
Badapest, Kilvin-tér I.

