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Nagypéntekre jön Húsvét.
Ha jelképben akarnam megörökíteni a vitag abrazalál, amint azl ai elmiJI! tsztend6k
eseményeiben latom, akkor ecselern a legfeketébb ninekbe mtlrtanam , egy sötét Oolgothtll ft!S-fenék, fetején egy szörnyU kereszttel, mely mintha az égbe akarna fölkialtani vilagosstlgé,t s a
keresztre ráfesleném Krisztus verző, vonagló testét. Mint a nagypénteki Gotgolha, otyan most
a világ képe, szerelet, igazság, jog, eszményiség keresztre vannak itt fe61.ltve. Modern farizeusok és
pilátusok, kik a népekre ítéletei mondlak, ujjonganak, örvendeznek, mert tervUk ez ideig nagyszerűen
bevall s az afutók is megkaplc\k méltÓ julalmukat. Krisztusi megfeszllellék, palastja folött meg·
OUIottak: ez a jelen képe.
S mi, akik legtöbbet veszitettünk, kikt ől a legszebbet, a tegdrágabbat s a legszentebbet
vették el, mi, akiknek szíve csordultig leli fájdalommal és keserO.iéggel a kereszire feSlllb miatt.
az események fOlött gyaszoló Máriával sa megrémUn lanrtványokkal könnyes szemekkel állunk
a kereszt tövében, melyre legszentebb eszményeinket szögezte ra a bOnös er6szak keze,
Olt állunk, de nem vlgaszlalatJaniJl I Nem, mert mi túllilunk a nagypenteki Golgotha
t6lf:ljén s HiJsvét aidolI hajnalának pirkadásal varjuk, mikor a felkető nap sugara szivarványt SZG
el6rvult nemzedtk hullő könnyeire, Nagypéntek után husvét következik: ez egyuer szent b
bizoDYos, Megsebeztek, kifosztottak, földönfutó bujdosóvá teltek, de husvél hilél el nem rabolhatta
IIIIOnk semmi erőszak. Husvét hite arra tanit. hogy eszmét, igazságot keresztre ftufleni nem lehet,
az a sirbÓl is kitör és diadalmaskodik, meri az a rendelletr!se. Husvét hite arra lanll, hogy a
l
1ItIII!eIet, melyre lsten feladatokat blzOU,megfojtani nem lehet, ha sws;or l!:ereSl re fesdlik is,
""egyedikszer is új életre lámad s élni fog Orökké. A húsvéti hil arn lanit, hogy egy napon
-.mrténik a nagy igazságsZOlgáltalás, a hazug farizeusok éi;pilátu~l)k megszégyenotnek,•• ~,gazdg
árulók
,
Jef" 10nában O$zlol;nak _ fölébred a világ jobb lel]ciismere~~. Az eszme gy" -
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sagos QldOz~nek vallak kilé\fe Álláshoz a cn.
Heribert R au
lidlO ncm juthatott I miután a katbolikus rOkOQIrt., ".rnel". Kozma F16r.
ság is megvnnl tOlak minden segitséget, majdne.'11
Ugy énem, hogy egy felekezet lapja sem éhen hallak I
fo lalkozhatik tObb joggal és szeretettel a nagyVégre sok viStanlag"g, betegség és anyaai
, , ' dó- vallásbOlcsész és kOJtö emlékével, gondok ulán - mely időben Ms lelkIl, nagymQ.
nérne
II ...mint éppen amI. egyh. tun k
itOj, . veltségll fele""ge
."
"
'" ..
munkáival,
es.
vo .
t egy
.....1l1
... maszl - 1868meJy ugyanazokat a gondolatokat és lanokat hlr- ban egyszerre feléfordult ismét u érdekllkl.!s és
deli mIni a mlllt század f.! nagy embere.
néhány magasztos mövének megjelenése utan
, Es Ilgy énem, hogy egy idöszak, egy han- megválasztják Offenbachban lelkésznek, hol azut'n
lat sem allralmasabbagyözelemre, fdtdmaddsra valósággal Channing mintájára Onneplik és szere~u IJrDldletre elhivott szellem felidézésére, tik őt 10 éven át! Amerika módjára felekezet
;inl éppen a husviti idősuk és husvéti hangulati kOIOnbslg nélkOI látogatják a kicsinynek bizonyult
Mielőlt bemutatnék - magyar fordltásban templomot, mig csak egy szerencséUen széaUés,
_ a nagy nfmet gondolkodó munkáiból nehány hossudalmas, keserves betegség el nem puntitja
u emelvtnyt, csalt rllviden ismertelern tájékoztatás .... sok szellemi munkiban, harcban és megpróbálcélj~ból Ileirajut
tatAsban elgyengült szervezetet.
Heribert Rau 18J3-ban a Majna melletti
Temetése valóságos diadalmenet volt; de
Franklurtb3n szIlIetet!. Atyja egy nagyon tekinté- nem az enyészet, nem a halál, hanem a halhaIyes és vagyonos római katholikus kereskedő csa- tat/an s mindent legylJzlJ szellem husvéti diadala!
ládból sz~rmazott S lial is Ozletembernek stánta. Virágokkal megrakott koporSÓját már nem csak a
A Ilatal Heribert azonban mar kora Ifjuság~t61 család, jóbarát és hUrokon kisérte, hanem olt
kezdve nagy hajlammal viseltetett az irodalom tolongott és sorakozott az .ellenfél· óriási tábora
is; eretneknek bélyegezett legérd~kesebb muniránt s m<lga is feitUn6 tehelséget árult el.
184I -ben, 28 éves korában már nagy leltü- kája pedig a haldoklás napján érle meg hatodl1c
nést kel!ett szociális lhémáJu klllteményei és eibe- kiadási! ...
szélései állal, később pedig vallásbölcsészeli
Ez a hat kiada!t elért három kllleles eiméi.
munkAi hozták bámulatba a ~badelYtl theológi- kedés (Neue Stunden der Andacht) érdekli az uniival rokonszenvező hiv6ket.
tárizmust is tárgyánál fogva legjobban.
Mintaf~le vallasbölcsész, polilikaitllrekvésekTudtommal e munkát boldogult nagynéném:
ben még a forradalmi években sem igen vett Kozma Alajzia, Boc.sor Istvdn néhai piPli pro·
rbzt, de annAI inkább harcolt a ~zel1emí stabad- fesszor és történetíró felesége honosilotla és szedgért! Hihetetlen munkabIrása és alkotásra reltelte meg MagyarorszAgon, amennyiben az iti
termett szelleme folytán egyre mAsra jelentek még ismeretlen munkál nagy mennyiségbe n
meg feltllnést keltő munkAi; ugymini: A.7. ó és houtta meg Upcséböl, hogy bennünket elhagyni
uj szövetség történele" .A jöv6 vallásának kate- késlll1ő és minden szép és nllgyszeril irAnt rajong6
Idtmuu" .Az igazság súkrái" "Természet, világ lelke uloljára ;még elárassza rokonait és barátait
is élet" .A német nép tOrténele" .Modem áhita- nemes ajandékával.
tosr.Ag órai" stb. stb
Es engedtes~k meg nekem, hogy mikor
Miuttin irodalmi munkásdga mind ig lobban lélekben egy Ullem telhet6, szerény kis emléket
is jobban tbolodott el egyhiza tanltásaitól, néhtiny kivánok _ 8 h/tirt, lelkIismeretiri, nugr:yózódih3lonlóan gondolkodó barátjbal egyült még fia- stirt Go/goldl jd,J bfJlcsiSlflek _ feIáUl ani,
talabb korAhan áttért a sokkal subadabb. ugy- egyuttal néhány virágszálai nyujlSlk át képzeletnevezett .ntmct katholikus· gylllekezetbe, mely- ben a régi etkOltOzOtt kedves ajAndékoz6nak is I
nek 1847 ben Stul/gartblJn, ktl;őbb pedig MannKülOnben ls egy tartozásom van még vele
he/mben nagy hlrCi papja lelI.
szemben. HalAlos betef!ségében azt kérdezte 161elll
Eleinte nagy ovACló!lkal fogadták és IInne- irltm-e, élve:em-t a már kezem kOtOtt levő kGnyptlltk mindenüii, nthány é~ mfiködl!s ultin azon- vet? A 16 tIItS leány nem tudolt erre el~ trtelban a ~ Termtnel evangelium.'!." cimll nenzá.ció5 mesen és megérlllleg válaszolni. A (JI MS ofel"
m!lv&tek
m..m.1e éle , o,yttin l ""
". n felmentet_ asszonya kllvetkez6 uámokban megjelen" ........
..~._
tn
AlIbitól~~ n
__ ,; .....
R
tá5ával, a "kedvenc" helyek Jellrij'=aelca t0'ria
etteneta tiz tv k~kezett ~tan az egts:z 1I&ével, OINev61ogatUával, tovAbb IerjeazléM"
cn"'.""dra ntne I NtuI CH]r bojkottA~k. de vaJó.. kivtnja most a feleletei megadni.
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~k~nat nyelv~ vannak megfogalmazva s va'mi
ev ssel It!Ondanl:k .többet, min! ami a :t~
Van-e okod husvétot (Innepeini ? Ez a kéraek
s az áhitai 6r'm Ihletett szivekben m~r elOI
,.. 411 oda most lelkiismereted elé. Husvét (In
,dOn m.eg-meg villan. Az az egy bizonyos ho ;
htk?t meRlejieni ez idO surint mig J~ki
~nn~;~:l ő~~~~~é:i~~ i:~:~~, ~~'~u~tkl~~ mély
••Irok setét jén éti hisz a lélek halhatattanságában. n~k se 5lkeruU. Az az érzéslInk lámad h
la örök élet vágya általános emberi ösztön- bizonyára az Islen akarja atl Igy Hiszen ha I~rn
ak3.'la v?lna, hogy a sirormíli éleI ti1kát mi
b& fakad, mil maga a teremlő lsten plántáU mind- ~zl
15 meg1sme'lllk, akkor bizonyára képeSséget is
.,.jllllk szivébe. Ontudatosan, vagy öntudatlanul adott volna rá.
otl éJt és él a vágy mjnden korok és földrészek
lsten jónak látta, hogy az örOk élet titkát
eII1berében, mini egő ~zomjuság a láthatatlan után. ne hozza át az érzékelhető tapasztalati világba
Egyik--másik ember talán nem is érzi, hogy mily hanem az érzékfölölti világban marasztalja, jónak
GQl(lnöket hordoz lelke mély~n , sdmukra az ölilk lálla, hogy ne hozza az ész és az ismert vil~ga
tlet hihetetlen dolog s könnyen kibekUlnek az el- elé, hanem a sejtés éa a hit világába tartsa
múlás gondolatával is, de elöbb, vagy utóbb, mindezideig
amikor öket is koporsó mellé állit ja a 5015. melyTényleg: az ész megmll.gyarAzni s tételekben
ben édesanyát édesapat, hitve~t gyermeket, test- kifejteni nem tudja, a ulv aZOLlban ösztönös erö.
vért, vagy barátot leme tnek, vagy maguk vergM- vel vágyik az örök élet ulán. Ki rideg éaszel
lehetetlentll halál os kórágyon, ha máskor keresi az örökéJe! titkál csupán. az ugy jár mini a
nem is, ezekben a nehéz órákban ösztönös erövel tudósa rózsával, ahelyett, hOgy gyönyörködnI' a fÓzsa
uakad föl az Ö szivUkbOl is a dgy a vL$2ontl;!- színében. sztlpségében s illatában megérezné a
üs, a7. örök élet ulán. S az nem lehet, hOgy a teremtő ISlen áldott lehelletét, szét~zcdi szirmai!,
jő Islen kegyetlen játékot akarjon Uzni mi velünk.
hogy benső szerkezelét megismerje, de aztán, lImi
Az nem lehel, hogy egy sötét si rral és egy bus Igy kezében marad. az mM többé nem rózsa.
fejlával mindennek; szeretetnek, gondoJatnak, Kiben hiányzik az a bizonyos hatodik énék a
eszmének, a léleknek is, mely embert emberré szellemi élet igazságai iráni, azt az emberi én
tesz, mind-mind örökn; vége legyen. Hi ~zen ak- értelmi okoskodással é s magyarázatokkal az örök
kor meg kellene hasad Jon az anyák sdve gyer- élet felől meggyözni sohasem tudom, meri az az
mekeik koporsója melle!!. Hiszen akkor még el- O számára nem lételik, nincs, ép úgy, mini mondI\aU édesanyánk emlékét is ki kellene tépni sdvUnk- juk, egy színvak szá mára nincs piros szin. A lelki
bOI, mert hiszen ö, akihez ajkunk egyszer Igy élet szlnvakjai ök. Lehetn ~k költői tehetség, szól ·
szólt .édesanyám-, ő mát senki, semmi, csak hatnék a legfestöibb nyelven. melyen valaha em
foszlad01ó anyag, mil nagy sietve temet6be vittünk, ber embeihez szólott. mind hiába, akkor sem
fOIdbe ~stunk, hogy a bomladozó anyag szagos tudnám a szinvaknak lelrni, hogy milren szépen
lehellete meg ne mérgezze házunk levegőjét. Hála virit a piros rózsa mAJusi kerlekben, hogy milyen
a jó Istennek nem igy van ez! Az anya mindig megható képekel festeIt a nagy Rafael, meri a
anya marad, szellem alakja, mint éleiUnk őran szerencséllen szlnvak olyal soha se látott, arról
lYala, mint védő Reniusz elköltözése után is itt fogalma nem lehet s ahol én a szlnek varáz~ban
él szivUnben s vele egykor Ismét találkozunk; gyönyörködöm, ott ő csak szürke semmL~éget
Hol, hogyan, milyen formában, ez az, amit Ját, a szinek s a vonalak nyelvét II nem érti. A
embernek tudni ez időszerini meg nem adatolt. halál után hol én az örök élet áldott tavaszát
lsten jónak lálla uemUnk elé mindezideig sOrO várom a ielki élet szlnvakjai csak néma, söltll
fátyolt vonni, hogyazi, mi a siron túl vár ránk elrohadás! látnak. Egy-egy nagy lelki megrá~kódás
halálesel, mikor gyermekét temeti, vag~
meg ne láthassuk. Azt, hogy a test, mely a fOld azonban:
maga vivja a végsO lusát a kórágyon, a. lelkt
múló anyagáhól épOIt, iölbomlik sjelenlegí formászin zemét is fOlnyi lja s fölébred. benne iS az
!'ban élni meRszUnik, aZI tudjuk s termés zetes ·
sejtelmes érzése
k
nei tartjuk . Porból lt:llet.:k. pora kell válnotok • örOkélet
Az ilyen emberekkel szemben aztán vanna
Mondja It szentirás s igazsága alól senki számára
emberek, clodálatosan finom éS, é!zé~eny :::~~
nincsen kivétel. A lélek pedig mely érezett, gondol
emberek, kikre azl srokhlk l1I0~ am, ogy E _
Icozott, hitt és szeretett, a lélek, mely isteni elem 6ket
e
hatodik lelkiérzékkel aldol~ meg.
m
IZ emberben s mely az emberi valóban emberé
bertársgJkat a lelki élei tilkainak látas~ba'!a f~k~~
leszi, isleni lermészeténél fogva örökkévaló, örőkké mul ják látnak és ismernek olyan Igaz g
,
él, de az, hogy hol és milyen formab~n az ez
mások elöli titok lAtyola f~ . . se tudja
id6 szerint mindnyajunk elOtt nagy tiiok, mély melyek~t
Az ész nem éni s me8magya~ III Mert a
mlszttJium. Abból a titokzatos világból még soha
leJIkI 'Isuanem jött, hogy kielégitse kivá~csiaágunk az örök életet, de nem is lagad~a~~ a:!i II slron
ebbondja, hogy olt mit látott. H"adásokról lény, hOg~· ezidőuerinl tit~k ö~délet 'Ieheleilensébnztlne:i, melyeket elköltözött 1e&lvérek ~lI1den~k tul vár reánk, a~ é~~ma~nk r mellÍsmetÖ k~pessl
. A (fdeg ~ magm
• silOll ILlIi eIetről. de ezek a hiradbok IS a fö.d gét, hanem a ml
gének korrátOltságá~llele~t:Uságainak kutalhé"",
lotyaljdn mq:far ts csak otyan a lelki el. I~gó mkseS mellyel kemel~~'-n.z umtárlus
mini egy halványan plS
'
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:zOnkben egy viligYáros u!cáit járjuk 501ft ~su
kán Világilunk vele magunknak, ho&>' valahogy
el ~e ti!vedjonk de el a világf tás gyönge ts
homályos.. S ki' merné att áUltan;, hogy at egf:s~
város csa k abból a pAr htizbóJ es utca fi8rokból
~1I mit mécsesDnk vibráló fényénél vél~lIenUl
m~ láttunk Senki, mert a városI csak akkor Ismer·Ukg mee: ha hajnalt pirkaszt a fölkelO nap. nv~d

1

kl a' szellemi élei világában csak azt tarlJa

:;;Z03k, mit értelmének ma még korlátolt Moy-

kOrévei átfog ni és bevilágítani képes. .
.
Az ész lehetségesnek tartja, a SZIV követeli
az OrOk élelet

.
Hatá rtala n lehelő s~ek idejét eljUk. A sz~lIeml

fejllidts nem ismer konalokat .A '1:'dás minden
nap új és új igazságokat hoz kl az Ismeretle nség

mélystgeiból. Megvilágit és éri hel/Ivé tesz olyan
dolgokat, melyeket ezer éveken át !!p oly nagv
titkok ledtt k eJ. mint ma az OrOk életet. Egy
másik hasonlatot mondok, illetve folytatom az
előbbit Olyan az ész. min t a fO Ikelő nap Amint
lassan mé tOságteljesen emelkedik a hegyek fOlé,
mind nagyobb é5 nagyobb körl hint bl! sugarai val, elúzi az éjszaka so-ü sötétjét, mely a tájat
megfekodle, erdők s mező k virágai! ~ Uaka Tla s
mi egyszerre tisztán látunk mindent s tájékozódunk a körülöUünk nyOzsgő világban. Vannak a
sullemi életnek nagy igazságai, melyekel ezer
éveken át stirü sötét titkok rejtettek el, de egyszer rájuk eseti a tudás fénye s egysurre köz·
ismertekké vállak Előérzet, távolérzés, akara tátvilel
még coak a kOzelmúltba n érthetetlen reltélyek
voltak az emberi ész előtt s ma mir tisztán látjuk
6 ~rtjll k; megmagyarázzuk azok okAt és természetél. Ki merné azt áHitani hogya na p megáll
emelkedésének·
ismeret ezután se
st az OrOk élet tit ·
1
hozza
látja?
Iá-

I

bele
villaneddig
a ter-

'_Cc:

a vakondok lagadd a Mafl.oOt, mert ut ő . . .
se látta.
A hivő lelkek minden idOben Uradba1allaMk
a slron túli élet képének festegel&ében Kl-ti
lelki alaplermhzele, m(Jvelt~e, erkOlcsi &zal_
és &aiálOs étetvlnonya szennt képzeli el azt.
Tehát ahány ember, vagy legatibb is ahiny fl'
van a világon, annyi képet lilhatunk a ktUllnbeq
ismeretlen OrOk 4!letről. Csak az bizonyos bOSJ
minden ember azt várja a ~iron túl an'!inek a
fOIdOn hiányát 4!rezte s amit értékesnek' tart. Kinek
szive mindenek fOII)II igazságért dobog amint
lit ja a földOn a nagy igazságtalanságokat: az ártatlanok szenvedését s a bOnOSOk sikerét u min.
denek fOlOtt igauagtevésl, erkölcsi kiegy~nlíli5dést
dr, ha ut a fOIdOn nem kapja meg, asiron tül
mert hiszi, hogy amint a természet tOrvény!!"
amit szintélI Iste.n ~dotl az elem~kbe, senki me(
nem változtathatja, ugy az erkOlcsltOrvény is IIrOk
érvény ti s hatalma alatt él minden emb<!f. KI elfára dt az élet terhe alatt az nyugalmat, kit Muat
emészt az vigasztalist, a uklalotl sdvíl békessé·
get, a sze nv ed ő ember a fájdalmak enyhülései
várja, remeli ott a litokzatos menyországban I
szemét yes megfigyelésMl tudom, hogy egy kis
gyermek, ki nagyon szeretle a méhSÖrl. úgy kép ·
zeli a menyországo1. hogy ott annyi a méhsOr.
hogy abb3n is flI rOdnek az emberek Ha valaki
meemondja nekem, hogy milyennek képzeli a
menyországot, én megmondom hogy milyen az
ille tő 1~lke. A vad indián számára azért kivánatos
a men ny, mert úgy gondolja, hogy ott tó alkalom
vár gazdag vadász.atra, az érzéki mohamedán ott
soha meg nem ufinő . orOkkévalóságig tartó élve·
zetet remét, a keresztény ember pedig eSlmenyi
életet kere ; a menyonzágban. Pál apostol oly
CiOdásnak képzelte a mennyet - mint mondja amilyent szem nem tátott s amilyenről fal még
soha nem halloll. A régi Oóthok aValhalla gyo.
nyOre t vették, hogy otl meglzlelhelik A régi keresztények egy boldog városra gondollak, melynek
falai drágakövekből gyültek, kapui csillogó gyOngyllkb61 vannak kirakva s benne aranyülakon jarnak a hallhatatlan lelkek
Ezek a képzel6dések, bármily szépek, szlne·
sek és ragyodók is, az OrOk élet tilttát fölfedni
nem tudják s a valósághoz kOzelebb nem visznek.
Mi pedig valóságot akarunk I Szent igaz, hOlY
élet slron túl és airon innen csak egy van, eg
lehet: végnélküli Orök szellemi tevékenység, SZOdleten folyamat a tökéletesség felé. S ki az örölc
egyetemes élelfolyamatba lelkileg bekapcSOlódott,
az már most a földön az örOk elet részese ; tellel
és gondolatai hatásukban Orökké megmaradnak.
Az csupin a testi halál után, de már most UI a
fOldön kezdi5dik számunkra. Ha van hallb.IaUaa·
ság, már e fOIdOn részesei vagyunk A modera
ember érdekl6dl!se ink'bb arra irányul, hogy Jd
történik velünk itt e földOn, hOJt' asiron tlU!aI
jOn, Istenre blua. A menyorsúgOt nem cnk •
51ron lút kell várnunk, hanem :tfGdunt 81 ...

~~. ::g~~ f:1~..
I!I~':J:=:~ .:t'~ f~
L

•
btentdta Ittk _Ille
AnIUk yaColl:
De I kis eperte_tzl.1
MttgyÓfYlt, ha "Ivem lil.
Ha Aranyosr'kosl Su~ly S. Y&tl"l!wtYnlt
előlutirjl, .ugy k~tstgte.len, hogy Iú~ Pdőtll
ye~l~rt az Akadtmia bajai közt yilastl...·
de Kma. ezutin nemsoltira e1hallaal
'
Idtl~t ~Y mbnemü kölltuet foglalta It
A gyilltlttlth tlet köllhltte.
.
Kotozsvir p.pi'n~k választja s tanirkodni •
is kell a kOll'giumbln. E hlvat.los munka/n kivül a koJo1Svifi lapok"ak iB munkatir1a, hogy
~zer~ny ]övedtlmH. amely c81lidja lenniarttúra
IS ~h2: eltJ.!, gyltapltsa. Tehit pap, l&>ltr h ujúgltÓ egy ~em'lyben. A .Id)ljhzet ibd."dviltga
egyelőre kiesik lelkéből, Illetve a mlndennl!,i
tIet 2:ondját.balit nemeslti it és álmodőját élelmúvésué teui. K'id! költők ts irók vc~tik át
eJ.!tst 'Idén $ stimiu. Hugo Victor, llmartine
Heine. WOf(hwarth Sums épen olyano\{, mint
Dante sdmira VerRilius. A! élet neh~zst~eil
ezek e'1yhltik, nek teremtenek egy olyan vHigot
sdmáu, amelyben örömest ti s amelynek sz'Pségeit, mint • költ~Slet kegye, papja remek múfordltisban nyujtja át a MÚtsAk hIveinek, holn' ők
is győnyörlödh essene k benne.
Mi ni pChpök (erre a tiszuégre 1861 bcn 2
tordai zsinat v;l.laszlolla megi megalapította ,
Keresztény Magvd4 c. fo!yóiratol, megteremtcUe
az angol is amaikai hitrokonainkkal u öss:ekÖt·
telési, lelépIttelte I tordai iskolát és kibóyíttette I
sr.élelykcresdúriL ts. 5zcreny jovedelmú puspcSk
még ;ót is letl SZ"gény p:lOok is tanítóit Irinyal!
~aiál köll~i2:én ncvelletle és I~ ihez a<l:ta ~ket
Valóban kölltuellé teile ammdennapl szurke
ile!et.
•
,.
Mindez azonban csak al eredeti k~lIot, a UTom
Izlisü eszlitdl. a mily tudóst, a ~ölCS ~gyh4Z[trjf.t,
a gyöngédszlvii kegyes emberbaratot dicséfI, pedIg;
a koron'! minderre a munkára, a nép~öUisl
üi!őnek
Vadrózsdk" cimu kötele leul lel.
gy Ebben" a kötetben mutatkozol! Krita legln
kább töltOnek, cutéUnak, papn.ak é~ tudósnak
cgyaránt Mir 1843-ban elórizeté51 leltuvásl bocsilott ki a· Vadrózs'kta, de mint emHl~ttem, e~ben
az időbtn m.is dolgai foglalttkle idcJét De mIkor
1859-ben uo Erd~ lyi Muzeum Egyictben .!léMny
népbalJad't o:vastak fel, Kriza lelk~ben ulra
ébredt a régi tilretvé" I. i. hogy az Omes m....
megblálható népiu epikli köl!eU1.~nyekel
gyűjti. s egy csokorba kötve nép!nek Iszll ra

bdeie.

, .., az már e l
. igy hisl az
ahaltll fölOll
::,~ko.lelesSégeid,

a hivatási,
ah •
:m reAd bizoU, éld II legfObb •• legnemesebb életet, mil ember élhet,
..,esd az Islent, szeresd az embert s a IObbit

bIJd csak a JÓ Is!enre. Ez a legjobb el0kéuUlet
• atenyorstágra. A szen"tet már a fOldön meny·

ota42ot

-

teremI.

"s minél 10bb van bennünk a steretetböl,

ebblU az isteni elemből, a lelkiséglx'll és a nelIedIMI, ami örökkévaló, annál biztosabb vagyok
u OrOkélet felOl Minél kevesebb van bennem
Istenből annél gyorsabban sodrödom az elmúl.1s

6rvtnye felé. Ami bennem nem isteni, hanem
muló, érzéki és bfinOs, az megsziinik, mert az
annak a 501'18, ami pedig bennem az Istenből,
az l) lelkéből való, az örökké él, mini maga az

lsten.

Hi~zem

az örök életet I
Dr. Csiki Qábor.

Kriza János.
Halalának ötvell~dik
A költOnek bi a papnak
e r'Övld IrAs. Em ~ke ma is oly
ben, mi> t azok a vadrózsá"',
nfp vir'goster1jében nyiln,k s
hze olyan
csokorba

~tKÖltö

id,..
íródott
lelkünk-

. A S2ehogy

,

,"' e!-

•

haUr'"

nemzetnek és egyháznak
el6t1e volt egy nemzetnek
támadása. Kr/za felismerle
költözött a m.gyar halh.taUa-

ft

óSU'

helyez~1161

• uelld
mir az idegen
sebektöl botUva
hlinyiÚk e Itölnaiv szerelem,

fogvl nem gyózött lelkes/'eni, Igitil~1
szenvedélyesen a nlln' cél érdekében. Papt~~t:
tar IIvi~yail mind . ~é111~O~:p I k~'::d~~: tanuIkába. v mlga ~In 61bmódotat I:s I kieJté5t.
~inyozla Il~P~Q1O: bttl1rtndszerl alkotot! m~.
v m.agl eg sz
bben visuudhasss I ntplcs
f.raplott.
Idól'"!! I nem gyólle el~..'._~~'!!iteJÜ barftal-

~~és!~b~gJ~~~veÚket

tz~!Shjr~~

Ipró:ikor'I"lval IOImor - -.... _-
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OjI6IJrsail'.k és a nyomdAnaIr munUjit.
•
na , ev
ntomg mellett, e tudós H(yd'
De~lr :1!~S~a: mellel! lehetett jó munHI

t!
~~e~~~ ~!~~k~!71v~~~enyi~~~a~rnUI ~ v~~~:

t'gy

el .~ idő iirjibln. O ~tjtelle. _hogy r'JI~
I /6 sig "VUI/szilr amtkor I tobb~ talán e nem
~:zh!16 ni!pies költemi!ny~~el,
~i iafJ!~
ik.inak megmaradt d;rab]3JI, lonl!hku5 r ss
~P ekenIl n utókor számárli. lJlegm~n lenl.
rln' Elle~tl lámadt~k I<rdt, ham!Sllással ddelták I , hogy oláh eredelib61 v'flnilk fordltv1
ezek ;. ~i!pies költemények, de K.;zioI tudatiban

n:

volt munk4ja i!rté~ének és még a. meghurc~ lás
napjaiban sel:l'l ~\62Ie eleget küm P3PÜrs'Lt a
, } újtb lolytatáúra.
~s az irodalo!!!, a kritika legn3g)'obb kép·
\'is~16i megJdIák a választ a támadásokra.
Arany Idnos a maga b;lIadl dméletét lát!,
ip."lolva Km. gyüilrm~nyeive.1 Az Akad~mla
JSö3-ban, mikor a kö nyv me~Jelenl, II S~mue1dlljal tiintette ki. Csenge'y An ta l. Fogarlssl János
irtak Idolvuuk róla s v~R: ü l Gyulai Pal, a $zi·
goni' kril i~u s meghajtotta ~:r. elismerés úsdalát
Ktiu e:ötf s mrgállapltotfB IIzl a megbecsulhe·
leUen értékel, amit az ő-székely balla dák a mlgyH irodalomra nb:ve sub specie lIeternitatls
jelentenek.
De megJllapilhalja azt minden muve l! mal!:yar
ember, csak el kell olvasnia Kódar Kata, Buda;

llono, A Szip Julio, KómivtS Kt/tmenni, Bdtori
Bddi2sór slb. c. bantdikal
A lud6s munlrájúól pedig a nye1véözet mu~löi mondottak véleményt. Oyiijlesénell: ez az
oldala (szótár h nyelvészdi fejtegdés) szintén
nagy értékű.
Mindez Kriút az angol Ptrcy piispők mellé
DUtjl. Csakhogy amig Percy nevét az e?ész vi1~g
ismerj, addig Kriu csak nekünk m radi meg.
Olra: a nyelvünk, I mi e yönyörús~ges, szép
m.gyar nyelvünk.
De Innál inkább kell nereJnunk és becsalnünk II Ö emlfkél, ki úgy tudta szeretni nécét
laját s annak felségesen 5zlp köllészetR KIi~
cnk a mi~nlr, m3gyarok~. de legalibb cSlkugyan
~ lennt. Csak ne leJ' dn6k el Izt a n!gydgol,
ki ölven b óta alussza 'Imi! akolouvári háZ!ong',~.i telT'döben ~s még olt is vadr6zsanyllinól, uJ mtgyn tev~nr61, örök Ir.agyu lelltmuünól "mod k.

Jancsi Ldsz/ó.
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polgárdiak

templomot

épifenek.

Nekünk segileni kell rajtuk, hogy

az

,
Budai Ilona.

Budai Ilona ablakba könyOkle,
Haja. hOFY ellenség rabol a környékbe.
Csak e51ibe juta kénc5ös kus IMAja,
S kéncsOs kas lAdAjAI hónya alá logja
Hajadon kU s l4nyál jobb ketin vezette:
futkosó kUs fiát bal kezire vOlle.
MOnyön, mOnyOn. mönyOn sfirU fenyves erd6n,
Egy fölhagyoU uton, sUtél rengetegön;
HAl min 'ha ha llaná lovak dobogasat,
S csakhamar letösti hajadon kOs lányát.
Hajadon kO s lánya ilyenképpen sira:
.Anyám, édös anyAm, ne haggy el az útba,
Ess!!k meg a uUved, ne haggy iti ingömöt l"
• Bizon ill ha~ )'lak én leányom légödöt:
Mett leán hejibe leánt ad az iste n,
Dc pénzom hejibe ingyen nem ad isten."
Mönyon, tovább mönyö n súra fenyves erdőn,
A fölhagyott ulon, sUllh röngelegön;
Hát mintha hallaná lovak dobogását,
S csakhamar lemui fulkosó kUs liát.
Fulkosó kUs fia ilyenképpen sira:
"Anyám, édös anyám, ne haggy el
Essék meg a szUved, ne hagy itt
.Bizon itt hagylak én, édös fiam
Mett liu hejibe fiut ad az isten,
De pénzöm hejibe ingyen nem ad istelL •

-

Mönyön. tovább monyön súr(} fenyves erdőn,
Az elhagyott ulon, smél rengetegön,
Mig ejula végre egy szép tágas rétre,
Hál egy bival lehfn azon jödögel le,
Az idei bornyál szarva között hozla,
A tavalyi barnyal maga utan ritta.
EIt hogy megpilJantá Budai Ilona,
A födre bOrula, keservesön síra,
Kese r vesön sira, kárhoztatá magat:
Az oktalan álat nem haggya el hOrnyaI.
Istenem, istenem, én édös istenem,
Hat én leIkös lévén, hogy hagyám gyermekem.
Avai visszafordult a nagy fenyves erd(ln.
Az elhagyou ulon, sOlét röngelegön i
Csakhamar el!!rte s odanyujlá ujiát,
S hini kezdé szépön az (I kicsi fiál;
"Bizon nem mönyök én, metl nem vólál anya,
Ha Jöllél vOna. ill nem hallál vőna.·
Mönyön, lovább mönyön a na2Y fenyvea erd6f1,
A fölhagyott uton, slllél röngelegön;
Csakhamar elérte s oda nyujlá ujját,
S hini keldé 8zépOn hajadon kUs lányát.
• Bizon nem mönyök én, mell nem vóláJ ••)'8..
Ha a tött!!1 vóns, itt nem halW vőna.-

egyetemes egyházat épithessDk.
Adományokat küldje be minél el6bb
lapunk ..kiod6MlJotolába!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hogy etl igy hallotta, ijenképpen sira:
Immán olyan vagyok, mint ut meUert a fl;
A ki on emönyön, égaimot ronlU.
Ágaimol rontsa s a ú.,ba tapossa.
il vsdtdzsdkbdL
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.I.al M'r az unitáriusokhoz.
Mld6n Jókai 1902. /)szén a MAlyob kir'ly
.'obIinak Ielepleúse aJkalm'bO.1 ~oloz.vérl J'rt,
-II e. Irodalmi Társaság az unII'nu$ kollégium
dfUlermében tartolta diugyOlését. A koUégium
",qalósága és ifjúsága megragadta ezt az alkalIDlt s • kollégium előcsarnokában sorfalat állva
nagy Ovációval fogadta az "Egy az Il ten" lZer~
:6Jét. Az eJhangzolt Odvözlő beszédre JOkai a
kövelk~őket válaszolta:
"Templomban vagyunk, az iskola lalai "özött
Dlelyet ihl~t tölt b~.. En ti -,yis, mini irO, úgyis:
DliDt hlZah és pohhkus, h t rd etőJe vol/am mindig
a szabadságnak. mely a múvelödés terjeSltésével
a baUszeretelIel és Istenlisz!etellel párosul. Ebben
a U:ire.kv~emben legközelebb taláttam magamhoz
umt'nus vallásfelekezetet, mely mindig elöljArt
baUfldgban éi; a tudomány múvelés~ben s mely
- bár nem larlotik a gazdag felekezetek közé
- a mlllltlödésnek e szép épDletél emelte Kfv4nom, hogy 3 felekezeti békesség keretében a val I!sfelekezetek versenyeztenek az islcnliSlleletben
és a közmOvelödés terjesztésében"
Az agg köttó király e meleg e li s m erő és
bIlzd rtó suvait hálás kegyelettel ujlljuk fel szüle
I~ne k év~zázados fordulóján.

kellen e
magyar
telessége
előadásra

ronás árban
kaphatók
Konflrmálók figyelmébe. J 6 e16rem~girjuk
azo knak, akiket ill~t h ~z érdtltl6d6kllek hogy
a konfirmáció Qnnepe\ ltld?ZÓCSiltörlökön, ' május
21-hi d. e. Il órakor larljuk. E lőző napon smdin. d. u. 4 órakor kikérdczh a templomban.
Al áldozócsl1!örtöki Il nne~ lyen u egyhh~ué.
get Boltr J1n05 öreg presbiter Ifia képviseli. O
aJándékona az idén is a kOnllrmkiói emla
evangél iumokIf.
Kriza János emlékére l Dávid Ferenc ifju_
sági egye.sulet máius hó folyamán iinnepil yt rend ez felolvads..l, ének és suvalal számokkal K~ r
júk az ifju s!g mi nden eg),es tagiinlk és a közöns~gnek mele[. érdeklödés~l Meghivók menni
lognak.
Kedves hiveinknek és olvasóinknak bolNősz6vetst!gi ulés ápr. 9 -én (csOtMokon)
dog húwéti ünnepeket kivánunk. A feltámadás
ünnepén nyiljék ki sdvnnkben a hitnek és remény- d. u. 5 órakor. Ugyanezen a napon 6 órakor
r e n d ö r hiveinek tirvacsorát OSU a templomban
ségnek vjrá~a. Annak a hitnek, hogy az Igazsádr. Csiki Gábor missziói lelkész.
got megölnt nem lehet és minden slrbatemetell
Húsvéti finnepfinkön mindkét napon oszI~awg feltámad egyszer A feltámadás t1nnepe
biztassa rem\\nnységonket, hogy egysze r ami Igaz- tu nk Urvacsorát. I. napján. predikál : dr. Cs.iki
Gábor missziói lelkész. Urvacsorát OSlt , Biró
ságunk is feltámad fájdalmas sirjából.
Lajos lelkész. 1/. napján predikál: Jancsi László
Ohid Ferenc EgyletDnk az április 2'i-én leologus. Úrvacsorát oszt; dr Csiki Gábor.
(IZombat) este 6 órakor tartandó vallásos estélyNagyp6nteken d. e. II órakor IstentiszteI,el megkezdi a tavaszi szezon vallásos estélyeil.
lelet ta; tunk.
~ április 25-iki estélyen ~Jézus az örök eszmény'
Pálffy vacsora m ~j!ls l en eite fél g Órtctmen felolvas dr. Csiki űábor missziói lelkész.
Ax
I
mCivészi ének és zene számok kor a Pálffy-tér 4. sz. l latti vendéglőben .. Er~tn
kapcsolatban már eiDre is a család i 'alilkoúsról eddig csak igen rÖVid hlra májusi vallásos estélyi a adhok jelentek me&. M~s[ azonban ?6vebben
n61unk r61a. A lee;ul6bbl alkalom mal Igen szq,
E:.!yesnlet rendezi és azt számmJI 2Yúltiink öSSZI! $ II kedtJyes meleg hanJ ános emlékének kivánja
gulatban 2Yorsan repOlI lZ idő. Oe nagyr!stt
estne k idejét jövő stámunk· Urfiak voltunk Pedig csalAdoht vártunk. Szulő
ket, nag yobb lilikkal és Idn~aikkal :fYÜtt, hogy
10-én . Ezen napon al öregek mellett I fiatalok tS eiyutt legy~nell.
Társulat 100 éves A május l-i t .. !"koz6ra kCilönősen feihivluk a
. Annál
közel s távollak6k Ilgyelm ~t. Ekkorn. ugyanis
minden eddigi rtsttvevő hoz mig magával egykit csalAdot $ uni/drlus tdrsadaJmunf! e1óke!ósigelt is tisztelhetjük ott sot.inkban. Kulön teremben leszllnk. Vacsora olesd, de nem kotelnó .
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HIREK.
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Kádakat
PuttonYokat
BoredényeItet
Mez6gazdasági

szerszámokat
T raga," ~okat

Kocs!részeket
k~szitünk
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BIRTALAN LAIOS
karpitos és diszitö
BUDAPEST, VII"

AKÁCZfA-UTCA 58.

E.lvAnal a n~ol tör·, naloo- fs !ilggön)'d iszi l~Stkd
lov:\bbá suba don illó ottomán eWdlö-divinyok,
rugganyos :illy bet~ltk. malratok, ablakrolók k~_
Ikéi és allló k rimj 7'dl I. lt&julAnyos..bb 'ro'!.
Vidékiek roTonklvlll pontosan 1d$lo!gtItatnalL Sz..:...
nytgek, függönyök. meiÓ,-isál és moL)taLaniw \1
d.llaLom.

••••••••••••••••••••
•••••••• •••••••••
•

:

Kél-, hámm- és négynyOslOs

! székely

:

házi szöttes

i

BERDE hflJOS

: asztalkendök, törDlkOzők, kn"yharuhák :

:

•

slb. megrendelhetók:

:

Ci p ~s:r.üzlete

•

: Deák Mik lós

!

:

:

hitrokonunknál

fé rfi- l:s nöi eip61

•"••.................................•

",,,,,,e nn

k,.

vinyal mCltfcn<lelhclOk:

48. sdm
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ul'" UStilek. JavitUt ls
véLlaJok. Mér$ékclt i rak. Hó és ~rclp6k swucrQ
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