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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.
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De maga az angol közvélemény hamarosan 
ráeszmélt arra, hogy az egyoldalú manchesteri el
mélet idővel romlásba viszi a polgári társadalmat 
is s Disraeli vezetésével a konzervatívok terem
tették meg azt a társadalom politikai irányzatot, 
amit ott Tory-demokráciának neveznek. Ennek a 
lényege, hogy a liberalizmus eszméjéről letisztí
tották a reátapadt önzés, kíméletlenség és szűk
keblű kapitalizmus lelki és gazdasági káros réte
gét s konzervatív politika jegyében átmentették a 
liberalizmusból egészen a jelen időkig mindazt a 
jót, szépet és nemeset, ami ennek az eszmének 
eredetileg lényege volt, vagyis ezzel egyesítették 
az újabb világfejlödés szociális kívánalmait. Ezzel 
elérték, hogy ma a kisemberek, a kispolgárság, 
sőt a munkásság is sok milliós tömegekben áll a 
konzervatív párt táborában. A nemes szabadelvű
ség ilyen nagyszerű szociális átidomításában kere
sendő annak az oka, hogy Angliában a kommu
nizmusnak nincs talaja.

*

Ha a kérdést hazai viszonylatban szemléljük 
s ha igazat adunk Bethlen István minapi kijelen
tésének, hogy ezt az országot vagy polgári alapon 
fogjuk fenntartani, vagy sehogysem, akkor nemze
tünk érdekében mi sem tehetünk mást, minthogy 
a nagyszabású erkölcsi jogfolytonosság helyreállí
tásával visszatérünk a múlt század 40-es éveinek 
és 48-nak tiszta nemes szabadelvű hagyományai
ra, de úgy megtisztítva az Eszmét minden ráta
padt salaktól, hogy annak kebelén belül a népsze- 
retö és szociális szempontok az egyetemes nemzeti 
tekintetek épségben tartása mellett teljes kielégü
lést nyerjenek.

Ha szocialista importeszmék, jöjjenek azok 
— a mai különös terminológia szerint — akár bal-

Szabadelvüség és szociális szeretet.*
Irta: Nagy Emil.

Nemzeti társadalmunk egész belső élete két
ségtelenül újból igen kritikus idők elé érkezett s 
így elsőrendű lelki közszükségletnek tartom, hogy 
az uralkodó eszmezavarok kitisztáztassanak.

Szabadelvűség! A nagy francia forradalom 
eszmei szerelmében fogant a szabadelvűség, ami
kor a régi elrozsdásodott feudális bilincsek szét
törése az emberszeretetet, a jók, erkölcsösek és 
tehetségesek felülkerekedését akarta jelenteni, szü
letési és egyéb előítéletek hátraszorításával. Már 
a múlt század derekán a magyar közélet vezérlő 
csillagai izzó magyarságtól teli lelkűk igazságsze
rető erejével fenntartás nélkül álltak emellé az 
Eszme mellé. A 40-es évek országgyűlései, a magyar 
történelem emez igazgyöngysorai, s a 48-as idők 
szikrázó gyémántja egyaránt ezt az Eszmét díszí
tették s ennek a jegyében vitte keresztül maga a 
kiváltságos nemesség a jobbágyság felszabadítá
sát is.

De azután ráereszkedett a világra az erők 
szabad kifejtésének emlőin fölnevelkedett hatalmas 
üzleti szellemű angol manchesteri szabadelvűség 
s a nyakló nélküli uralmat biztosított azoknak a 
kapzsi és egyoldalúan materialista indulatoknak, 
amelyek a tisztalelkü szabadelvűség árnyékában 
felburjánoztak, s amely kíméletlen irányzatra a 
Rerum Novarum című pápai enciklika is ráütöt
te a bélyegét. A magyar közéletet is megejtette ez 
az egyoldalú manchestei szabadelvüség.

* A szociális szeretet =  társadalmi szeretet. Ez alatt 
értendő a társadalom minden egyes tagjának és minden tár
sadalmi osztályának egymás iránti szeretete. Tehát több 
mint a családi és baráti szeretet, mert általa egészen ide
gen emberek is szerethetik egymást s egymás érdekét tisztelik.
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ról, akár jobbról, nálunk elhatalmasodnának, ez 
olyan zűrzavart okozna, ami a társadalmi vissza
vonás káros hatásai között elsősorban szent nem
zeti aspirációink tönkretételét jelentené.

A világtörténelem egyik legfurcsább jelensége, 
hogy amikor a francia forradalomban még teljesen 
kívül hagyott negyedik rend erőre kapott, s ennek 
nyomán a szocialista gondolat hadat izent a fran
cia forradalom során győzelemre jutott polgári 
gondolatnak, nemcsak a szabadelvűség összes 
eszmei vívmányait akarja kiküszöbölni az állami 
életből, hanem emellett agyonvágta a liberális irány
zat arna legfontosabb vívmányát is, amelynek alap
tétele az egyéni és közszabadságoknak mindenne
mű zsarnoki akarattal szemben való alkotmányos 
körülbástyázása, aminek jelképes kifejezéséül te
kintetett mindig a Bastille lerombolása. E helyett 
a győzelmes szociálista gondolat — hogy magam 
is a mai furcsa terminológiával éljek — többfelé 
balról is, jobbról is visszaállította az egyedural
kodó fogalmát, azzal a különbséggel, hogy azt 
nem Isten kegyelméből, hanem a népakaratból 
vezeti le.

Más országokban, ahol hiányzik az egysé
gesen alkotmányos múlt, ez helyes lehetett, de 
nálunk a nemzet ügyének békés fejlődésére vég
zetes lenne, mert tragikusan szembeállítaná a ma
gyart a magyarral.

*
Az a liberalizmus, amelyek az erkölcsi jog

folytonosságban a múlt század negyvenes éveinek 
nemes és magasztos hagyományaihoz ragaszkodik, 
az egészen speciális és minden más nemzet tör
ténetétől eltérő magyar fejlődés útján a keresztény 
szeretet jegyében kialakuló politikai eszmeáramlat
tal se ellentétes, ha a világtörténelmi születés 
különbözősége szerint ezek az eszmék más-más 
forrásból fakadtak is.

Nem egyedülálló jelenség az ennél a pont
nál se, hogy a magyar föld és a magyar levegő 
áthasonítják saját szükségleteik szerint a világtör
téneti eszméket. Magyar lélekkel, magyar földön 
állva s magyar levegőn átérezve nem találom el
lentétesnek a keresztény eszmeáramlatot a nemes 
értelemben vett szabadelvüséggel.

♦
Mindig tiltakoztunk az ellen, hogy azt a 

szabadelvűséget, amiért apáink is nemesen rajong
tak, átcsűsztassák úgynevezett baloldali eszmévé, 
mert a mi szabadelvűségünk éppen olyan messze 
áll a radikalizmus minden fajtájától, mint a reak
ciótól. Amennyire visszautasít minden nemzetelle- 
nességet és minden felforgató törekvést, ugyan
úgy senkit sem utasít el a magyar produktív er
kölcsi és anyagi termelés munkájától, akármilyen 
fajhoz vagy valláshoz tartozzék is, ha fenntartás 
nélküli ragaszkodással és törhetetlen hűséggel csat
lakozik a magyar nemzeti és történelmi eszme- és 
érzületvilághoz,

A békés lelki és gazdasági magyar evolúciót 
csakis ezen az úton lehet elérni.

VL György az angol világbirodalom 
megkoronázott királya

Május 12-én délben 12 óra 31 perckor Canter- 
bury érseke VI. György angol király fejére tette Hit
valló Edvárd koronáját. A fiatal király a koronázás 
után a 800 esztendős rituálé szabályai szerint önön 
személyét és birodalmát felajánlotta a Mindenható 
Istennek.

Majdnem tizenkét évszázaddal ezelőtt, 785- 
ben koronázott Anglia elsőízben uralkodót, azóta 
a repülőgép és a rádió kisebbé tette a földgolyót 
de nagyobbá, sokkal nagyobbá Angliát. És mégis: 
ez az 1200 esztendő, amely alatt „az angolok és 
szászok" királyából „Nagy-Britannia, Írország és 
a tengerentúli domíniumok királya, a hit védője 
India császára" lett, e csodálatos birodalom szá
mára ma is élő valóság, ma is cselekvő erejű 
történelem. A káprázatos londoni pompa, amelyen 
500 millió angol alattvaló küldöttei mellett az öt 
világrész szinte minden országának delegátusai is 
résztvettek, lenyűgöző erejű bizonysága volt Anglia 
nagyságának, erejének, sokfelé és sokféleképpen 
tagolt alkotórészei megbonthatatlan egységének. Ez 
az egység minden államjogi megegyezés nélkül, a 
birodalmat alkotó állami egységek teljességgel 
csorbítatlan önállósága mellett alakult ki, de erő
sebb és megbonthatatlanabb, mintha száz írott 
szerződés betűire építették volna fel. Ez az egy
ség, amely Anglia hatalmának legigazibb lényegét 
teszi, nem a szuronyok hegyén imbolyog, — az 
angol nép lelke vigyáz erre a törhetetlen szolidari
tásra, az angol nép türelme s megingathatatlan 
tisztelete a személyi szabadság iránt. Ez a türe
lem biztosítja az angol korona legkülönbözőbb színű, 
fajú és hitű polgárainak teljes egyenlőségét, ez adja 
meg a magánélet jogi biztonságát az államhatalom 
romboló beavatkozásaival szemben, —  az emberi 
jogok tisztelete menti meg Anglia népeit a lelki uni- 
formizálódástól, amely ma —  oly sok tragikus példa 
bizonyítja —  lidércnyomásként nehezedik a világra. 
Anglia előbb a szabadságot állította fel eszménye
inek legmagasabb piedesztáljára, ebből a szabad
ságból nőtt ki a rend, amely a maga tökéletes em
beri megjelenítését a gentleman-ideálban találta 
meg. És végül: ebből a hatalmas szabadságöntu
datból teljesedett ki azangol nemzet társasága, amely
nek legfőbb szimbóluma s egyetlen látható össze
foglalása az angol király. Jó  és rossz uralkodók 
épúgy váltakoztak az angol történelemben mint 
egyebütt, de a személyi tulajdonságokon túl soha 
egy percre el nem apadt az angol királyság élet
adó ereje: a jog, erkölcs és az emberi szabadság 
hármas egységének hatalmas jelképe az angol király. 
Európa boldog, hogy legalább néhány napra el- 
feledkezhetik sötét gondjairól, s lélekben megerő
södhetik a londoni királynapok fényében, amely a 
legeurópaibb világhatalom példaadó történelmének 
új és az eddigieknél bizonyára nem kevésbbé dicső
séges szakaszát jelzi.

*
A londoni koronázásról alábbi tudósításaink 

számolnak be:
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A birodalom tündöklő nagy napja

Május 12-ére tűzték ki az időközben lemondott 
Vili. Edvárd megkoronázását. Május 12-én meg
koronázták VI. Györgyöt és Erzsébet királynét. So
kan bizonyos aggodalommal néztek a történtek után 
a világbirodalom nagy ünnepe elé.

Hiszen kevés uralkodó kezdte meg kedvezőtle
nebb személyi körülmények között kormányzását, 
mint Georges Albert, aki váratlanul, készületlenül’ 
a történések kényszerének engedelmeskedve, a vi
lágbirodalom uralkodója lett. Népeinek szeretete, 
lelkesedése, bátyját, a lemondott királyt övezte s á
VI. György néven trónralépett másodszülöttnek, aki 
Edvárdot mindenkinél jobban szerette, becsülte és 
csodálta, lépésről-lépésre kell népei szeretetét meg
hódítania. Azt hittük, hogy fél év ehhez nem ele
gendő, de ma, amikor mindannyian itt Londonban 
a csodálatos koronázási ünnepségek lenyűgöző ha
tása alatt vagyunk, meg lehet állapítani, hogy az 
angol királyság eszméje töretlenül, diadalmasan 
került ki a megpróbáltatásból.

A korona, amely világrészeket 
tart össze

Az egyéni népszerűségnél mélyebb hatóerők 
jegyezték el Nagy-Brittánia lakosságát azzal az ál
lamrendszerrel, amelyben a világ legbölcsebb, leg- 
megfontoltabb népe az együttélés tökéletes for
máját fejlesztette ki. Szent Edvárd koronája, amelyet 
ma a király fejére helyeztek, a késő századokban 
gyártott másolat a szakértők szerint, még hozzá 
művészi szempontból erősen vitatható értékű után
zat csupán, de mégis: ez a korona ma világrésze
ket tart össze.

Pártok és osztályok felelt

Londonban autobuszsztrájk van és más sztráj
kok is fenyegetnek. De ezeket a törvényes formák kö
zött, irígylésreméltó józansággal és türelemmel fogad
ják, még a bérharcok sem érintik a koronázás minden 
réteget egymásbaforrasztó hangulatát. A király pár
tokon és osztályokon felül áll. A király, mint az 
alkotmányosság megtestesítője, biztosítja, hogy a 
gazdasági és társadalmi fejlődésnek megfelelő vál
tozások kirobbanások nélkül következzenek be.

VI. György első kitüntetési névsorában, ame
lyet most bocsátott ki koronázása alkalmából, 
ugyanannyi liberális és szociálista politikus szerepel, 
mint a kormányzó konzervatív párthoz közelálló 
személyiség.

Az autobuszvállalat sztrájkoló munkásai nem 
hiányoztak a koronázás lelkes ünneplői közül. VI. 
György épúgy az ő királyuk is, mint a biborpa- 
lástos, hermelingalléros lordoké. Csak az alkotmá
nyos királyság minden népréteget egybefüző tar
talma teszi érthetővé azokat a páratlan jeleneteket, 
amelyek abban a negyvennyolc órában London
ban lejátszódtak. A tömeg lelkesedésének dinamikus 
kirobbanását a látványosság iránt való kíváncsiság 
egyedül nem magyarázhatja meg.

Százezrek virrasztása

Csatakos, a ködbe, esőbe fulladó idő szakadta 
királytkoronázó Londonra, csak a díszmenet elin
dulásának pillanatában ragyogott elő az ólmos fel
hők közül a biztató jelképként értelmezhető nap
sugár, hogy azután teljesen elbújjék a záport ontó 
sötét felhők mögé. Ebben a kegyetlen időben 40 
ezer ember virrasztóit a szomszédos katonai táborok 
tábortüze mellett London parkjaiban. És 400.000, 
talán egymillió vagy talán még több ember — tem
peramentuma szerint táncolva, érdeklődve vagy ösz- 
szegémberedve — a lepedőkké és ágyteritőkké vál
tozott újságpapírokon, az utcákon töltötte az éjsza
kát.

Kísérteties szépségű látvány volt ez, a köd
bevesző, végtelen embertömeg önfeláldozó virrasz
tása London éjszakájában, az autóforgalomtól el
zárt útvonalak százezrek táncterévé és százezrek 
tömegszállásává varázsolt aszfaltján a széltől ci
háit, esőtől csöpögő ragyogó díszletek árnyékában.

A Westminster irigyelt „foglyai"
Londonra, már milliók sorfala környezte a 

koronázási menet útvonalát. Nagyszerű fegyelem 
biztosította az ünnepség lebonyolításának zökkenő
nélküli zavartalanságát. Öt világrész válogatott 
katonasága sorakozott végtelen láncokban a ma
gasba meredő zsúfolt tribünök előtt. Mi a West- 
minster-apátság meghívott vendégei, már reggel hat 
órakor elfoglaltuk helyünket az apátságban.

Bevallom, hogy mindazt, ami a londoni ut
cán történik, Budapesten órákkal előbb tudják, 
mint mi Westminster irigyelt foglyai. Mihozzánk nem 
hozza el a rádió a felvonulás ismertetését, mi csak 
a harangok zúgásából, az ágyúk dörgéséből, a vas
tag falakon átszivárgó, újjongó morajból érezzük 
a külvilág történéseit. Ehelyett órákon keresztül 
élvezhetjük a világ legcsodálatosabb történelmi élő
képét, amely szikrázva, ragyogva eiénktárul a koro
názás színpadának átépített brokátpiros, arany- 
szőnyeges belsejében.

Anglia „legsikerültebb“ koronázása
A történelmi kép a koronázás bíborpalástos 

főrendekkel, szikrázó díszbe öltözött keleti fejedel
mekkel, uralkodókkal minden világrészből, a lovag
rendek selymes köpenyébe burkolózó nemestartású 
főméltóságokkal: letűnt századokat hoz életre. T ö - 
kelétesebb, mesteribben kidolgozott, jobban szerve
zett volt minden, mint a múltban — állapították meg 
már most — ez volt Anglia legsikerültebb, leg
szebb koronázása. De mutatkoznak a történelmi 
keretben a modem vonások is. Angliában talán az 
a legmegkapóbb, hogy miképpen simul össze a 
a múlt hagyománya a jelen fejlődésével.

A szociálista képviselők sötét ruhája egyálta
lában nem zavarja a díszruhák szivárványos ra
gyogását. A munkáspárti honatyák feleségei és a 
szocialista képviselőnők — bár nem illesztik fe
jükre az udvari öltözék fehér tolibóbitáját — tapin
tatosan alkalmazkodnak az ünnepség szelleméhez 
és csipkekendők alá rejtik hajukat. Ezzel szemben
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a brit kormányzat faji előítéleteken felülemelkedő 
nagyvonalúsága, a sárga-, barna- és feketebörü fér
fiaknak és asszonyoknak, akik távoli világrészek
ben a brit állameszmét szolgálják, külsőleg is ugyan
azt a tiszteletet adja meg, mint a birodalom hazai 
előkelőségeinek. Mindez együttvéve szolgáltatja a 
koronázás felülmúlhatatlanul varázslatos keretét.

A szertartás
A koronázási szertartás több egymástól füg

getlen, de mégis egységbe kapcsolódó részre oszlik. 
A bevonulás az angol udvari élet középkori pom
pájának a világbirodalom urához méltó fejedelmi 
megnyilatkozása. Az úgynevezett recognito, a be
mutatás a szabad királyválasztás töretlen jogát jel
képezi. Az oatli, az eskütétel, a király és a nép 
alkotmányos viszonyát szabályozza a kölcsönös kö
telezettségek alapján. A szent áldozást, a felkenés
nek, az anointingnak fenséges szertartása vezeti be.

Ennek a vallási aktusnak annyira mindenen 
felülemelkedő magasztos jellege van, hogy a fele
kezeti egyoldalúságot még a rosszakarat sem érez
tetheti. Különben is anglikán főpapok oldalán ott 
haladtak a precesszióban az összes felekezetek egy
házfői. Utána egy Grál-misztériumhoz hasonló jel
képes jelenet a négy pallossal a lovagi hagyomá
nyokat kelti életre.

Ezután a fenséges tetőpont, a koronázás kö
vetkezik, amit az improvizáció követ, vagyis a nem
zet jelképesen trónra helyezi uralkodóját. Végül 
a vomage, a hódolat: a nép által választott, az 
alkotmányra került király előtt egy káprázatos élet
képszerű jelenetben térdet hajtanak a nemzet urai.

Canterbury érseke 12 óra 31 perckor a West
minster székesegyházban VI. György angol 
király fejére helyezte a birodalom koronáját

A kilencmilliós főváros utcáin szerdára vir
radó éjszaka százezrével tolongtak az emberek, a 
forgalom pillanatra sem szűnt, egész éjjel percen
ként indították a földalatti vasutakat, amelyek ontot
ták magukból London lakosságát és a fővárosba 
özönlött vidékiek és külföldiek roppant tömegeit. 
Hétszáz különvonat hozta a vidékieket Londonba 
s a végeláthatatlan tömeg özönlött a koronázási 
menet útvonala felé. Éjfél után sűrű köd szállt le, 
igazi áthatlan londoni köd, amelynek gyöngyszínű 
fényében már előre ünnepelte a londoni tömeg a szer
dai koronázást. A köd miatt a forgalom, amely 
ainúgyis megtorlódott mindenütt, végleg megakadt, 
az utcakereszteződéseknél el kellett oltani a jelző
lámpákat, egész utcasorokban mozdulatlan tömbbé 
sűrűsödött az autók sora és a gyalogjárón is le
hetetlenné vált a közlekedés.

Hajnalfelé megtisztult a köd. A koronázási 
menet közönségének legnagyobb része az egész éj
szakát az utcán töltötte. Sokan 24 óra hosszat 
várakoztak egyhelyben, kiválasztott helyükön, hogy 
láthassák a menetet, amelynek elvonulása egyetlen 
ponton teljes háromnegyed óráig tartott. Az útvo
nal mentén felálló roppant tömegekben a hátrább 
állók zsámolyokat hoztak magukkal, voltak, akik

periszkópot szerkesztettek, hogy a tömeg feje fö
lött láthassák a káprázatos pompájú felvonulást.

A Grand Lever*
A Buckingham Palace ablakaiban egész éj

szaka nem aludt ki a fény s mialatt a lelkes tömeg 
a hajnali órákban énekelve járta be az utcákat s 
egymásután tűntek fel az első díszegyenruhás szá
zadok, a királyt főkamarása ébresztette fel. A fő
kamarás köszöntötte VI. György királyt, akitől a 
hagyományokhoz híven ajándékba kapta ágyát és 
ágyneműjét. Grand Lever volt a koronázás regge
lén: a legmagasabb udvari főméltóságok öltöztet
ték fel a királyt, nyújtották egymásután ruhada
rabjait, díszegyenruháját, palástját s mindnyájan 
ajándékba kapják azokat a ruhadarabokat, amelyet 
a király felé nyújtottak.

Reggelre a köd eloszlott, de az ég még fel
hős volt. A koronázási menet útvonala mentén 
hárommillió ember várt. Néhány óra alatt Lon
donban a közlekedés megbénult. London négy
millió fontot költött utcáinak virággal való feldí
szítésére. Hat órára a tribünök mind megteltek. A 
mozik reggel öt óráig játszottak zsúfolt házak mel
lett, a vendéglőket sem zárták be az éjszaka fo
lyamán, a tömegek a nyilvános helyiségekből siettek 
elfoglalni helyüket, mert rövid idővel nyolc óra előtt 
a városházáról elindult a Westminster székesegyház 
felé London polgármesterének kocsija és díszmenete.

A Westminster székesegyház 7700 „fog ly a “ 
várja a királyt**

A Westminster székesegyházban, a koroná
zás voltaképpeni színhelyén, kora reggel elsőnek 
jelent meg Norfolk hercege, akinek családja év
századok óta örökli a koronázási ünnepségek ren
dezésének tisztét. A herceg kora reggel utolsó 
szemlét tartott a történelmi szertartás színhelyén s 
rövid idővel utána sorra érkeztek meg a székes- 
egyházba a hivatalos előkelőségek.

Nyolc óra 30 perckor mindenki elfoglalta 
helyét, a királyi menet érkezéséig a kapukat le
zárták, 7700 előkelőség a lezárt székesegyházban 
várta VI. György királyt és Erzsébet királynét

Nyolc órakor reggel megjelent az utcán a 
lordmajor díszmenete. London polgármestere ud
vari káplánja és pallósvivője kíséretében foglalt 
helyet dúsan aranyozott üveges díszhintajábán. Ra
gyogó egyenruhája fölött a koronázásra készült fe
hér selyembélésü, aranyhímzésű bíborbársony kö
penyt viselt cobolyszegéllyel. Fővegén gyémántforgó 
szikrázott, jobbján a remekművű kristályjogart tar
totta, amelyet London polgármesterei évszázadok 
óta csak a koronázás alkalmával használnak. Hin- 
tóját a tanácsurak, sherifek és aldermanek dísz- 
hintói követték. Ezzel egyidejűleg díszhintójába 
szállta parlament előtt az alsóház elnöke is. Az ö 
diszhintója 1690-ben készült, ez a világ legrégibb, 
jelenleg is használatban levő kocsija. Ezután kö
vetkezett a fejedelmek, hercegek, miniszterelnökök 
bevonulása a székesegyházba.

* Az „ünnepélyes felkelés.*
** Úgy mint minálunk a Mátyás templomban, Ang

liában a Westminster székesegyházban koronázzák a királyt.
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400 koronás peer.
Félkilenc előtt mindenki elfoglalta helyét a 

székesegyházban. Az oltárral szemben, ahol az 
ódon templom zeg-zúgos belseje kápolnává szűkült, 
állt Hitvalló Edward ezeréves, ereklyeként őrzött 
trónszéke. Mögötte egymás mellett álló emel
vényeken két pompás trónszék, az oltárral szem
ben jobbra a királyé, balra egy lépcsőfokkal ala
csonyabban a királynéé. Hitvalló Edward trónjától 
jobbra, a királyi család páholya előtt, újabb két 
szék állt, ezeken foglalt helyet először az uralkodó
pár. A kereszthajóban jobbra a főrendek, balra a 
főrangú hölgyek foglaltak helyet. A főrendek helyén 
teljes számban megjelent az angol királyság négy
száz peerje. Gallérjuk szélessége, a koronájuk ágai 
különböztetik meg a hercegeket, márkikat, grófo
kat, viscountokat és bárókat. A hermelines, 
bársony palástok alatt érdem-rendek villogtak, 
az egyenruhák aranyos hímzése szikrázott. Ve
lük szemben a főnemesi hölgyek fején szikráztak a 
koronák és diadémok ékkövei. A londoni éksze
részek becslése szerint a főnemessé" hölgyei a 
Westminster székesegyházban 20 millió font érté
kű ékszert hordtak. Két órán át teljes csönd
ben várta a Westminster székesegyház 7700 feje
delmi vendége a királyi párt. Várta, hogy meg
dördüljenek a Tower ágyúi, megszólaljon a szom
szédos Westminster palotában a Big Beng-harang 
és az utcán felhangzó üdvrivalgás jelezze, hogy 
VI. György király és Erzsébet királyné közeledik 
az apátság felé.

Megindul a  menet.
Kilenc óra után tíz perccel kanyarodott ki 

a Buckingham palota udvarából az első díszmenet. 
Lovasrendőr-díszcsapat vonult ki a rácsos kapun, 
utána díszkocsiban Stanley Baldwin miniszterel
nök ült feleségével. A következő kocsikban Kanada, 
Ausztrália, Új-zéland, Dél-Afrika, Rodézia, Észak
írország miniszterelnökei és India képviselői. Mind
egyik kocsit a benne ülő miniszterelnök államá
nak haderejét képviselő lovascsapat kísérte. Utá
nuk érkeztek az exotikus szultánok lovas diszki- 
séretükkel. Kilenc óra negyven perckor indult el 
a Buckingham palotából a királyi család tagjai
nak díszmenete. Az élen lovas testőrcsapat haladt, 
amely mögött üveges díszhintóban Mary királyi 
hercegnő, a király húga ült Erzsébet és Margit 
királyi hercegnőkkel, az uralkodópár gyermekeivel. 
A második díszhintóban a gloucesteri és a kenti 
hercegnő, a harmadikban Arthur connaughti her
ceg feleségével. Lovas testőrcsapat zárta be a 
menetet.

Tíz óra után indult el a Marlborough palo
tából Mary anyakirályné üveges díszhintaja. Az 
anyakirályné mellett sógornője, Maud norvég ki
rályné foglalt helyet, a következő h'ntóban Dewon- 
shire hercegnő vezetésével az anyakirályné udvar
tartásának tagjai ültek.

Az uralkodópár diszmenete
Pont féltizenegy órakor hagyta el a Buc- 

kingham-palotát a királyi pár. A diszmenet élén

Grant-Suttie vezérkari ezredes lovagolt, mögötte 
négy lovas testőr, majd a territoriális haderő fő- 
parancsnoka vezérkarával, a nemes testörség ka
pitánya segédtisztjeivel, utána az angol lovas- és 
tüzérezredeket képviselő lovas különítmények ze
nekaraikkal, majd a király indiai parancsörtiszt- 
jei, hadsegédei és szárnysegédei, az északírországi 
hadkerülef főparancsnoka vezérkarával, a táborna
gyok segédtisztjeikkel, hadügyminisztérium törzskara, 
a légifloíta tanácsa, a legfelső haditanács, a tenger
nagyi hivatal főtisztjei, a flottahivatal lordjai, a domí
niumok, India és a gyarmatok tiszti küldöttségei.

Újabb testőralabárdos csapat után négy ma
haradzsa, mint a király négy indiai tiszteletbeli 
szárnysegéde vonult a menetben, mögöttük Lon
don rendőrfőparancsnoka és a testőrezredek pa
rancsnokai. A pompásnál pompásabb, aranysuj- 
tásoktól és kitüntetésektől villogó menet után jött 
az 55 főnyi, káprázatos fényű egyenruhákba öl
tözött lovas testőrcsapat, amely mögött méltó
ságteljes lassúsággal vontatta a híres windsori 
nyolc szürke paripa a két és féltonna súlyú ara
nyozott üveges díszhintót. A paripák piros szaty- 
tyánbőr szerszámán aranyveret villogott, a lova
kon ezüstparókás, skarlátpiros egyenruhás fullaj
tárok ültek, ostorral kezükben, a lovak mellett 
pedig selyemharisnyás, piros egyenruhás udvari 
szolgák lépdeltek, a kocsiajtók mellett három-három 
lakáj és két-két testőralabárdos haladt gyalog.

VI. György angol király parlamenti díszruhát 
és a térdszalagrend nagymesterének aranygallérját 
viselte. A királyné nehéz elefáutcsontszínü selyem
ruhát hordott, amelybe arany- és ezüstszálakkal 
hímezték az angol rózsát, az ír lóherét, a skót 
bogáncsot, az indiai lótuszt, a kanadai juharlevelet 
s a birodalom egyéb jelképes ábráit. A királyi 
hintó mögött újabb 55 főnyi lovas testőrcsapat 
lovagolt kivont karddal.

Az uralkodópár bevonul a  székesegyházba.

Tizenkét óra előtt a Westminster székesegy
házban beszűrődik az utcáról a sorfalat álló tö
megek dübörgő éljenzése, azután egyszerre meg- 
zendülnek az orgona sípjai, felhangzanak a zsol
tár hangjai s feltárulnak a székesegyház kapui. 
Hat processzió vonul keresztül a templom föha- 
jóján. Elől jön a királyi család 18 tagja, majd a 
főpapság, élén a westmisteri apátság dékánai és 
kanonokai dús aranyozású lila skarlátvörös palás
tokban, majd feltűnik Mary anyakirálynő fejedelmi, 
koronás alakja. Kis bíborköpennyel, rózsaszínű 
selyemruhácskában, koronával fején jön a trón 
örököse, a 11 éves Erzsébet hercegnő és húga, a 
hétéves Margaret hercegnő, ugyancsak kis koro
nával fején. Nagyanyjuk, az anyakirályné mellett 
foglalnak helyet a királyi család páholyában. Az
után Csicsibu herceg vonul előre, a japán császár 
öccse, mögötte Baldwin miniszterelnök vezeti a 
titkos tanács tagjainak díszruhájában öt ország 
miniszterelnökeinek csoportját.

Erzsébet királyné előtt skarlát köpenyes fő
nemesek hozzák a királyné jelvényeit, köztük a
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koronát, amelynek közepén a legendás Kohinoor 
szikrázik. Királyi lieroldok jelentik a király érke
zését. A norfolki lierceg mögött hozzák a királyi 
jelvényeket. Gróf Halifax a Szent Edward-keresz- 
tet tartja, herceg Sommerset a jogart emeli magasra. 
Settland márkija az állam pallosát hozza, Trenchard 
és York grófok Szent György és a kegyelem 
kardjait hozzák. Vivat! Vivat! Vivat! Georgius 
Rex! — kiáltás hangzik fel s belép VI. György, 
két püspök között. Uszályát tizenkét nemesi apród 
viszi. Fején aranyszegélyű vörös föveget, az állha
tatosság szimbolikus kalpagját viseli.

Még zúg a zsoltár, amikor felsorakoznak a 
király mögött a térdszalagrend lovagjai, Lytton 
lord és Stanhove lord, Londonderry márkija és 
Abercorn hercege, akik a király feje fölött tartják 
az aranyhímzésű baldachint. A királyné trónja mel
lett állva várta a király érkezését, most mindketten 
imazsámolyukra térdelnek és rövid imába merül
nek. Ezután helyet foglalnak a trónokon s megkez
dődik a koronázási szertartás.

A K oronázás
A Canferbury érseke, a lordkancellár, a főkama

rás, a főtárnokmester és az örökletes főmarsall kísé
retében a szentély keleti oldalára ment és így kiáltott:

— Urak! íme itt áll előttetek György király, 
elvitathatatlan igaz királyotok. Minekutána hódol
ni és szolgálni jöttetek ma ide, kérdem tőletek, meg
adjátok e neki a hódolatot?

A jelenlevők erre beleegyezésük jeléül har
sányan kiálltották: „Isten éltesse György királyt!"

Az eskü
Az érsek megismételte kérdését a többi égtáj 

felé fordulva s a negyedik kérdés után felharsan
tak a kürtök. Most a koronázási ékszereket a fő
oltárra helyezték, az érsek pedig a trón elé járulva 
megkérdezte a királyt, hajlandó-e az esküt letenni. 
A király igenlő választ adott, majd kezét a bibli
ára helyezve válaszolt az érsek kérdéseire. Az es
küt az érsek párbeszédes formában vette ki az 
uralkodótól. Megkérdezte a királyt, megesküszik-e, 
hogy birodalma népeit saját törvényeik és szokásaik 
szerint fogja kormányozni? A király ünnepélyes 
ígérete után megkérdezte, hajlandó-e a király íté
leteiben jogot és igazságot szolgáltatni, irgalmat 
gyakorolni? Hajlandó-e erejével érvényt szerezni 
Isten törvényeinek és az evangélium igaz vallo
másának? Fenntartja-e minden erejével a protes
táns reformált vallást? Végül a király két püspök
től segítve felemelkedett, az oltár elé térdelt s a 
bibliára téve kezét így esküdött:

— mindazt, amit itt Ígértem, be fogom tar
tani, és megfogom tenni. Isten engem úgy segélyen!

Ezzel a király átült Szent Edward trónjára 
és aláírta a parlament által előírt uralkodói nyi
latkozatot.

A felkenés
Ekkor megkezdődött az egyházi szertartás.
A főkamarás lesegítette a király bíborpalást

ját s világi hatalma jelvényeit. A térdszalagrend 
négy lovagja tartotta a baldachint a király feje

fölött, mialatt Westminster dékánja levette a főol
tárról az ampullát és az olajat aranykanálba töl
tötte. Az aranykanalat Canterbury érseke vette át 
tőle és a keresztalakú jeleket kent a király homloká
ra, mellére és tenyerére. A felkenés szertartása után 
az érsek megáldotta a térdeplő királyt s rövid 
imát mondott. Ezalatt a király visszaült Szent Ed- 
wart trónjára s Westminster dékánja feladta rá 
egyházi méltósága díszruháit: a colobium sindo- 
nist, amely hófehér vászonból készült csipkeszegé
lyes, ujatlan köntös, fölé nehéz selyem szupertu
nikát és aranyos övét. Ezután a lovagiasság jel
vényeit nyújtották á t : a főkamarás a király sarkait 
érintette az aranysarkantyúkkal, majd lord Settland 
átnyújtotta a főkamarásnak az állami diszkardot 
s helyette bíborbársony hüvelyes kardot kapott, 
amelyet az érseknek nyújtott át, aki a kardot az 
oltárra helyezte.

Mary királyné sir

A főkamarásmester a király oldalára kötötte 
az állami díszkardot, amelyet a király ismét leol- 
dozott s az oltárra helyezett, az egyháznak ajánl
ván fel. Ekkor lord Settland 100 siílinggel vissza
váltotta a kardot, kihúzta hüvelyéből és a király 
előtt hordozta a szertartás végéig. Westminster 
dékánja hozta el az oltárról s az érsek adta át 
a királynak az országalmát, amelyet azután vissza
helyeztek az oltárra. A tárnokmester a birodalmi 
gyűrűt nyújtotta az érseknek, aki a gyűrűt a király 
ujjára húzta. Worksop várura ősi előjogok alapján 
húzta a király jobb kezére a kesztyűt, a canter
bury érsek pedig a király jobbjába helyezte a 
keresztes jogart.

A koronázás legmeghatóbb pillanata külön
ben VI. György király felkenése alkalmával játszó- 
dot le. Mary királyné az új király édesanyja a 
meghatottságtól ellágyulva, nem tudta visszatartani 
előretörő könnyeit és szeméhez emelte zsebkendőjét.

Az érsek VI. György fe jére  teszi a  koronát

Ekkor Canterbury érseke a főoltár előtt tér
delve imát mondott, majd a püspök kíséretében a 
király elé járulva, fejére helyezte a koronát. Tizen
két óra 31 perc volt, amikor a korona VI. György 
fejét érintette. A főméltóságok felkiáltottak: „Isten 
tartsa meg a királyt!," felharsantak a trombiták és 
megdördültek a Tower ágyúi. Az érsek megáldot
ta a királyt:

— Az Úr áldjon és tartson meg, tegyen bol
doggá és szerencséssé ezen a világon, hogy örök 
üdvösséget élvezhess a túlvilágon. Az Úr adjon 
neked termékeny földeket és kedvező időjárást, 
győztes hadihajókat és hadseregeket, nyugodt biro
dalmat, hűséges törvényhozást, bölcs és becsületes 
tanácsosokat, ragaszkodó főnemességet, kötelesség- 
tudó nemességet, jámbor, bölcs és tudós papsá
got, becsületes, békés és engedelmes köznépet.

A trónraszállás
Most következett a trónraszállás szertartása. 

A király az érsekek, püspökök és főrendek kísére-
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tében trónjához lépett, amelyre a püspökök segít
ségével leült. Az érsek így szólt hozzá:

— Állj meg szilárdan és tartsd erősen a 
királyi és császári méltóságod trónját, melyet a 
Mindenható kezedbe adott. Isten szilárdítsa meg 
a trónodat, hogy mindenkor erősen álljon, mint a 
Nap az ő színe előtt.

A hódolat
A királyi koronázás zárójelenete a hódolat 

volt. Először a főpapság ismételte a canterburyi 
érsek által mondott esküszöveget, s megcsókolta 
a király balarcát, majd Gloucester hercege térdelt 
le a király előtt s hűséget fogadott neki. Felemel
kedve, megérintette a király koronáját s megcsó
kolta balarcát. A főrendek helyükön térdelve 
ismételték az esküt a rangidős főrend után. A ki
rály jogarát ekkor átadta az udvari főméltóságok
nak, megperdültek a dobok, felharsantak a trom
biták, a méltóságok a királyt éltették, az énekkarok 
a zsolozsmát adták elő.

Ezután következett a királyné koronázása. 
A király ülve maradt trónján, az érsek pedig az 
oltár elé lépett. A királyné két püspök karjára tá
maszkodva, emelkedett fel trónjáról s lépett az 
oltár elé. Mikor az imazsámolyra térdelt, Norfolk, 
Rutland, Buccleug és Roxburghe hercegnők tar
tották feje fölött az aranymennyezetet. Canterbury 
érseke szentelt olajat öntött Erzsébet királyné fejére, 
majd jobbkeze negyedik ujjára húzta az ország 
gyűrűjét. Az oltárról vette el a királyné koronáját, 
melyet Erzsébet királyné fejére helyezett. A király
né koronával fején visszalépett trónjához, majd a 
királlyal együtt az oltár lépcsőjéhez járult. Az ural
kodópár itt letette koronáját és megáldozott.

Miután az érsek mégegyszer megáldotta az 
uralkodópárt, a király és a királyné a Szent Edward 
kápolnába mentek. Itt a király felvette bíborpa
lástját s fejére tette a koronát, átvette az érsektől 
a birodalmi almát s ezzel ismét megindult a dísz
menet. A koronázási szertartás 12 óra 50 perckor 
véget ért.

A Te Deum hangja mellett alakult meg a 
diszmenet, amely a nyugati főkapuhoz kísérte az 
uralkodópárt. A királyi pár itt beszállt díszhintajába 
és őt óra hosszat tartó hatalmas kerülőúton az uj
jongó milliós tömeg sorfala között kocsizott vissza 
a Buckingham-palotába.

Világ folyása.
’&k

Az életmentő Fonó Katalint ünnepelte 
iskolája. A Szilágyi Erzsébet leánygimnáziumban 
a napokban Fonó Katalint, az iskola hatodikosz
tályos növendékét ünnepelték, aki néhány héttel 
ezelőtt a Dunából kimentett egy kisfiút. Az ünnep
ségen a kultuszkormányt Oberle tanügyi tanácsnok 
képviselte, aki átadta a leánynak a kultuszminiszter 
elismerő levelét. Felkay Ferenc fővárosi tanácsnok 
a főváros plakettjét nyújtotta át Fonó Katalinnak.

M egalakult a  M olnárok O rszágos S z ö 
vetsége. Csütörtökön tartotta a Főmolnárok Orszá
gos Szövetsége alakuló közgyűlését. Rámutatott arra, 
hogy már 30 év óta folynak a kísérletek, hogy meg
alakítsák a molnárok szövetségét. A „molnár céh" 
a mai napig is működik. Főmolnárok azonban nem 
voltak megelégedve a működésével. Vörös Gyula 
főmolnár kijelentette, hogy a szövetségbe tömörítik 
nemcsak a főmolnárokat, hanem az összes mol
nárokat. Nem lesznek tekintettel arra, hogy a ma
lom egy vagy kétemeleles, vagy földszintes, ahol 
a molnár dolgozik, mindenkit szívesen látnak a 
szövetségben . Maguk a malomtulajdonosok is öröm
mel üdvözölték a szövetség megalakulását. A pap
rikamalmok molnáralkalmazottainak az érdekeit is 
képviseli majd a szövetség. A közgyűlés ezután 
elfogadta az alapszabályokat, majd megválasztotta 
tisztikarát.

Áldott ki az Úr nevében jő!
Sokszor éreztem már végesen gyarló emberi 

voltomat, de talán még sohasem annyira, mint 
most, amikor az örömnek, hálának és szeretetnek 
szeretnék boldogan és ujjongva kifejezést adni, de 
nem vagyok rá képes, mert a lelkemben támadó 
viharos érzések légiója csírájában fojtja el az 
agyamba megfogamzott gondolotokat.

Olyan az emberi szív, mint a végtelen ör
vény, amelyben kaleidoszkópszerüen váltakozva 
forr, buzog, háborog az érzések forgataga. A mi 
megvigasztalt, megújitott szívünk forgatagában je
lenleg az öröm, de csak a nagy dolgok meg- és 
felismerése alkalmával ritkán és kivételesen osz
tályrészül jutó megtisztító öröm dominál, mégpe
dig olyan hatalmas mértékben, hogy nem fér meg 
benne, kicsordul belőle, köszönettel, szeretettel és 
soha el nem fakuló hálával árasztva el azokat, 
akik annak szerzői, okozói voltak.

Az Úristen véghetetlen irgalma, apostoli Szol
gájának krisztusi, vigasztaló és gyógyító szeretete; 
a nemesszívű s irántunk, elesettek iránt páratlan 
megértést és támogatást tanúsító jóságos Igazgató 
urunk és végül a mi mindig derűs s már a puszta 
megjelenésével is közibénk a békesség és szere
tet melegét hozó áldott Lelkiatyánk fáradozása foly
tán, április hó 25-én, felejthetetlen lelki élmény
ben volt része e ház szomorú lakóinak.

A váci egyházmegye kegyelmes püspöke, dr. 
Hannauer A. István megyés püspök úr, dr. Oetter 
György pápai kamarás és dr. Eipel Mihály püs
pöki titkár kíséretében apostoli igyekezettel és cse
lekvő szeretettel keresett fel bennünket szép temp
lomunkban, hogy egyházmegyéjében megkezdvén 
bérmálási körútját, elsőnek közibénk hozza a meg
erősítő és megszentelő Szentlelke!. Hogy a jósá
gos Isten hathatós kegyelmének közreműködésével, 
gondos és szorgos kezek segítségével rakja meg 
a szívek melegágyának alapját, amelyben a már- 
már korhadásnak indult, gyökerüktépett, beteg lé- 
lek-növények megerősítve és megújulva friss, élet
erős gondolat és érzéshajtásokat hajthatnak.
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Már a külsőségekben is végtelenül impozáns 
és megható látvány volt, amikor a díszesen fel
ékesített templomban a jóságos Föpásztor Úr ál
tal celebrált szentmise alatt töredelmes alázattal 
járult 51 fegyenc az oltárhoz, hogy a szentmise 
után újjászületett lélekkel fogadja a megerősítő Szent- 
leiket. Az életerős fiatalok között térdelt nem egy 
deresfejű, hajlotthátú hajótöröttje is az életnek, hogy 
sok hányódtatása és szenvedése után a vallás
ban keressen és találjon támasztékot és megerő
sítést.

Hanem azok, akik a gondolataiknak a méheit 
szabadjára eresztették, a látottak hímes virágaiból 
felemelő tapasztalás-mézet gyüjthettek össze és 
raktározhattak el szívük kaptárjában. Mik is va
gyunk mi tulajdonképpen!? Tiszavirágéletö, nyo
morult teremtések a föld hátán, akik csak ma szü
lettünk és holnap már a sírba dőlünk, tegnap ta
lán még kacagtunk, s ma már az élőhalottak bor
zalmas kriptájában morzsoljuk a napokat, tegnap 
még csillogtunk, mint napban a felvert porszem és 
ma a rideg falak és az erős rácsok mögött ten
gődünk nyomtalanul, a továbbélés minden remé
nye, a boldogulás minden eshetősége nélkül. A 
tárgyalóteremben meghúzták fejünk felett a lélek
harangot s azóta becsületvesztetten, élőholtan, mint 
a kísértetek járunk a földön, akiktől megrémülve 
futnak el a rokonok és a jóbarátok! Megőrjítő 
perspektíva! Hát akkor minek szenvedünk, minek 
vágyunk, félünk, remélünk és gyötrődünk szünte
lenül, mikor a végén úgyis céltalanul kell lezár
nunk szenvedéseinknek hosszú sorozatát és mara
déktalanul kell elmerülnünk a nyirkos, hideg szét
bomlás örök éjszakájában? A legtörpébb, a leg- 
leheletlenebb állapotban élünk, vergődünk, vágyó
dunk és szívünk minden kis rostocskájával sóvár- 
gunk az igazi, a megváltó, a teljes boldogság 
után, de ezt soha, de soha nem érherjük el... 
Hát akkor miért ez az élet, miért ez a szenvedés!? 
Hiszen ilyenformán nem érdemes kínlódni, vívód
ni, nem volna-e jobb elébe sietni a teljes meg
semmisülésnek?

Minderre megadta a választ az elmúlt vasár
nap! Az igaz, hogy a mai viszonyok, a társada
lom mai rideg, szeretetlen berendezése mellett, itt, 
ezen a világon mi már a pörünket megmásitha- 
tatlanul és végérvényesen elvesztettük, hanem ezen
túl kell lenni egy más világnak, más boldogsággal, 
más megismeréssel. Kell lenni egy más világnak, 
Krisztus világának, ahol egyformán kedves mindenki, 
aki őhozzá tért, ahol nincsen különbség szegény 
és gazdag, felemelt és megalázott, magasállású és 
nyomorultul elesett közölt, mert Öelőtte mindany- 
nyian egyformák vagyunk, amint ezt az április 25-i 
nap tanulsága olyan megrendítően és megkapó 
szépen példázta. Az ebben a gondolatban rejlő 
végtelen vigasztalás kibékít az élettel, mert ez a 
gondolat, ez a tudat magában hordozza a napnak 
minden éltető melegét, ebben benne lappang min
den titkos energia, elektromágnesség és rádíóak- 
tivítás! Boldogító, felemelő és megvigasztaló tu

dat, hogy van még egy igen magas és igen igaz
ságos pártatlan fórum, ahová megappellálhatjuk 
az ezen a világon elvesztett pörünket, egy olyan 
fórum, amely előtt mindenki egyformán kedves és 
szívesen!átolt,.ahol mindenki egyformán elnyerheti 
a bocsánatot, csak őszinte bánattal és tiszta, tö
redelmes lélekkel forduljon Hozzá...

Vannak az ember életének pillanatai, ame
lyek az örökkévalósággal vannak eljegyezve s ilyen 
pillanatok voltak azok is, amelyek a magasztos 
nap tanulságait napsugárral rajzolták belé a szí
vünkbe. Örömmel döbbenhetünk rá, hogy nini, hi
szen mégsem vagyunk mi annyira elhagyatottak, 
kitaszítottak, hiszen láthatjuk és tapasztalhatjuk, 
hogy szerető és megértő lelkek sietnek a mi meg- 
vigasztalásunkra, szorgos és gondoskodó kezek 
nyújtják felénk a megbocsájtás olajágát... Vagy 
nem felemelő és vigasztaló tudat-e, hogy a püs
pök, az egyházmegye ura, sok-sok ezer léleknek 
az atyja, szerte a megyéjében a bérmaútja meg
kezdésekor először nem a gazdagokat és kiválasz
tottakat, nem a boldogokat és megelégedetteket, 
hanem az élet által osztályozottakat és kitaszítot
takat, a sok fia közül a tékozló fiait kereste fel s 
apostoli bölcsességgel és meglátással elsősorban 
is azokat részesítette a megszentelő és megerősí
tő Isten végtelen kegyelmében, akik arra a leg
jobban rá vannak utalva.

És most megint úgy jártam, mint amikor a 
tollat a kezembe fogtam... Elfojtja bennem a gon
dolatokat az érzés... Hiába, tele a szívem, hagyom, 
hadd csurranjon ki szemem sarkán a feleslege... 
nem szégyenlem, nem is törülöm le, csak hadd 
hulljanak,... a hálának, a megnyugvásnak öröm
könnyei azok és nem hullanak le a porba, mert 
érzem, tudom, hogy az Isten szeretettel nyújtja ki 
értük a kinyílt tenyerét...

Fátyolos szemmel, áhítatos lélekkel és meg
békélt, hálatelt szívvel: „Áldjuk azt, aki az Ur 
nevében jött“ !

Severus.

— ra  B . — nak ha módjában van, küldje 
el kérem, úgy múltjára, mint jelen helyzetére és 
jövő kilátásaira vonatkozó adatait.
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