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..-.JÉZUS A KRISZTUS,"$Z ISTENNEK FIA.."-
Jézusnak az ö Atyjához való imád-
sága . . .

„. . . Atyám, eljött az óra;
dicsőítsd meg a Te Fiadat, hogy
a Te Fiad is dicsőítsen Téged:
Amiként Té hatalmat adtál néki
minden testen, hogy örökéletet ad-
jon mindennek,-amit néki adíáí. Az
pedig az örökélet, hogy niegi
smerjenek Téged, az egyedül igaz
Istent, és akitelküídtél a Jézus
Krisztust, én dicsőítettelek Téged e
földön: elvégeztem a munkát, ame-
lyet reám bíztál, hogy végezzem
azt. és most Te dicsőíts meg en-
gem, Atyám Te Magadnál azzal a
dicsőséggel, amellyel bírtam Te
Nálad a világ létele előtt. Meg je-
lentettem a Te nevedet az ember-
eknek, akiket e világból nékem ad-
tál: tieid vaíának és nékem adtad
azokat; és a Te beszédedet meg-
tartották. Most tudták meg, hogy
mindaz Tőled van, amit nékem ad-
tál: Tieid valának és nékem adtad
azokat: Mert ama beszédeket,
melyeket nékem adtál, ö nékik ad-

^taniT—és ök befogadták, és igazán
megismerték, hogy én Tőled jöt-
tem ki, és elhitték> hogy Te küld-
tél engem, én ezekért könyörgök:
nem a világért könyörgök, hanem
azokért, akiket nékem adtál, mert
a Tiéid.és az enyémek mind a Ti-
eid, és a Tieid az enyémek, és
megdicsöitteíem ö bennök, és nem
vagyok többé e világon, de ök a
világon vannak, én pedig Tehozzád
megyek. Szent Atyám, tartsd meg
őket a Te nevedben, akiket nékem
adtál, hogy egyek legyenek, mint
mi! Mikor velők valék a világon,
én megtartani őket a Te nevedben:
akiketnékem adtál, megőrizem, és
senki el nem veszett közülök, csak
a veszedelemnek fia, hogy az írás
beteljesüljön. Most pedig Tehozzád
megyek; és a világ
gyülölte-öket mivelhogy nem e vi-
lágból valók, aminthogy én sem e
világból vagyok. Szenteld meg őket
a Te igazságoddal: A Te igéd igaz-
ság, Amiképpen Te küldtél engem
e világra, úgy küldtem én is őket
e világra; és én öéréttük odaszen-
telem magamat, hogy ök is meg-
szenteltekké legyenek az igazság-
ban. De nem csak ö érettük kö-
nyörgök, hanem azokért is, akik az
ö beszédökre hisznek majd én ben-
nem: hogy mindnyájan egyek
legyenek; amint Te én bennem,
Atyám, és én Te Benned hogy ök
is egyek legyenek mibennünk, hogy
elhigyje a világ, hogy Te küldtél
engem, és szerettet őket, amiként
engem szerettél. Atyám, akiket né-
kem adtál, akarom hogy ahol én va-
gyok, azok is én velem legyenek;
hogy megláthassák az én dicsősé-
gemet, amelyet nékem adtál: mert
szerettél engem e világ alapjának
felvettetése előtt. Igazságos A-
tyám! E világ nem ismert Téged,
de én ismertelek Téged, és ezek
megismerik, hogy Te küldtél en-
gem: én megismertettem ö velők a
Te nevedet, és megismertetem;
hogy az a szeretet legyen öbennök,
amellyel engem szerettél, és én is
öbennök legyek."

Az Utolsó Vacsora.

1494.

Leonardo mester egy kis latin könyvecskét ad
tanítványának: „Olvasd János Evangéliumának 13.
fejezetét".

Aztán félrevonja a függönyt aklastromi éikezö-
terem faláról. Amikor Giovanni odanéz, úgy látja,
mintha nem is festmény lenne a falon, hanem va-
lóság: az étkez öteremnek egy újabb része. A nap'
pali világosság egybeolvadt az alkony bíborával,
amely Sión kékes dombjaira ráfeküdt, és ennek az
„új"teremnek három ablakán át bevilágít, amely
éppen oly egyszerű, mint ez, a kolostori. A hosszú
asztal is a képen épp olyan, mint a valóságos...
itten; ugyanaz az asztalterítő, ráncos, kisimitat-
lan, ugyanazok a poharak, tányérok... Giovanni
olvas: „A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus,
hogy eljött az ö órája, hogy átmenjen e világból az
ö Atyjához, mivelhogy szerette az övéit e világon,
mindvégig szerette őket: és vacsora után, mikor
az ördög belesugalta már Ischariótes Judásnak
szívébe, hogy árulja el öt,... igen nyugtalankodék
lelkében, és bizonyságot tön és monda: Bizony,
bizony mondom nektek, hogy egy ti közületek elá-
rul engem. — A tanítványok ekkor egymásra te-
kintenek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy
pedig az ö tanítványai közül a Jézus kebelén
nyugszik vala, akit szeret vala Jézus. Int ezért en-
nek Simon Péter, hogy tudakozza meg,ki az, akiről
szól. Az pedig a Jézus kebelére hajolván, monda
néki: Uram, ki az? — Felele Jézus: Az, akinek én
a- bemártott falatot adom. És bemártván a falatot,
adá Iskáriotes Judásnak, a Simon fiának; és a
falat után akkor beméne abba a Sátán. — Gio-
vanni szemeit a képre emelte, a tanítványok élő
arcára, mintha a hangjukat is hallaná; szivük
mélyébe látott: a legszörnyübb és megfoghatat-
lanabb e világon: a bűnnek születése dermesztette
őket, a bűné, amely által az Urnák meg kell hal-
nia. — Judás, Péter és János alakjai hatnak rá
legmélyebben. Judás az ezüstpénzes erszényt szo-
rongatva, ideges mozdulattal felborította a sótar-
tót. Mögötte Péter, amint fellobbanó haragjában
felugrik, jobb kezében kés, balját János vállára
téve, mintha kérdezné tőle: Kicsoda az áruló?

Csupa tiiz, szent buzgalom, és tettre szomjahozás
...és ott ült Krisztushoz.legközelebb János, sely-.
mes, fent sima, lefelé fürtöz ö hajával, alázatosan
összekulcsolt kezeivel, hosszúkásán kerekded ar-
cával: mennyei nyugalom és tisztaság árad be-
lőle; ö az egyetlen, aki nem szenved, nem fél, nem
dühös. Benne teljesedett a Jézust imádság szava:
hogy mindnyájan egyek legyenek, miként Te,
Atyám bennem és én Benned ... Giovanni nem tud
szólni, hangja könnyekbe fút: ez csodálatosabb,
mindennél a .. világon ..! és most Leonardo meg-
mutatja neki Judás fejének rajzát, mert még nincs
a képen. Szörny arc, tulajdonképpen nem eltaszító,
de ott van rajta a mélységesen keserű felismerés
bélyege. Ismerte az igét, de nem követte, „hogy
mindnyájan egyek legyenek", mágá akart, az egy-r
etlen lenni.'..! — Nagy mü ez. Nincs mester, aki
annyira ismerné az anatómiát, a távlatokat, a fény
és árnyék törvényeit.. és a geometriai szabálysze-
rűség, a háromszögek, kettő a szemléleté, kettő a
cselekvésé, és középen Krisztus-jobbról János a
tökéletes jó és a tökéletes gonosz Judás; Péter az
igazságosság. Mellettük a cselekvés háromszöge:
András, Jakab az ifjabb, Bertalan. A középtől balra
a szemlélődök háromszöge: Fülöp szeretete, az
idösb Jakab hite, Tamás az értelem embere, s azu-
tán ismét a cselekvök háromszöge... — és az Ur!
nyugalma Akinek szava mindegyiküket megszomo-
rította, nyugtalanítja, teljes. Mindegyikükhöz egy-
aránt közel van, Jánoshoz is, és... Judáshoz is,
aki elárulja öt. Mert nincs már számára sem go-
nosz, sem jó, élet vagy halál, szeretet vagy gyülö-
letcsak Atyjának akarata: „Nem úgy, miként én
akarom, hanem miként Te akarod" Leonardo a
tanítványok arcán és mozdulataiban mindent kiá-
brázolt, ami földi, de art is, aki ezt mondta: .. én
és az Atya egyek vagyunk és, már minden érzé-
kelésen kívül van. Leonardo Krisztus-ábrázolata
mindén mozgásnak kezdete és középpontja, de ö
maga mozdulatlan; Krisztus az örök szükségszerű-
ség, amely önmagát felismerte az emberben, mint
isteni igazságot: „... a világ nem ismert Téged,
de én ismertelek Téged..." . . . Leonardo da
Vinci így értette ezt: A nagy Szere tet, a nagy
felismerés szülöttje, Krisztus mindeneket szeret,
mert mindent tud.

Ez húsvét innepében
Ez húsvét innepében
Dicsérjük Istent szívben
Ki értünk megholt Fiát

Húsvétra
Feltámasztotta testben
Ennek örül Föld
Tenger és az menny
víg kedvében

Minden élö állatok
Sok rendben
Fák, füvek és virágok
Újulnak örömben

(Névtelen kéziratos verse 1555-böl)

Jézus feltámadása.

A hétnek első napján pedig
reggel, amikor még sötétes vala,
odaméne Mária Magdaléna a
sírhoz és látá, hogy elvétetett a
kö a s írról . . . Mária pedig künn
áll vala • á .-sírnál síva. Aming
azonban siránkozék, behajol
vala a sírba; és láta két angyalt
fehér ruhában ülni, egyiket fej-
től másikat lábtól, ahol a Jézus
teste feküdt vala, és mondának
azok néki: Asszony mit sírsz?
Monda nékik, merteivitték az én
Uramat, és nem tudom hova
tették- öt. és mikor ezeket mon-
dotta, hátrafordula és látá Jé-
zust ott állani, és nem tudja va-
la, hogy Jézus az. Monda néki
Jézus: Mária! Az megfordulván
monda néki: Mester! — Monda
néki Jézus: Ne illess engem,
mert még nem mentem fel az
én Atyámhoz . . . Mikor pedig
estve vala azon a napon, a hét-
nek első napján . . . ahol egy-
begyűltek a tanítványok, a zsi-
dóktól való félelem miatt, eljö
ve Jézus és megálla a középen,
és monda nékik: Békesség nek-
tek! és ezt mondván megmutatá
nékik a kezeit és az oldalát; ör-
vendezének azért a tanítványok
hogy látják vala az U r a t . . .
Tamás pedig egy a tizenkettő
közül, nem vala övelök, amikor
eljött vala J é z u s . . . és nyolc
nap múlva ismét benn valának
az ö tanítványai, Tamás is ö
velük. Noha az ajtó zárva vala,
beméne Jézus, és megálla a kö-
zépen és monda: Békesség nek-
tek. Azután monda Tamásnak:
Hozd ide a Te ujjadat, és nézd
meg az én kezeimet, és hozd ide
a Te kezedet és 'bocsássad az én
oldalamba, és ne légy hitetlen,
hanem hivő. és felele Tamás, és
monda néki:: én Uram és én
Istenem. Monda Jézus, mivel-
hogy láttál engem, Tamás, hit-
tél: boldogok, akik nem látnak
és hisznek... ezek után ismét
megjelentette magát Jézus a ta-
nítványoknak a Tiberiás tenge-
rénél. . . . monda nekik: Jertek
ebédeljetek!... Odaméne Jézus
és vévé a kenyeret, és ada né-
kik, és hasonló képpen a halat
is. Ezzel már harmadszor jelent
meg Jézus tanítványainak,.mine-
kutánna feltámadt a halálból..
-^ De van, sok egyéb is, amiket
Jézus cselekedett vala amelyek,
ha egyenként megiratnának, azt
vélem, hogy maga a világ sem
foghatná be a könyveket, ame-
lyeket írnának. Ámen.

János Ev. 20—21.



Engedelmesség
az Atyának, ez a Jézus Krisztus

földi életútja a halálig, és .. a Fel-
támadásig.

Ez az engedelmesség föltétlen.
A mai embernek egyáltalában nem
ismeretlen fogalom, sem mint sére-
lem, sem mint követelmény. S nem
az, első renden személyes vonat-
kozásokban. Mennyire szeretné, ha
minél többen engedelmeskednének
neki föltétlenül, s persze ugyanak-
kor minél kevesebbeknek kellene
engedelmeskednie. Nehéz küzdel-
mek folynak az egyensúlyért, sze-

. mély esek is, és olyanok is, melyek-
ről maga a küzdő nem is tud, s
azokat ilyenekiil fel sem ismeri.
Csoda-e, ha az egyensúly sehogyan
sem akar létrejönni, és az sem
akar elkövetkezni, amit az ember
szeret föltámadásnak kívánni ön-
maga számára. S még azokban is
igy van ez sokszor, akik Isten ne-
vét oly sokféle hangos szóval al-
kalmazgatják, mert persze társa-
dalmi vagy személyes vonatkozá-
sokat Istenhez való úgynevezett
kapcsolataikba is átviszik. Mintha
azt szeretnék, hogy egyenesen az
Isten engedelmeskednék nekik,
mégpedig ugyancsak föltétlenül.
Az embernek önsúlya ez, amely
mindég lefele billent, s aligha té-
vedés úgy látni, hogy a mai ember
a maga új-primitivitásában íegfel-

jebb új szavakat talált ősi emberi
önzése kifejezésére. A szenvedést
még hajlandó valahogyan elviselni,
s olykor persze önmaga- is meg-
növelni, de e Fv ár j a azt, hogy
„méltó jutalomban" részesüljön
érte. Minden fogalmi jártassága és
rutinirozottsaga mellett is nem ké-
pes végiggondolni Isten szuvereni-
tásának jelentőségét és jelentését,
amely egyenesen kizárja, mégpedig
eleve kizárja a feltételeknek még-
csak gondolatát is. Hogy ez egy-
általában nem oly könyörtelen,
mint amilyennnek-igazság szerint-
lennie kellene, azt Jézus Krisztus
élő-haló-]'eltámadó teste bizonyítja,
amely a hatalmi korláttalanságban
mindjárt megjeleníti a korláttalan
Kegyelmet is Hogy eljusson a
Krisztusban a bűnnek meghaló, s
Kegyelen által feltámadó föltétlen
engedelmességnek útjára, ahhoz
igy vagy úgy. de Krisztusban kell
szenvednie, de nem mint feltétel-
ben, hanem Krisztusban, akiben a
jó szenvedett a tökéletes tisztaság
szenvedett, és támadott fel.. éret-
tünk.

Ebben való hitért pedig imád-
kozni kell, nagyon személyesen,
éppen a föltétlen engedelmességért
Istennek, hogy képesek lehessünk
nem látni, és hinni, és ugy látni...

Szent elgondolás: volt egy Jézus
Ki Krisztus volt és lehetett
és szerette az embereket.

ö mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad
Jézus volt, Krisztus: legigazabb

Az emberek úgy elrosszultak
Hiszen nem voltak soha jók
Most: Krisztus-hitünket csúfolok

Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr
De él másképpen és igazul

Járj közünk, drága Isten-ember
Tavasz van, nőnek a gazok,
S kevesek az igaz igazok

úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived
De én szivem: egészen Tied!

Ady Endre.

ífJonfljam el/ Jéjufom íllefefi
lelkemben a szeretet,
mellyel érted tüzes lánggal
tüzel, lángol?
Ami édest a Világ kinál
Jézushoz képest mind silány

A Föld kincsekkel csalogat,
hoz illatos virágokat
mutat bimbót, mutat lombot,
várost, dombot
Ami édest a Föld kinál
Jézushoz képest mind silány

a Tenger korállal tele gög
azt zúgja szeretni illik öt
Gyöngyökkel t>ö, sziréntermö
ö a forrás . . . !
Ami édest a Tenger kinál
Jézushoz képest mind silány.

A pelyh Levegő igy dudál
„Bennem röpdös a kis madár
Minden id ö általam él,
bennem jár-kél".
Ami édest a levegő kínál
Jézushoz képest mind silány

Setteng az ördög, s a szivet
Dísszel és diccsel ejti meg
de csak cselt rejt a dicséret
Ami édest az ördög .kinál
Jézushoz képest mind silány
S tedd hozzá ehhez még a lét

ezerszer ezer örömét
szivem vágyát be se
váltják el se oltják
Ami édest a minden kínál
Jézushoz képest mind silány!

(latinnyelvü magyar ének;
Babits fordítása.)

. . . „Vár állott; most kőhalom
Kedv s öröm röpkedtek

S ah, szabadság nem virul
A holtak véréből
Kinzó rabság könnye hull
árvánk hö szeméből.

Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.

Szánd meg Isten a magyart,
Kit vészek kányának
Nyújts feléje védökart
Tengerén kínjának..."

(Kölcsey: Hymnus.)

Irlet Károly
1953. március 8-án agyvérzés

következtében 74 éves korában
hirtelen elhunyt Irlet Károly ref.
lelkész, a debreceni tudomány-
egyetem tiszteletbeli doktora, a
Svájci Magyar Társaság elnöke.

Irlet Károly 35 évvel ezelőtt
alapította a Svájci Magyar Tár-
saságot, amelynek halála nap-
jáig elnöke volt.

A magyarság egyik lelkes,
önzetlen és melegszívű barátját
veszti el benne. Talán hívebben
nem is jellemezhetnek öt, mint
saját elnöki jelentése szavaival,
amelyeket 1952. november 29-én
mondott a Svájci Magyar Tár-
saság közgyűlésén, a sziv men-
talitásáról: „ . . . gondolkozá-
sunknak és tevékenységünknek
legfőbb zsinórmértéke és legelő-
kelőbb forrása ez; ez a szivbéli
gondolkozásmód az, amely min-
den akadályt elhárít az útból,
mert vele van: az Isten; rajta
keresztül vezet az út a kor szen-
vedéseiből és viszályaiból min-
den igaz emberség legmélysé-
gesebb vágyakozásának betelje-
süléséhez, a békességhez és a
szabadsához a népek között és
és népeken belül. — Éljen Ma-
gyarország."

és Irlet lelkész csaknem négy
évtizedben szolgált annak a
szeretetnek, amelyből a magyar-
ságnak éppen ezekben, a legne-
hezebbévekben oly kevés jutott,
de az akadályok növekedése
csak fokozta munkakedvét és
áldozatosságát. A szivbéli látás-
mód túl tudott látni a politikai
vagy világnézeti időszerűsége-
ken, mert nyilván tudta, hogy
azok mennyire alá vannak vetve
a változandóság, és múlandó-
ság szeszélyeinek. A szívbéli
közeledés a magyar gyermek
felé vezeti legelőször is, nyilván
tudja, hogy magányos, árva
népnek gyermekei százszorosán
magányosak és árvák. De igen
alaposan ismerte és megismerte
hosszú évtizedek tapasztalásai-
ból: az agyon bürokratizált,
lélektelen, nagyképün-fölényes-
kedö, politikai és világnézeti
fémjelzésü jótékonysági akciók-
ban megnyilatkozó szívtelensé-
get is. Ezért is tartotta meg ha-
lála napjáig a maga szivbéli el-
fogulatlan fogékonyságát, talán
azért is, mert éverte azt, hogy
annak aki a magyarságot sze-
reti, nagyon mélyen, nagyon is
állandóan kell szeretnie. Az ö
elnöki szava ezért nem lett soha
frázissá, és a SMT. háromke-
resztes zászlaja: Krisztus-ke-
resztje, a Svájci Kereszt és a
Vörökereszt az ö szeretet-mun-
kájának igaz jelképe.

Kulturális téren napról napra
értékesebbé váló kincset gyüj-
tetett össze a Svájci Magyar
Társaság Magyar Könyvtárá-
ban, s ennek jelentőségét aligha
kell külön méltatni.

Irlet Károly nevét sok magyar
ifjú és gyermek zárta szivébe
iskolák és kollégiumok köszön-
ték vagy köszönik szerető támo-
gatását, és lesznek halála után
is a szív Istenadta feladatainak
teljesítői, s köszönhetik ezt az
indítást is: Irlet atyának.

Legyen áldott az ö emléke-
zete!

mieink
március magyarjai. Nekünk is, ér-
tünk is sokat mondanak ma is,
olyat, ami időszerű, és olyat ami
nem időszerű,... mert.. . örökké-
való.

Emberek voltak és magyarok, és
e kettő mindjárt egyet is jelent,
éppen ezekben a legnagyobbakban:
magyarságot és emberséget... el-
választhatatlanul.

Sokmindent tanultak, de sem
emberségüket, sem magyarságukat
nem tanulhatták, és nem tanulhat-
ják senkitől. Sajátos lélekállapot
ez: á Széchenyié, ki népetestén:
enmagát ostorozza, és gyilkos
gúnyja vitriolja ömlik az idegen
kézre, amely annak életére tör; s
nem önvádolása emészti fel élete-
rőit, de állandó s roppant-erejü
önfékezése a forrongó eszmék tú-
láradásában; a fegyelmező akarás
valóban forradalmas küzdelme ez
a szellem állandó lobbanásaival;
—• a Kossúthé, ki nemes páthoszá-
ban oly biztosan, és oly boldogan
is, folyton emelkedik: a „fejedelmi
néppeli egy testté válásban" is, de

egyetemes emberségben is, egészen
a legmagasabb Kilátóig, a nagy
Magányosságba, hol egyszerre s
háborítatlanul emberiség és ma-
gyarság tekinthet reá fölfele; a
néplélekböl újjászület ö — Petőfié,
ki mindég mesés realitásokban
tündököl; mindég mindennel azo-
nosulva, ami személyes, szép áldo-
zat a szellem szabad világában;
Jókaié, kinek örök mosolygása
könnyeken megszinesedö sugár az
Igazak biztos győzelmének vará-
zsos birodalmában; — Vörösmar-
tyé az ö komor méltóságában, érc-
formákba ömlő látomásiban, hatal-
maserejü nyelv - akkordjaiban;
Arany Jánosé a mindég magány-
osé, ki a legmélyebb, talán azért
is, mert a legmélyebbre takargatja
el vérző magyar szivét, hol har-
sányan keserű kacajjal, hol meg
fenséges tragédiák fekete már-
ványa mögé rejtőzve, s ott vérzik
el . . . egy gondolaton... és egy
életen á t . . .

Mit kaptak ők márciustól?
Melengető, érlelő, perzselő vagy

emésztő sugarakat...

Március.

Március hónapra nem vagyok zavarban:
Ibolyadivat lesz a barna avarban,
Beljebb az utcákon s kijebb a íreken.
Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.

Drága, szép, vad hónap, mely még hóval csapkod
De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,
Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság
S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.

Petőfi hónapja közibénk suhanva,
Bár tennél szabadság új tündéri anyja
Anyja szabad szónak s másnak, ami kell még
Ne csüggednének a magyar szivek s elmék.

Tóth Árpád.

JÓKAI
írásaiból:

„... és mégis mozog a Föld . . .

Mikor Galilei ez emlékezetes
mondást téve, megdobbanta lábá-
val a Földet: éppen csak ezt a kis
darabját a földnek felejté el meg-
rúgni, ami itt a Kárpátoktól a Du-
náig kikerekitve fekszik; az egész
föld megmozdult, hanem ez az egy
darab állva maradt. Körülötte min-
den oldalon a nálánál boldogabb
országok előre, a boldogtalanab-
bak hátrafelé, de valamerre mind-
nyájan csak •haladtaksegyedül Ma-
gyarország állt egy helyben, és az

volt a virtus, az volt az államböl-
cseség, az volt a tudomány; élet-
föltétele volt a vis inertiae a tétlen-
ség ereje: „Aki jól alszik, annak jó
lelkiismerete van, akinek jó lelki-
ismerete van, az jó ember: tehát
aki'jól alszik, az jó ember." — Azu-
tán akadtak nyughatatlan emberek,
akik azt gondolták, hogy ez a mély
álom mégis nagyon közeli rokon
a halálhoz, s megkísértek a föléb-
redést. Tisztesség adassék emlékeze-
tüknek." :

„Elkövetkezett az egész Európára nézve új korszakalkotó 1848
év, mely különösen Magyarországon az egész eddigi társadalmi és
politikai viszonyok helyett merőben újakat teremtett. A régi rend-
szer ellen küzdött az új nemzedék, melynek programmját képezte
a történelmi nevezetességü tizenkét pont. Bennük a jobbágyság-
felszabadítása, a nemesi előjogok eltörlése, közteherviselés, saj-
tószabadság, jogegyenlőség követeltetett, felelős kormány és kép-
viseleti országgyűlés mellett. Nekem adatott a sorstól a szerencse,
hogy március 15én a polgárok előtt e tizenkét pontot felolvashas-
sam, Petőfivel együtt, ki ugyanakkor a „Talpra magyar!" költe-
ményét elszavalta. A merész kezdeményezést teljes siker követte.
A pesti pontokat magáévá tette az egész nemzet, elfogadta a
pozsonyi országgyűlés, szentesitette a korona a magyar nemesség
önként lemondott nemesi előjogairól, s felszabadította a jobbágy-
ságot, s ezáltal a közös hazaszeretet tüzében eggyé olvasztá az
egész magyar nemzetet.... Nemsokára kitört a reakció által feli-
dézett ellenforradalom, mely a magyar nemzetet és szabadságot
végpusztulással fenyegette. A magyar nemzet e szabadságharcban
csodáit mutatta fel a vitézségnek és honszeretetnek, én egészen
Világosig kisértem a szabadságharc vezéreit, minden viharokon
keresztül. A magyar szabadságharc leverése után a Magyarország
fölött úrrá lett császári rémuralom éppen úgy halálra keresett
engem is, mint a többi politikai szereplöket. A vésztörvényszék
uralma alatt nyártól télig ott rejtőztem a Bükk erdőségei közt,
s megszabadulásomat a vesztöhelytöl nőmnek köszönhetem . . . ki
Komárom várának Klapka által történt átadásakor az én nevemet
is beiratta a kapituláló sereg hadnagyai közé .. de még azután is
egy évig rejtezve kellett maradnom... megértem hát az ébredés,
az újjálakulás korszakát, ahol a lángeszme harcolt a kőkemény
valóság ellen: „virrad, haladjunk" jelszó alatt, és az erre követke-
zett szabadságharc is magával sodort. Vezettem és vitettem benne.
Végigéltem egy nemzet újjászületését, a mesés harcokat, a mámo-
rító diadalokat, a kétségbeesett elbukást, a SZÍVÓS ellenállást, a
világháboritó reménytelenkedést " (önéletrajzából)



Petőfi
napló jóból :

Pest, március 17. 1848.

„ . , . vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, melyben sza-
badsági eszméim és érzelmeim, szivemnek ezen elkárhozott lelkei
elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét... vártam e pilla-
natot: nemcsak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jöni. Tanú-
bizonyságaim erre a költemények melyeket több, mint egy év óta
irtam. Nem okoskodás után, de azon prófétai ihletből, mely a köl-
tőben van, világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy
nagyszerű, erős megrázkodáshoz. Ezt többször leírtam, még töb-
beknek elmondtam. Senki sem hitte jövendölésemet, sokan kinevet-
tek érte, áltáljában ábrándos golyhónak neveztek, de azért foly-
vást élt bennem ama hit, s úgy voltam, mint az állatok a földin-
dulás vagy napfogyatkozás előtt. Politikai életünket távolrul néz-
tem, vagy rá sem néztem, amiért részint egyoldalúsággal, részint
bűnös egykedvüséggel vádoltak. A rövilátók, én tudtam azt, amit
ők nem tudtak, és ezért szánakoztam a napi politika kurjogató
hősein, s mosolyogtam a fontosságot, melyet magoknak tulajdo-
nítottak: tudtam, hogy az ö fényes tetteik nem egyéb, mint ho-
mokra rajzolt kép, melyet a bekövetkezendő viharnak első lehel-
lete elsöpör... Magamba zárkóztam, mint elzárkózik tornyába a
csillagász, s a földről az égbe vetettem szemeimet, a jelenből a
jövőbe... A forradalom lángja becsapott Németországba, egyre
tovább harapózott, végre Bécset is fölgyujtotta. Bécset! .. és mi
folyvást lelkesedtünk ugyan, de nem mozdultunk. Az országgyűlés
igen szépeket beszélt, de a beszéd, bármilyen szép, csak beszéd
és nem tett. Pesten március 14-én az ellenzéki kör gyűlést .tartott,
mely ösi szokás szerint eredménytelenül oszlott szét. E gyűlésben
inditványoztatott, hogy a 12 pont petícióként fölnyujtassék a ki-
rálynak, de az akkor virágzott táblabírói szellem Pontiustol Pilá-
tushoz akarta vinni a dolgot, úgyhogy valamikor a huszadik szá-
zadban lett volna vége . . . Akkor este Jókai mondta el eredményét
vagyis eredménytelenségét nagy keserűséggel; magam is elkese-
redtem, de el nem csüggettem. Logicailag a forradalom legelső
lépése és fökötelessége szabaddá tenni a sajtót. . azt fogjuk tenni!
A többit Istenre bizom . ..!"

A Nemzetgyűléshez
Ott álltok a teremnek küszöbén
Melyből a nemzet sorsa jön ki majd
Megálljatok, ne lépjetek be még
Hallgassátok ki intő szózatom
Egy ember szól, de milliók nevében!

Az a hon, melyet őseink szereztek
Veritékökkel s szivök vérivel
Az a hon többé nincs meg, falait
Elmorzsolák a múlt kor férgei
S az új vihar szétszórta a födelét
S lakói most az ég alatt tanyáznak
Mint a vadállat s a madár
Mit őseink egy ezredév előtt
Tevének, azt kell tenni most tinéktek
Bármily erővel, bármily áldozattal
Bár mind egy szálig elvesztek belé
Hazát kell nektek is teremteni!

Egy újhazát, mely szebb a réginél
és boldogabb is, kell akarnotok
Egy új hazát, ahol ne légyenek
Kiváltságok kevély nagy tornyai
Sötét barlangok, denevértanyák
Egy új hazát, hol minden szögletig
Eljusson a nap s tiszta levegő
Hogy minden ember lásson s ép legyen

Nem mondom én: a régi épületnek
Dobjátok félre mindenik kövét
De nézzetek meg minden darabot, mit
Alapnak vesztek, s amely porhatag már
Vessétek azt el kérlelhetetlenül
Bármily szent emlék van csatolva hozzá

Mert jaj a háznak, mely alapba gyönge
Mert fáradástok akkor hasztalan lesz
Egy perc jöhet s az épület ledől
S rossz gazda, aki mindég újra épit,
S ma vagy holnap, de végre tönkre jut.

Akit nem égö honfiérzelem
és tiszta szándék vezetett ide,
Kit a hiúság vagy silány önérdek
Csábit e helyre, az szentségtelen
Lábbal ne lépjen e szentelt küsz öbre . . .

Ti, kik szivéből bálványistenek
Ki nem szoriták az igaz, nagy Istent
Kiknek szivében a honszeretet
Mint szentegyházi oltárlámpa ég
Eredjetek be és munkáljatok....

Petőfi Sándor

„Az emberiségnek egy nem-
zetet megtartani, sajátságait,
mint ereklyét megőrizni a szep-
lötlen minémtiségében kifejteni,
nemesítni erőit, erényeit, s így
egészen új, eddig nem ismert
alakokban kiképezve, végcéljá-
hoz, az emberiség feidicsöttésé-
hez vezetni, kérdem, lehet-e en-
nél minden kesertül tisztább ér-
zés; s ha csak mint hangya ily
megdicsöítéshez egy paránnyal
is járulhatni, van-e ennél embe-
rek, közt, kiktül lelki örömök el
nem zárvák, édesb osztályrész."

(Széchenyi István)

írok haza...
O, ezek az új magyar bélyegek!
Illesztgetem gondolattalanul
Egymás mellé —
s egyszer megdöbbenek:
Széchenyi és Kossuth
Néznek itt merőn farkasszemet
örökkévalóság magyar egébe
Feltornyosult két óriási Hegy
Ugye, kibékültök e kis levélen?
Mert ez a levél...
Mert ez a levél haza — Clujba —
megy.

Retnényik Sándor.

„ . . . Mindenható egyesség Istene
Ki összetartod a világokat
Engedd, hogy bármi sorsnak ellene
Vezessen egy nemes, s nagy gon-

dolat
Hogy nemzetünknek mindenik nyo-

mára
Ragyogjon emberméltóság sugara."

(Vörösmarty: Hymnus)

Kossuth irja:
Széchenyinek.

„ . . . Engedjen a gróf kérelmemnek, hogy ne akarja útját állani a
szívből fakadó szózatoknak, miknek ivégiránya: minél többekben
felébreszteni minél többekben ébren tartani a meleg honszerelmet,
és a magasztos lelkesedést, mely öt ösztönzé oly nemesen futni
meg a nemes pályát.

E honszeretet azonban gróf Széchenyinél henye sopánkodásban
nem párolgóit el. Ujjait a kornak üterére tévé és megértette lükte-
téseit, és ezért egyenesen ezért tartom én öt legnagyobb magyar-
nak mert nem ismerek senkit históriánkban, kiről el ne mondhat-
nók, hogy százados hatásra számított lépései sem korán, sem későn
nem érkeztek. Ki korán jö, izoláltan áll, s az egyedülálló lépteit
maradandó hatás nem követheti. Korát senki se előzze meg. Aki
későn jö, fényes nappal gyújt gyertyavilágot, s még hálát adha-
tunk, ha működése csak haszontalan. Gróf Széchenyit a kor szük-
ségeinek hatalma alkalmas percben ragadta meg, ö korának nyel-
vévé lön: ö a nemzet jobbjai gondolatának szavakat adott, és ha-
tásának titka itt fekszik. Ha kész anyagot, kész fogékonyságot nem
talál vala nemzetében, bizonyosan beteljesedett volna rajta, mit
mostani munkájáról jóslani merek: Ha majd elvégzi, csodálkozni
fog, hogy őket semmiről sem győzte meg. Ezeknek valóságát ta-
gadni alig lehet; s ha nem hibáztam e felfogásban, kettő van, mi
belőle következik. Egyik az, hogy aki korának óramutatója, az ko-
rának nem Prometheusa, tán inkább öt teremte a kor, mintsem ö
a kort; dajkája lehetett a jövendőnek, kapocs a tegnap és a holnap
között; de ha úgy gondolkozik, hogy az óramutató teremti az időt,
mindég annyi időnek kell lenni, mennyit ö mutat, holott épp azért,
mivel az idő örökké halad, az óramutatónak előbb vagy utóbb ok-
vetlenül elkésnie kell-aki igy gondolkozik, éppen azon szempontot
veszíti al, amely hatását föltételező combinatióiból természetesen
kiforgattatik, a hazai mozgony haladását természetesen hátulról
nézi, (honnan az ember poros utakon bizony csak port lát s a por
miatt magát nem a haladót; és midőn mindezt önként megvallja,
egyszersmind vallomást teszen arról is, hogy idömutatás helyett a
teremtés vagy gondviselés szerepét igényelvén, idegen térre jutott,
melyen alkalmasint nem oly biztos mutató, mint egykor volt. —
Foígalmam másik következménye az, hogy ha e nemzet sir szélén
dermedezö, beteges, aggott vén test volt volna, midőn füleibe
mennydörgött Széchenyi: okvetlenül vagy meghalt, vagy legalább
a mennydörgés minden siker nélkül hangzott volna el; más szóval
a Hitel írójának föllépte vagy kárt okoz vagy legalább haszontalan
marad, s mivel nem maradt haszontalan és mivel hatása bámulatos
volt, önként következik, hogy nem beteg, nyavalgós vagy gyenge
lábbadozó nemzetnek vagyunk tagjai, hanem egy ép, erős fiatalnak,
mely bizonyosan nemcsak sokat megbír, mi a betegnek ártalmára
lehetne, de söt életerejének fenntartására sokat megkíván, mit a
lábadozó nem bírna meg "

„Hadnagy uram, hadnagy uram!" „Hadnagy Uram, hadnagy uram!
„„Mibajod van édes fiam?"" El ne essék itt az útban."
„Piros vér foly a mentére" „„Belebotiám egy nagy köbe;
„„Ne bándd, csak az orrom vére"" Szegezz szuronyt s csak előre"".

Megy a honvéd áll a hadnagy
Mély sebében összeroskad.
„Hadnagy uram, hadnagy uram!"
„„Csak előre, édes fiam!"

Gyulai Pál.

Magányban
Irta: Arany János

Az óra lüktet lassú percegéssel,
Kimérve a megmérhetetlen időt
ébren a honfigond virrasztva

mécsei
homloka összébb gyűjti a redöt.

Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
Holott örvényzik a lét, a halál:
és mi fogódzunk a hitvány jelenbe
Tarts még egy kissé, gyönge szal-

maszál!

Vajúdni meddig tart még e világ- Még egy kevéssé ... De mely kis-
hitiiség!

El, el! ne lássam e dúlt arcokat!
ész, egybeforrt vágy, tiszta honfi

hűség,

nak?
Sors! óramüved oly irtóztató
Hallom kerekid, amint egybevág-

nak:
De nincs azokhoz számlap, mutató. Bátorságot mindez nekünk nem

ad?
főn, jön, egy istenkéz sem tartja

vissza
Mint mélybeindult szikla görgeteg
élet, halál? átok vagy áldás lesz?

— Ah,
ki mondja meg! ki élö mondja

meg!

Vár tétován a nép, remegve
bölcse...

Vakon előtte kétség és homály
Idő! szakadna bár méhed gyüm-

ölcse . . .
Ne még, ne még — az Istenért

megállj.

Oh, mert tovább e kétség tűr-
hetetlen

A kockarázáskinját érzenünk:
De nyújtanák a percet, mig vetetten
A szörnyű csont, ha rajta mind-

enünk.

Megvert reménnyel induljunk
csatába?

Hitben feladjuk már a diadalt?
Nem, dem! Szivünk egy vértanú

imába
Megedzve, kezdjük a győzelmi

dalt!

Az nem lehet, hogy milliók fohásza
örökké visszamálljon rólad, ég!
és annyi vér — a szabadság ko-

vásza —
Posvány maradjon, hol elönteték,

Támadni kell mindég nagyobb
körökben,

életnek ott, hol a mártír tetem
magát kiforrja csendes földi rög-

ben
Légy hű, s bízzál jövödbe, nem-

zetem.

Nem mindég ember, aki sorsot
intéz

Gyakran a bölcs is eszköz, puszta
báb

S midőn lefáradt az erötelen kéz,
A végzet tengelye harsog tovább

Csüggedve olykor hagyja lomha
gépül

Magát sodorni az ember fia
De majd, ha eszmél s öntudatra

épül,
Feltűnik egy magasb harmónia.

és vissza nem foly az időnek árja
Előre duzzad, feltarthatatlanul
Csak szélein marad veszteg

hínárja
S partján a holtviz hátrakanyarul

Bízvást mi benn vagyunk a főso-
dorban

Veszhet közülünk még talán nem
egy

De szállva im elsők közt a sorban
Vásznunk dagad, hajónk előre

megy.

„özv. Müller Dósa Lili (Berlin-
Wilmersdorf, Südostkorso 57. a.)
keresi n. férje Dr. Müller Hermann
szkv. őrnagy halála alkalmával
(1945. június 14-én Burghausen a
Salsach, Bayern) jelen volt követ-
kező lelkészeket: Kováts László
m. kir. táb. föleikész, Dr. Nádasdy
Gábor m. kir. táb. föleikész, Mu-
rányi Árpád t. táb. lelkész. Kérem
mindazokat, akik a felsoroltak kö-
zül valamelyik lakcímét ismerik,
azt a keresővel közölni szívesked-
jenek."



A Kaszinó.

(Szegeden 1836-ban)

A kaszinóban még éjfél után is
együtt voltak az úri renden le-
vök . . . Már mindenki nagyon jó-
kedvű volt, de leginkább az ad-
minisztrátor-királybiztos, aki ke-
rekarcú, vidám, kissé élvezetekben
elnyűtt diplomata volt s különösen
boldog volt, hogy az ö installá-
ciója annyival jobban sikerült,
mint a másoké. Itt semmi reniten-
cia nem esett s az egész várost
boldoggá tette avval a borszallit-
mánnyal, amit Magocs pusztáról ka-
pott Károlyiaktól. Mindenesetre egy
nagy ordót kell a fiatal Richárd
grófnak szerezni, aki maga is ki-
mondhatatlan boldog, hogy ebben
a szegedi kirándulásban belépett
a magasabb politikai mezőnyökre.
— El méné tán esztek, — mondta
egy fiatal erdélyi mágnás-értsünk
szót jámbor emberek, nem tudtok
tik a parasztokkal, mint bánjatok.
Atyám vala fömester ebben. Lám.
Volt, hogy épített, s volt, hogy
j avattatott. Mind csak parasztok-
kal. De ö nagyon értvén vélek
bánni, igen meg tudta abriktolni a
deget. Csináltatja vala a kastély
tetejét, felkiált a zsindelyezö pa-
rasztnak: te, ne úgy sindelyezz,
vágy lelőlek onnat. S mondja az:
azt szeresse l á t n i . . . No . . . Kön-
nyen . . . Atyám bé s puskát k i . . .
Jössz le? Nem iö le. Jó, nem jössz
le . . . S mingyár lejössz, Rá a pus-
kát, s lelőtte. S jőve le a paraszt.
Hát igy. . . ! Az urak rettentőn ne-
vettek a furcsa erdélyi beszédmó-
don, nem bir.tak magukhoz térni,
mert a medve forma fiatal báró
oly flegmatikusán mondta el, hogy
még se mosolyodott az arca. Mi
lőtt belőle? — Semmi. — Ezen
még jobban nevettek . . . Egy né-
met tiszt lépett hozzájuk: Furcsa
világ itt Európa közepén — mondta
németül — hogy ebben a városban
tiz ember sincs, akivel emberi
nyelven lehetne beszélni. — Persze
önnek egy emberi nyelv volna-
szólt a pozsonyi jurátus-a német.
— . Na, ja freilich, én sok garni-
zont megfeküdtem már, de még
ilyen várost nem láttam, ahol senki
sem beszél németül. Mintha nem is
Magyarországban volna ez a vá-
ros. — Van még pedig egy néhány
ilyen város — nevetett egy kis
gömbölyű szegedi úr, aki értett
ugyan valamit németül, de nem
mert megszólalni azon a nyelven.

— Debrecen is, meg Kecskemét,
Nagykörös. Hódmez övásárhely, ez
a mi Salzburgunk. — Warum
Salzburg? — Hát Salzburgnak a
kellős közepén van egy nagy hegy
várral, Hódmezövasarhelnek a
közepén pedig van egy nagy tó
tele békával. — Nevettek. Még ak-
kor megvolt a Hód tava. Az ad-
minisztrátor lépett most oda: őfel-
sége közvetlen környezetében még
azt a mágnást is megvetik-mondta
az adminisztrátor fesztelenül — aki
tud magyarul. — Mindenki elhall-
gatott — • őfelségének egy szent
cél lebeg szeme előtt evvel az or-
szággal: germanizalni. — Evvel to-
vább ment egy másik csoporthoz.
Az ' ottmaradtak elnémultak és
szétoszlottak. Féltek, hogy valami
megjegyzés ki ne bújjon a szájú
kon. — „Máskép a kézcsókoló zász-
lósokkal, főpapokkal és főispánok-
kal egy nap alatt megszavaztatná
a magyar nyelv jogait." Ezt egy
fehérhaju agg pap mondta, kegyes-
rendi atya és szegedvárosi plébá-
nos . . . Kedves törött arcú ember-
ke volt, nagy orra volt és vékony
szája, és oly bátran beszelt, mint
egy jó magyar ember. — Már Fö-
tisztelendöséged lerakta magas ki-
tüntetéseit? — Igen. Már haza vit-
tem: jól elzártam őket. Civilben
vagyok itt. — Milyen jogokra gon-
dol Méltóságos Uram? Milyen jo-
gai lennének a magyar nyelvnek?

— Nohát, Istenem —• mondta a
plébános — egy államban, ahol
több nyelv van, kell lenni egy di-
plomatikus nyelvnek, ez pedig egy
országban sem lehet más, csak a
többségnek, az országalapitóknak
a nyelve. Nálunk latin a diploma-

tikus nyelv. Latinul pedig csak a
szakemberek tudnak. — Vagy azok
se. — .Még negyven évvel ezelőtt,
mikor Ferenc császár trónra lépett,
mindenki tudott magyarul. —- Ki-
véve a főrendeket — mondta mo-
solyogva a plébános. — . . . őfel-
sége a császár sohasem tiltotta el
a magyar nyelvet — mondta egy
agg úr, akinek még most is copf
volt a nyakán — „A császár őfel-
sége valóban sohasem tiltotta el a
magyar nyelvet se a grófoknak, se
a báróknak, csak nem beszélt soha
velük másként, csak németül. . . —

Parázs hangulat keletkezett. Mind-
enki naivul és hevesen mondta ki,
amit gondolt, de azonnal rájött,
hogy kár volt. Ezekban a napok-
ban minden szónak foga van. Ki
tudja, egy pár nap múlva nem
jelentik-e Metternich hercegnek
Bécsben. — A magyarnak a majom
természetéből elég jutott — mond-
ta keményen Máriássy Béla, Qö-
•mörböl vendég — a falusi nemesek,
hogy müveiteknek lássák őket . . .
megtanultak németül. — Nohat, .
Istenem, akkor nincs is több igaz
magyar, csak a kálomisták, mert
azok képtelenek más nyelvet meg-
tanulni . . . — Mariassy nyelt egyet,
meggondolta, hogy Szegeden van.
Az evangélikus asszonyságok, ép-
penúgy, mint az előkelő katolikus
urnök, kizárólag csak németül tár-
salognak. — Evvel tovább sétált;
mert nem akart senkit megsérteni,
hiszen tudta, hogy Szegeden még
abban az időben református ma-
gyarnak vagy protestánsnak nem
volt szabad házat, telket bírnia.
Már zsidó volt kettő is, akinek
megengedte a város, de „eretnek-
nek" még nem. Még a vásárhelyi
kálomista iparos is csak vásárra
jöhetett be; éccakára el kellett tá-
voznia. Semmiféle üzletet más-
vallásunak meg nem engedett a
városi törvény — Hova megfan
spectabilis? — Máriássy visszané-
zett rájuk: Uri körökben legszebb
divat ma, hogy magyarul rosszul
beszéljenek. Ellenben a legnagyobb
szégyen, ha egy der, die, das elté-
veszti a k a p u t . . . — Evvel minden
köszönés nélkül tovább m e n t . . .

Hármasban.

Máriássy Béla gömöri táblabíró
friss bort töltött a poharakba,, az-
tán újra kezdte a magyar keser-
göt: —• Száz év alatt nem hozzuk
be, amit Ferenc császár alatt vesz-
tetttünk, — dörmögte ivás után. —
Tik itt boldog világban éltek, mert
a városokban nincs olyan élesen
felállítva a kormány célzata, mint
a nemesi megyékben . . . Csak azt
hadd mondjam el, hogy Lónyay mit
csinált Zemplénben? Első alispán
volt valamikor s elfogadta, hogy
visszajön Zemplénbe, és mint ad-
minisztrátor rendet csinál. Decem-
ber 15-re volt összehiva a gyűlés.
Ki volt rendelve Gorzakowszky
vezérőrnagy parancsnoksága alatt
egy zászlóalj gyalogos és egy
huszárdivizio. A gyűlésen ötszázan
jelentek meg. Lónyay ahogy belép
a erembe, felbentja a királyi rezo-
luciót, abban a felség szigorúan
megdorgálja a rendeket, hogy meg-,
érdemelnék, ha felségsértési pert
indítanának valamennyiük ellen.
Akkor széttépi a varmegye utolsó
jegyzökönyvét és a gyűlést felosz-
latja . . . ahogy szétoszlanak, Ló-
nyay maga elé rendeli a tisztvise-
lőket, közli velük a felség paran-
csolatát, és utasította Gorzakows-
kyt, hogy csapataival vonuljon a
megyeháza elé, és az összes tiszt-
viselőt, mind a huszonnégyet tar-
tóztassa le . . . huszonnégy óráig
huszonnégy külön szobában tart-
ják őket étlen-szomjan fogságban.
Hogy egymással ne érintkezhesse-
nek. — és huszonnégy éra múlva?
— Mit tehetnek? . . . engedtek az
erőszaknak és az ujoncozást meg-
kezdik . . .

Érme páter, aki nem voltt elég-
gé tisztában a politikai eseményok-
kel, megkérdezte: . . . és mik voltak
a felség kívánságai, hogy ily haza-
fias felháborodást okoztak? —

Hallatlan dolgok. Fötisztelendösé-
ged még ezt sem tudja? Elösz ör
is Metternich ezüstadója . . . Hová
jutunk, ha jobbágyainkat a kincs-
tár igy megkoppasztja? . . . é s a.
másik, az ujoncozás. Hogy nem a
megye ujoncoz, hanem a hadsere
toboroz . . . Ha itt katonabiztosok
jönnek, azok ki fogják válogatni
jobbágyainknak a j avát . . . A pá-
ter mélyen meg volt illetödve. Vala-
mit nem értett. — De édes barátom-a
hadiadó csak kétharmad része az
egyházi adónak . . . Nem lehetne-e
a házi adót csökkenteni? Mert a
hazának épsége és fenntartása
szükségesebb, vélem, mint a vár-
megyeházának pompája mög a haj-
dúk sinórozása?! — Pap nem ért
a politikához — legyintett komo-
ran a táblabíró — A magyar nem-
zet meghal, ha fegyverrel szerzett
ösi jussából csak egy jottat is en-
ged. — Azt mondtatok imént, őfel-
sége ellen is az a vád, hogy egy
igét is nem akar engedni, mert
ahogy törvény mondja: „a száza-
dok alatt megerősített államrend-
szer összeomlana". — Ugy van —
De akkor ebben az országban örö-
kös időkre azok az állapotok ma-
radnak, amikban most élünk? . . .
Hiszen szegények vagyunk, nyo-
morultak, se iparunk nincs, sem
gazdaságunk nem versenyezhet a
külfölddel, sem tudományokban,
sem művészetekben . . . Pedig ime
nagy íróink jelentkeznek, Vörös-
marty, Berzsenyi, Wesselényi,
Széchenyi . . . én olvasom az Or-
szággyűlési Tudósításokat! Min-
den sorát szivemre vettem —
. . . Kossuth a népet nem akarja lá-
zasztani, csak felemelni a nemes-
séghez! . . . Kossuthban biztok-e?
•—• kérdezte Érme páter — Kossuth
ha pénzt akarna keresni, roppant
pénzt kereshetne, de szegénység-
ben él . . . füúri családot alapíthat-
na, semmit se kell tennie, csak be-
fogni a száját.. . — Minden sorát
olvasom: szólt a városi fömathe-
matikus-soha egy szót le nem ír a
társadalmi rend, a birtok, a monar-
chia ellen . . . — Csak fölszabadítsa
a jobbágyokat — szólt a páter. —
Akkor örökké éljen . . .
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Március 15!

Az emberi érzelem skálájának a
két' ellentétes sarka a szeretet és a
gyűlölet, melyik lesz uralkodóvá,
az szabja, milyen lesz az emberi-
ség egyéni és közösségi élete. Ahol
a szeretet napja süt, ott kinyílnak
a béke, nyugalom, megértés, biza-
lom és boldogság virágai, ahol
végig seper a gyűlölet néha fa-
gyos, néha forró szele, ott vagy el-
hervad mindez, vagy vérvirágok
nyílnak.

Mi egy érzelem, emberi gyarló
szavakkal meghatározni épolyan
nehéz, mint azt, hogy mi az erő.
Csak hatásaikban tudjuk még-
ismerni őket és azt tudjuk megál-
lapítani, min keresztül hatnak. így
azt mondhatjuk, hogy a szeretet és
gyűlölet az emberi életmegnyil-
vánulásokat mozgató két leghatal-
masabb erő, mely az emberi szi-
vén és leiken keresztül hatva irá-
nyítja a gondolatokat, a szavakat
és a tetteket,

A szeretetet a maga egész meg-
nyilvánulásában a . legszebben Pál
apostol határozta meg a Korin-
thusbeliekhez irt levél 13. részében
eképen: A szeretet hosszú tűrő,
kegyes. A szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fu-
valkodik fel, nem cselekszik ékte-
lenül, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rojja fel
a gonoszt, ne mörül a hamisság-
nak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hiszen,
mindent remél, mindent eltűr. A
szeretet soha el nem fogy. Ez a
szeretet volt a tartalma a Meg-
váltó egész életének, ez a lényege
egész tanításának, mert tudja azt,
hogy csak a szeretet válthatja meg
Ádám utódait az eredendő bűntől
és vezetheti vissza az elvesztett
boldogságába a paradicsomnak,
mert minden eltűnik, de megmarad
a hit, remény és szeretet, e három,
:zek között legnagyobb a szeretet.

A legnagyobb, mert a másik ket-
tőnek is a forrása. Ez hatotta át-
talán gyarló emberi modon-az
első keresztyének életét. Az Isten
iránti szeretet és a Megváltó irán-
tuk való önfeláldozó szeretete adott
nekik erőt és törhetetlen hitet a
szenvedésekben, bizonyássággá
vált reményt a jövőre nézve és
igazi felebaráti emberszeretetet
egymással szemben. Ez a krisztusi
szeretet, mely mellett elhallgat min-
den más érzelem, mert ahol jelen
van, ott teljesen birtokba veszi a
szivet és a lelket és irányítja azo-
kon keresztül a cselekedeteket és
a történéseket.

Ennek külső jegyeit ölti magára
gyakran az embereket megtévesz-
teni akaró antikrisztusi szeretet
mindaddig, mig levetve álarcát,
teljesen érvényre nem jutattja a
rejtett alapérzelmet, a minden al-
jas ösztönt felkorbácsoló gyűlöle-
tet. Ennek leírását is megtaláljuk
Pál apostolnál a megnevezett,
helyen: Ha embereknek vagy an-
gyaloknak nyelvén szólnék is, sze-
retet pedig nincsen én bennem,
olyanná lettem, mint a zengő érc
és pengő cimbalom. És ha jöven-
dőt tudok is mondani, és minden
titkot és tudományt ismerek is, és
ha egész hitem van, is, ugy
annyira, hogy hegyeket mozdítha-
tok ki helyökröl, szeretet pedig
nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem
is, és ha testemet tűzre adom is,
szeretet pedig nincsen én bennem,
semmi hasznom abból.

Pál apostol szavainak igazságát
talán soha annyira nem érthettük
meg, mint a mai időkben. A leg-
utóbbi évszázad alatt voltak és
vannak emberek, kik tudtak és tud-
nak az emberek és angyalok nyel-
vén szolani, akikben hegieket el-
mozdítani tudó fanatizmus volt és
van, akik a szocilás jólét megte-

remtéséről beszéltek és beszélnek
és tudtak és tudnak nagy áldoza-
tokat is hozni érte, akik odadob-
ták és dobják saját életüket is egy
eszme szolgálatában, de minden
alkotásuk hamuvá vált és válik,
mert összeég a felszított lángjában
t gyűlöletnek, mely szavaik és tet-
teik nyomán támad, mert mindez
szeretet nélkül való.

Mi a gyűlölet? Ami Ádámot lá-
zadásra késztette és azóta is min-
den lázadásnak és forradalomnak
a rejtett dugója, ami Kain kezeit a
testvérgyilkosságra vezette és ve-
zet ma is minden kezet, mely er-
kölcsileg tönkre tesz, vagy testileg
meggyilkol valakit. Amiért eladták
Józsefet testvérei. Az, ami mindazt
elköveti, amit Pál apostol szavai
szerint nem tesz a szeretet.

A szeretet épit, a szeretet külső
jegyeibe öltözött gyűlölet lelkeket
mérgez, az álarcát levetett gyűlö-
let, rombol pusztít és öl. Ami a
legkegyetlenebb, lelkeket öl, s az
emberből megteremti a föld leg-
értelmesebb és legkegyetlenebb
ragadozó állatát.

A szeretet állandóan működik,
megérinti mindenki lelkét, meg-
kísérli felolvasztani a jégkérget,
mely alatt tetszhalottként fekszik
a belénk oltott isteni szellem. Tö-
rekszik Isten akarata szerint élővé
tenni egyeseket és népeket.

Március 15. egy ilyen naája volt
a magyar léleknek. Az emberszere-
tet lángja megolvasztott évszáza-
dos jégkérget. Leomlottak a jogi
válaszfalak magyar és magyar,
egyház és egyház, magyar és a
vele együttélö nemzetiségek között.
Hogy mindez a szeretet müve volt,
legjobban bizonyítja, hogy az
egész világon mindenütt csak véres
háborúk és forradalmak tudták
megoldani ezeket a kérdéseket, ná—.
lünk még a helyőrség sem hasz-
nálta a fegyverét. A magyarság-
mivel tudta azt, amit tesz, az az
istenszerinti igazság, mindenre
gondolt, csak arra nem, hogy a
diadalmas szeretet vívmányait
nemsokára fegyverrel kellene meg-
védenie. Egy gyermek őszinte
bizalmával járult uralkodója elé,
hogy szentesítse törvényeit. Fela-
jánlotta az újjászületésben meg-
újult erejét, hitét, bizalmát.

Ami, utána következett, azért
felelős az álszentség palástjába
burkolózott gyűlölet, mely elismert
először mindent azért, hogy kés :

öbb megkísérelje a felszított gyűlö-
let lángjával megsemmisíteni. Mert
a gyűlölet volt az, ami irigykedett,
ami mindenben rosszat gyanított,
ami nem tudta egy nép újjászüle-
tését megérteni, mely jóért gonosz-
szal fizetett, mely felfuvalkodott
gögjében nem tudta elismerni má-
sok jogait.

Március 15. virágai kinyíltak, de
nem tudtak megfelelő gyümölcsöt
teremni, mert gyűlölködő kezek
letépték azokat. Még veszélyesebb,
hogy ma az emberek nyelvén szólni
tudok, a hegyeket elmozdítani tudó
fanatizmussal rendelkezők, a jö-'
vendöt írni akarok, a félrevezetés
tudományát mesterien értők ezek-
nek a virágoknak a müvésziesen
lemásolt, de méreggel átitatott vi-
rágaival diszitik magukat.

Március 15. mikor reádgondo-
lunk a hontalanság nehéz napjai-
ban, tölds el lelkünket igaz szere-
tettel, add, hogy lássuk meg a te
virágaidat a maguk igaz mivoltuk-
ban, hogy gyűljön ki lelkűnkben a
hit, remény és a szeretet. Fordítsa
emléked lelkünket Isten és Krisz-
tus felé, hogy mélyen hivő hittel,
bizonyossággá váló reménnyel tud-
junk felkészülni arra az időre, mi-
kor megadatik, hogy szivünkben
újra kinyíljanak a te virágaid és
cselekedeteinkkel Istennek tetsző
gyümölcsöt tudjunk azokból érlel-
ni hazánk és népünk javára.

dr. u. Z. S.




