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ELŐSZÓ.
Még az 1889. évben „A magyar protestáns vallásos köl
tészet“ czímű dolgozatomban panaszoltam fel, hogy tehetségesebb
költőink ezt az áldott munkamezőt elhanyagolják. Azóta örven
detes haladást tapasztalhatunk e téren is. A régi jelesek
nyomain járva, az ifjabb költő nemzedék több tagja is értékes
költeményekkel gazdagította immár protestáns vallásos irodal
munkat. S tizenhét év múlva éppen nekem jutott a szerencse,
hogy a Luther-társaság megbízásából újabb vallásos lyránk
termékeit e gyűjteményben bemutathatom.
Magyar protestáns vallásos költészetünk nem áll ugyan
azon a magaslaton, mint az angoloké, svédeké vagy németeké.
Gerolc költeményeinek értékes köteteivel — hogy csak ez
egyet említsem — sem evangeliomi hiterő, sem költői szépség,
sem gazdagság és termékenység dolgában nem versenyezhet
magyar vallásos irodalmunk. De egy Tompa, Arany, Székács,
Györy Vilmos, Szász Károly és Lévay József mellett Csengey
Gusztáv, Fejes István, Torkos László, Vargha Gyula, Sántha
Károly, Szabolcska Mihály, Hegedűs István, ifjabb és legifjabb
Szász Károly, Kozma Andor, Albert József, Lampérth Géza,
Porkoláb Gyula stb. nekünk is igaz büszkeségeink immár,
mint hivatott költők, kik nem egy igaz gyöngygyei ajándékozták
meg egyházunkat.
S a vezérek mellett a minorum gentium sorából is többen
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vannak, a kik szintén szép sikerrel pengetik Dávid szent lant
ját és sokat Ígérnek a jövendőre. A jelen gyűjtemény, melyet
a Luther-társaság buzgó áldozatkészséggel a vallás-erkölcsi
épülés és nevelés czéljából adott ki, szolgáljon buzdításul
poétáinknak, hogy az elvetett nemes mag nem vész el nyom
talanul, hanem az áldott mezőn százszoros gyümölcsöt is terem;
eszméik, melyekkel az emberiség tökéletesbülését és jövendő
boldogságát czélozzák, megfogamzanak ifjaink és protestáns
népünk szivében.
Nem protestáns szerzőktől is vettem fel néhány kiváló
vallásos költeményt s általános keresztyén tartalmukkal hiszem,
hogy épülésére fognak szolgálni evang. egyházunk tagjainak is.
A jelen gyűjtemény, mely tárgyrendi csoportosítással közli
vallásos költészetünk java részét, egyszersmind feltünteti a
hézagokat is, a melyek betöltésre várnak; itt-ott gyengéinket
is, melyek más, jobbakkal való pótlásra szorulnak. Ennyiben
is szolgáljon e gyűjtemény felhívásul és buzdításul a további
lankadatlan szent munkára.
Kéziratom majdnem kétszer ennyi volt, mint a mennyit
itt a szíves olvasó nyomtatásban vesz. Lehető teljességre
törekedtem, hogy teljes egészében mutassam be az irodalmi
színvonalon álló magyar protestáns vallásos költészetet. De
anyagi és egyéb okok arra kényszerítettek, hogy bár kedvet
lenül, de mégis megtizedeljem, sőt majd felényire vonjam
össze a szerető gonddal gyűjtött kincskészletet.
Hosszabb terjedelmük miatt — mivel a kiadványt felette
megvastagították és megdrágították volna — ki kellett maradniok oly remek dolgoknak is, a milyenek például Szász Károlytó l: Lorántfy Zsuzsánna szőnyege, Győry Vilmostól: A konfirmánsok, Gyulai Páltól: A kőember, Vargha Gyulától: Czeglédi
István, a kassai prédikátor, Sántha Károlytól: Romlás-falva
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és Az életből, Devrient—Porkoláb Gyulától: A wormsi ki
hallgatás.
Egyes termékenyebb jeles költőinktől pedig a szerzői
jogra és sajtótöTrvényre való tekintettel, nem lehetett többet
átvennünk. így is nagy köszönettel és hálával tartozunk úgy
az egyes költőknek, mint a kiadóknak, hogy műveiknek köz
lését szíves készséggel megengedték. Az említett okok miatt
kellett lemondanunk oly kiváló költemények közléséről is, mint
a milyenek Tompa Mihályiéi: Reggeli ének, A szent küszöb,
Feddőzés, Haldokló mellett, A vén harangozó, A testvérek;
Szász Károlytól: A czédrus (Hugo V.), Madárfészek a templom
ban (Hugo V.), A keresztyén három háza, Midőn a gyermek
jő (Hugo V.), Egy anyját ölelő gyermekhez (Hood T.), Szom
bat estve a kunyhóban (Burns); Szabolcska Mihálytól: Esti
ének, A bethlehemi angyalok, Krisztus urunknak áldott szüle
tésén, Ének az újévben, Virágvasárnap, Husvét hajnalán, Föl
szállt a mennybe, Szentlélek Isten, Dal az imádságról, Az
örökélet, Az én örökségem. És sok-sok más, a minek egy
ilyen gyűjteményben helye volna. Azért sorolom fel itt ezeket
is, hogy a hitoktatásnál és vallásos estéken való felhasználásra
ajánljam.
A Luther-társaságot, midőn e gyűjteményt kiadta, valláspaedagogiai czél vezette. A költészetnek nevelő hatását már
a régi világ is ismerte. A vallásos igazság költői szép forrnában még inkább hat s utat talál azok szivéhez is, a kik
egyébként közönyösek az egyházi élet jelenségei iránt. Mindenekfelett pedig nagy nevelő hatása van a vallásos költészet
nek az ifjúság s különösen az érettebb ifjúság lelki világára.
S az újabban meghonosított vallásos esték és egyházi ünne
pélyek számára is lesznek itt bőven szavalásra alkalmas köl
temények. Különösen a reformáczió ünnepére voltam tekintettel,

ezért vettem fel a „Reformáczió ünnepe, A reformátorok, A
magyar reformáczió* czímek alatt aránylag több költeményt.
Arra törekedtem, hogy egy-egy vallásos tárgyat minél
több oldalról mutassak be költői feldolgozásban s az egyházat
s énnek intézményeit költői megvilágosítással történeti fejlő
désükben is feltüntessem.
Jól tudom, hogy vállalkozásom csak részben sikerült.
Minden egyes helyre teljesen megfelelő költeményt nem min
dig találtam. De a jókért és a jók mellett a gyengébbeket is
el kell fogadnunk, ha egyébként épületesek. Szolgáljon ment
ségemül, hogy ez az első ilyen úttörő gyűjteményes munka.
Újabb kiadáskor vagy egy második kötetben majd pótolni
lehet a hiányokat. Az Úr a jó igyekezetei is megáldja.
Sopron, 1906 június 18.
P ayr Sándor ,
theol. tanár.

I.

Isten dicsősége.
Fohászkodás.
Isten ! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva se jt:
Léted világít mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.
A legmagasb menny s aether Uránjai,
Melyek körülted rendre keringenek,
A láthatatlan férgek a te
Bölcs kezeid remekelt csudái.
Te hoztad e nagy minden ezer nemét
A semmiségből, a te szemöldöked
Ronthat s teremthet száz világot,
S n nagy idők folyamit kiméri.
Téged dicsőit a Zenith és Nadir.
A szélvészek bús harcza, az égi láng
Villáma, harmatcsepp, virágszál
Hirdeti nagy kezed alkotásit.
Buzgón leomlonj színed előtt Dicső!
Majdan ha lelkem záraiból kikéi,
S hozzád közelb járulhat, akkor
A mi után eped, ott eléri.
Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
Rendeltetésem pályafutásain,
A jobb s nemesb telkeknek útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.
Bizton tekintem mély sírom éjjelét!
Zordon, de oh, nem, nem lehet az gonosz,
Mert a te munkád: ott is elszórt
Csontjaimat kezeid takarják.
Berzsenyi Bániéi.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Istennek dicsősége.
— Moore. —

Uram, e csodás mindenségnek
Élete, fénye te vagy egyedül.
A föld mosolya, fénye égnek
Csak visszsúgárok lelked fényiből.
Mindenütt ragyog teremtő kezed,
Mind, a mi szép és fényes, a tied !
Midőn a nap búcsúsugára
Pihen az alkony küszöbe fölött,
Szemem a mennybe hat s ott jár a
Szent rejtek arany lámpái között.
A nap, mit szelíd fény felhője fed.
Ragyogó útján, Uram, a tied !
Ha az éjjel homályos árnyán
Áttündökölnek a szép csillagok,
Mint sötét madár, melynek szárnyán
Számlálhatatlan fényes szem ragyog,
E szent homály, e csillagezered
Végtelensége, Uram, a tied !
Az ifjú tavasz lágy fuvalmán
Meleg szerelmed lehellete van;
Szemednek fénye ragyog nyílván
A nyárnak ékes virágaiban.
Mindenütt látszik ragyogó kezed.
Mind, a mi szép és fényei?, a tied !
Szász Káról)/.

Dicsőség a magasság Istenének !
Hogyan nevezzelek, hatalmas Isten,
Világosságnak atyja, Istenem?!
Mindazt, mi áldás földi életemben,
Mindazt, csupán neked köszönhetem.
Tetőled száll alá minden ajándék,
Hozzád vezessen minden óhaj, szándék;
Zengjen ma ajkimon a hálaének:
Dicsőség a magasság Istenének!

Te vagy, ki szent kezeddel őrzesz engem.
Ha rám borul a rémes éjhomály;
Midőn a csendes nyugovást esen gém —
Te vagy, ki védkarral mellettem á ll;
Az enyhe álmot a midőn óhajtom.
Fejem párnámra nem rettegve hajtom,
Tudom, hogy tőlem éj nem zár le téged. —
Dicsőség a magasság Istenének !
■S midőn az égen hajnal pírja támad,
S a nap felébreszt mindent, a mi é l:
Te is hajnalra kelted éjszakámat,
Őrzőm voltál s ébresztőm levél.
Mely rám borult, nem örök volt az álom !
Az ébredésben éltemet találom ;
S kinek köszönhetem, hogy újra élek ?
Dicsőség a magasság Istenének!
8 kinek köszönhetem, hogy ők is élnek,
Kiket tulajdonául mond szívem;
Kik vélem együtt félnek, vagy remélnek,
Kiknek jóléte oly szent gond nekem ?
Ajándékul őket nekem te adtad;
Oh, hála! ismét birtokomba’ hagytad.
Örömkönnyek közt újra szól a lélek:
Dicsőség a magasság Istenének!
S így minden, a mi áldás életemben,
Kegyelmes szent Atyám, te nyújtod a z t:
Édes mosolygást a vidám örömben,
A gyötrelemben enyhadó vigaszt.
S még akkor is, ha botlom gyengeségből.
Nem bosszú, sőt bocsánat hangzik égből:
Újra bízom, reményem újra éled: —
Dicsőség a magasság Istenének!
Oh, add azért, add életemnek Atyja,
Hogy szent jóságod ne feledjem e l;
Te légy szívem legszentebb gondolatja,
Téged s csak téged vágyjon e kebel;
S a míg a czélt, az örököt elérem.
Te szent törvényed legyen én vezérem.
S ne szűnjön ajkimon a hálaének:
Dicsőség a magasság Istenének ! Györy Vilmos.
<3?

1*

4

Gondviselő jó Atyám vagy.
Gondviselő jó Atyám vagy.
Oh, én édes Istenem!
Látom én, hogy minden elhagy
E világon, csak Te nem.
Hozzád vágyom, Benned élek,
Üdvöt mástól nem remélek.

Rám-rám derül ismeretlen?
Útamon egy kis öröm,
Azt is a Te véghetetlen
Jóságodnak köszönöm.
S hálakönnyem tündöklése
A Te neved hirdetése.

Mint az áléit bús virágra
Megújító harmatot,
Sebhedt szivem fájdalmára
Csak Te hintesz balzsamot.
Könnyül sorsom terhe rajtam
S imádságra nyílik ajkam.

Gyenge vagyok, lankadoznak
Buzgóságom szárnyai,
Bármily híven vágyakoznak
Színed elé szállani.
Oh, adj erőt, hogy míg élek,
Egyedül csak Néked éljek.

Öli, add, hogy ha majd bevégzem
E múlandó életet,
Lelkem tisztán és egészen
Egyesüljön Teveled,
El ne vonjon semmi többé,
Tied legyek mindörökké.
Lém// József1.
<3*
Dicsérd az Istent.
Dicsérd az Istent, földnek, égnek
Nagy alkotóját, énekem,
Kinek nevét hirdetve égnek
A fényvilágok odafenn,
Az égi kar dicséretében
Bár csak méh halk dongásavagy,
Eljutsz hozzá, kinek szemében
A kicsiny olyan, mint a nagy.

Rám is jósága tengeréből
Arad, mi embert boldogít.
Mitől a test s a lélek épül,.
Míg hordja földi lánczait.
A hányszor napja kél az égen,
Kegye megújul annyiszor
S az üdv pálmáját nyújtja néHa sír ölébe dönt a kor. [kém,

Dicsérd hatalmát, erejével
Mely áthat végest s végtelent,
Mely mindent fentart és vezérel
S a rombolásban is teremt.
Dicsérd jóságát, mit magasztal
A zord éjszak s az enyhe dél,
Mely boldogító szent malaszttal
Araszt el mindent, a mi él.

Oh áldjad, lelkem, nappal, éjjel,
A kiben élsz s ki benned él,.
Teljes legyen dicséretével,
Mit kéz mivel, mit ajk beszél,
Szívemnek minden dobbanása
Egy-egy dicsérő dal legyen, —
Nagy Isten, minden üdv forrása,
Fogadd, mit nyújtok, kegyesen _
TorJos László).
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Dicsőség légyen Istennek.
A hatalom Istenének
Zendüljön ajkunkon ének!
Ki teremtett mindeneket,
A szép földet, a szép eget;
Füvet, fát és virágokat,
Napot, holdat s csillagokat,
A szellőnek suttogása
Téged áld s a tenger zúgása —
Dicsőség Neked, Teremtőnk!

A kegyelem Istenének
Zendüljön ajkunkon ének !
Ki Jézust elküldötte,
E világot úgy szerette.
Szeretetnek mély tengere,
Boldog, ki elmerül bele !
Atyánk, mily magas szerelmed!
Elménk nem ér föl, hiszünk Bell
ised,
S porba borulva imádunk!

Az áldások Istenének
Zen dűl jön ajkunkon ének !
Tőle, kinél nincsen árnyék,
Száll le minden jó ajándék.
Javait a jóság Atyja
Nagy bőséggel osztogatja:
Ö táplálja mi testünket
S kies mezőkön mi lelkünket —
Áldott légy áldás kútfeje!

A békesség Istenének,
Zendüljön ajkunkon ének !
0 törli le könyeinket,
Gyógyítgatja sebeinket,
Vigasztaló szép beszéddel
S biztatgató reménységgel.
Mint a friss harmat hullása:
Termő lesz a szív ájulása
S imádságban illatozik.

Az öröklét Istenének
Zendüljön ajkunkon ének !
Hullj bár testünk a mély sírba,
Nevünk Istennél fölírva,
Ha Jézussal élünk, halunk,
Mint 0, mi is föltámadunk!
Hogyha innen elköltözünk,
Őrök dicsőségbe öltözünk.
Dicsőség légyen Istennek!
Sánlha Károly.

II.

Ünnepnapok.
a) A d v e n t .
Adventi ének.
— Riickert. —

Jön a Király szívben szelíden,
Jön a szegénység köntösében,
Fogadjuk szent örömmel ő t!
Béke lombokkal üdvöt intve,
Zöld ágakkal útját behintve
Köszöntsük őt az érkezőt!
Te fegyver nélkül is hatalmas,
Ser’gek nélkül is diadalmas.
Békesség hőse, nagy Király!
Habár hatalmi e világnak
Szent trónod ellen támadának :
Harcz nélkül győztél és trónod áll.
A te országod nem világi,
De a világ minden országi
Mennyországodnak hódolnak:
Mert harczosid igéd élével,
Hit vértével s hit fegyverével
A világnak parancsolnak.
S hadát néped bármerre járja,
Intesz — s rést nyit a tenger árja
S a vész hallgat, mely ellenállt;
S míg a világ lázong dühébe,
Új szövetséget téssz elébe
S békóba versz bűnt és halált.

Oh üdvözz légy hitünk vezére,
Hála. hogy hozzánk is hetére
A vétektörlő kegyelem.
Nagy szükség volt, hogy magad jöjj el
S magad végezz pártos nemünkkel,
Te mennyben s földön fejdelem !
Add, hogy a földet béke lakja,
Szűnjék meg az ellenség haragja,
Trón és nép összeforrjanak;
Hogy magzati az egy Atyának,
Hogy váltotti kedves Fiának
A Szentiélekben járjanak.
Székács József.

Advent.
— Gerok. —
„íme az ajtó előtt állük és
zörgetek.“ János Jel. III. 20.

Én zörgetek szent ádvent idején
Az ajtón gyermekem !
Boldog, ki hallja szóm, siet elém,
S szívet nyitánd nekem !
0 véle együtt vacsoráink,
Az igével melléje állok.
Előtte feltárulnak az egek —
Én zörgetek.
En zörgetek, künn fagyos a
Már beköszönt a té l; [világ,
Sötét fenyőerdőn rezg jégvirág,
A föld hóiul fehér.
Oly sok szív is vált jéghidegre,
S én zárt kapuknál várok egyre.
Hol egy szív csak, mely érteni
Én zörgetek.
[ég, eped ?
En zörgetek, nézz meg csak
Lásd ezt a hű szívet, [engemet;
E töviskoszorút, e sebhelyet —
S tied leszek, tied !

E forró vágy miattad éget,
Régóta úgy kereslek téged!
Ki a keresztfán érted szenvedett:
Én zörgetek.
Én zörgetek, e meghitt est mi
Mély csend köröskörül [szép,
A föld alszik, de leragyog az ég,
S az estcsillag felül:
ily méla szent alkonyi csendben
Már nem egy szív talált meg
[engem;
Tégy úgy mint Nikodémus lelke
Én zörgetek.
[tett:
Én zörgetek, áldás van itt s
Kútfőmből üdv buzog; [vigasz,
Zakeus s Mária jobb része az,
Alit néked is hozok.
Mit egykor a félelmes éjben
A tanítványoknak Ígértem:
Békesség néked! így köszönteEn zörgetek.
[lek —
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Én zörgetek, kedves VendégeSzív, elfogadod-e?
[det,
Nyílik-e ott virágként szeretet’?
Hit lángja lobog-e ?
Tudod mi üdv, ha Őt föllelted ?
Tiszta-e, kész-e a te lelked?
Sietsz-e hozzá mint a jegyesek?
Én zörgetek.

Én zörgetfek, ne mondd: csak
A száraz ágakon; — [szél zörög
Megváltód az, Istened, az örök.
Óh, hallgasd szózatom;
Most mégjövök lágy suttogással ,
Egykor talán viharzúgással;
Hidd, szavaim nem gyermekÉn zörgetek.
[képzetek . . .

Én zörgetek, dobog e kebeled
Szavamra, édesen ?
Vagy mint távoli mennydörgés
Szelíd jövetelem ?
[neked
Figyelj lelked titkos szavára,
S benne az Isten szózatára:
Ébredj, szól a kakas, virrad a
En zörgetek.
[regg,

Én zörgetek, mint vendéged ma
Ajtódon, gyermekem,
[még,
Egykor, porsátorod omolva szét,
Te zörgetsz majd nekem;
Ki itt hallgat az Úr szavára,
A menny ki lészen neki tárva;
Annak, ki megvet, zárvák az
Én zörgetek.
[egek —
Sántha Károly.
<3?

Nemzetek vágyódása.
— Doddridge Fülöp. —

Jézus jön, — égi szó kiáltja, —
A megígért, a várva-várt!
Minden szív trónnal hadd kínálja,
S minden hang zengje dicsdalát.
Szentlélek lángja száll le rája,
S gyújt olthatlan szövétneket.
Ész, szív reménye, néma vágya
Nyer tőle lángot, ihletet.
Ú jön rablánczot szertetörni,
A mit a Sátán vert reánk.
Poklok kapuját is bedönti,
Bilincs szétpattan, mint szilánk.
A bűn homályos éjjelébe'
Megcsillan égi sugara.
Elég ujjának érintése
S lát égi fényt, ki vak vala.

Jön megtört szív sebét bekötni,
Gyógyítni vérző kebleket.
A kegyelem kincsét kiönti,
Dúsakká tesz szegényeket.
Oh, békesség királya, zengjen
Örök hozsánna hát neked,
S hangozzék fenn, dicső egedben
Örökké áldott szent neved.
Hegedűs István
Advent.
Sötét borongó őszi éj van odakinn,
A puszta földre nyirkos köd borul:
A világ alszik, ámde lázas álma kín,
S nem üdülés, gond s harcz jutalmául.
Sivár kebléből tán a remény is kihalt . . .
Nem üdv, csak tünde mámorért eped ;
Egy szebb jövőről hiába zengek néki dalt,
Nem hallja meg, nem érti nyelvemet.
Mint a letarlott táj, a hívek ser’ge is
Merengve gyászol, bús és csüggeteg;
A lelkes biztatásnak már csak félve hisz,
Nincs orvosa, bár lelke nagy beteg! . . .
Itt-ott kivillan egy halvány csillagsugár,
De csakhamar vak éjbe vész bele :
„Szemünk elálmosul, őr, mondd, vajh jön e már
A boldogabb kor rég várt reggele?!“
En is, kezembe hajtva fáradtan fejem,
Virrasztók a bús éjben egyedül.
A szent czélt, mely keblem lievíté, nem lelem.
Vágyam, reményem légvárként ledül.
Hitemnek mécse már már végsőt lobbanik,
Mert éltető olaja kiapadt . . .
Hová legyek? . . . Atyám, a késő hajnalig
Szívemben gyújts világot te magad! . . .
De ím hűvös szellő zúg ablakom alatt,
Oszlik a köd, ritkul már a homály . . .
— Légy üdvözölve szép ádventi pirkadat,
Te tört szívembe fényt s vigaszt hozál!
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Buzgó hálám fohásza száll, Atyám, feléd,
Megtartod híven tett ígéreted . . .
— Ébredjetek, köszöntve üdvünk reggelét,
Az Úrnak zengjetek dicséretet! . . .
A puszta föld ölén, lásd, friss vetést nevel,
A zordon télre jön szép kikelet.
S te nem remélsz e többé, kishitű kebel ?!
Ne félj ! hisz Urad, Atyád van veled! . . .
Advent, dicső hajnal, bíbor-sugárin ál
Újulva népem, zengj új éneket:
Légy áldva, ki jössz, üdvözítő, hős, király,
Örök „hozsánna“ Jézusunk neked !
Zábrálc Dénes.
Adventi esték.
Nyájas, szelíd ádventi esték.
Nagy nap hajnal-sugári ti,
Üdvözletét, ez elfogódó
Dallal, szívem hogy öntse k i? ...
Gyermekkorom meghitt baráti,
Ti, szent tavaszt csicsergő
[fecskék,
()h csakhogy itt, itt vagytok újra,
Ti kedves esték, nyájas esték!

Oh, légyen áldott, légyen áldott
Orczáikon minden vonás;
Legyen betöltve szíveikben
— Előre — a fohászkodás!
Kis házikónk a faluszélen,
Szeretettel borulj föléjek,
Tegye mennybolttá zsuptetődet
A csurgó méz, az édes ének !

Mintha e fátylas félhomálylyal
Csodás varázslat szállna rám;
Kizárok minden földi gondot
Szívem s szobámnak ajtaján.
A sok mosolygó gyermek-emlék
Mind újra éled, mind körülvesz,
S bennem a sokszor ostromlott
Újra a hívő gyermeké lesz! [hit

Le szállt az alkony; — végre
A munkazaj fáradt, elül; [mára
De kis szobácskánk félhomálya
A szeretettől földerül!
Együtt a ház apraja, nagyja,
Buzgó zsolozsma minden
[ajkon . . .
Óh hogy e boldog perczeket,
[majd
Én vissza még hányszor sóhaj[tóm ?!

Ott járok újra, andalogva,
Kis Bethlehem, határodon . . .
Szívemben a táj tiszta csendjét
S magas sejtelmét hordozom!
És nemcsak az szent, a mit érez
Lelkem e magasztos keretbe"...
A kéz is, — legyen áldott, —a ki
Ide először elvezette!

Haj, most a kis ház csöndesebb
Magában a két jó öreg; [már.
De ők tudom, hogy most se hátra,
Csak előre tekintenek.
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Várják vidáman a karácsonyt,
Erről, s mirólunk foly beszédük,
Otthon leszünk-e mindahányan?
Lesz-e boldog iinneplésök?!...
Oh, hogyne lennénk, hogyne vol[nánk,
Együtt vagyunk most is, tudom;

Talán épp az iménti ének
Buzog most az ő ajkukon!...
— Csakhogy ti itt, itt vagytok
[újra.
Ti szent tavaszt csicsergő
[fecskék;
Gyermekkorom meghitt baráti:
Nyájas, szelíd ádventi esték !!
Szabolcsba Mihály.

Jövel Megváltó.
(Minős, nehéz köd ; a föld és az ég
Alaktalan bús szürkeségbe foly.
Fejünk fölött még egy csillag sem ég,
Egy bíztató sugárka sincs sehol
E földi faj, fényes nyarát leélvén,
A sír felé tart, mert megvénhedett . . .
Ragyogj le ránk, te áldott éltető fény,
Megváltó égi szeretet.
A mindenség ezer csodáiból
Hiába int felénk az alkotó:
Tagadja őt a gőgös földi por,
A percznyi fényében hivalkodó.
Erő- s Anyagból gyúr bálványt magának,
Istennek tartja a vak végzetet . . .
Oh. gyújtsd ki lángját a hit csillagának,
Megváltó égi szeretet.
E nemzedék, mely gőgösen tagad,
S túl ez arasznyi léten mit se v á r:
Érezve rög-voltát, röghöz tapad,
Önző, irigy, lelketle i és sivár.
A perez övé, mohón üríti kelyhét,
A salakos, de habzó serleget . . .
Emeld, emeld tisztább légkörbe lelkét.
Megváltó égi szeretet.
A nemzetek közé iiszköt dobott
A népirtó viszály véres keze;
Szilaj lánggal félelmesen lobog
A felszított fajgyűlölet tüze.

Vén századunk, mint a vérben hunyó nap,
Rőt fényt komor vihar-felhőkre vet . . .
Békítsd ki az őrjöngve tombolókat,
Megváltó égi szeretet.
Lábunk előtt kettéhasadt a föld,
Sötéten ásít a rémes torok ;
Bősz hangzavar sír, átkoz és üvölt,
Alant a láva forr és sustorog.
Kél a vörös rém, a mely minden oltárt,
Bitet, hazát romlással fenyeget . . .
A kénköves pokolnak zárd be torkát,
Megváltó égi szeretet.
Oh, égi fény, tekints le ránk, tekints,
Törüld a könnyet, csillapítsd a jajt.
Váltsd meg a bűntől s átoktól megint
Az önmagát emésztő földi fajt.
Ragyogjon fel mindenható világod
Mint egykor rég, a szent jászol felett,
S az ó helyén teremts új, szebb világot.
Megváltó égi szeretet.
Vargha Gyula
<3?

A fenyők beszéde.
— Karácsony felé. —

Hull a fehér hó az örökzöld erdőre.
A fenyőfák s bokrok összesúgnak halkan :
—- Ez ama nagy ünnep előhirdető je,
Melyen jelenlétünk elmaradhatatlan.
Völgy szakadékiba s a bérez kőfokára
Jőnek a fejszések, jőnek nemsokára . . .
Életerő kering még ma ereinkben.
Holnap tán félholtra váltan visznek innen.
Ifjú életünktől már ha meg kell válnunk
— Sóhajt egy fenyő, legdélczegebb a sorba' —
Legyen szép, testvérek, legalább halálunk,
Kerüljünk nagyúri fényes csarnokokba.
Öltöztessenek fel tündöklő ruhába,
Ringjon ágainkon : mi jó, szép és drága.
Kicsorduló könyűt, gondfelhőt ne lássunk.
Víg kaczajba fúljon végső sóhajtásunk!

Helyeslőén bólint minden többi társa :
Az ő vágyuk is e z ! — Csak egy szegény, törpe
Kis fenyő szól ellent — kit gúnyolnak, bárha,
Elösmerik róla, hogy az erdő bölcse: —
Én az irgalmasság hajiokába vágyom;
Meleg ruhát, czipőt ringasson csak ágom.
Mit könnyes szemmel vár annyi szegény, árva —
S vigye lelkem égbe imádságuk szárnya . . .
Lamp érth Géza

Karácsonyi verebek.
Kemény a tél, zord idő jár
Ott künn szinte csikorog,
Viskójában szegény özvegy
Két árvával nyomorog.

Dús paloták közelében
Rajtok nincs, ki könyörül.
Koldus társaikhoz jöttek,
Kiket minden elkerül.

Holnap derül föl karácsony,
Várják a nagy ünnepet,
Hiszen a föld Megváltója
Ő értek is született.

Nekik itt a két kis árva
Kenyérmorzsát hi nteget,
Bár maguk is ritkán esznek
A kenyérből eleget.

Nekik is örömet hirdet
Az a csillag odafent,
Mely hajdan a bethlehemi
Vándoroknak megj elent.

Megenyhülnek, felvidulnak
Az elcsüggedt madarak,
Egy pár még az eresz alatt
Éjjelre is ott marad.

Vendég nem tekint be nálok,
Vendég mit keresne ott,
Hol a sors a földi jóból
Egy hajszálnyit sem hagyott.

A Jézuska, kit úgy várnak
Reggelre a gyermekek.
Szegény özvegy viskójában
Egész éjen ott lebeg.

Vendégül száll udvarokra
Néhány didergő veréb,
Fagyos tollát felborzolva
Némán csiiggedezvc lép.

Hozza nekik szép álomban
A sok drága, czifra jót,
Téli jó meleg ruhácskát,
Zöld ágon arany diót.

Éhínséggel gyötri őket
A kegyetlen, durva tél,
Köztök immár egyik-másik
Szinte-szinte elalél.

S hallanak az álmodozók
Csodálatos szép zenét,
A karácsonyi verebek
Hálaadó énekét.
Lé ray József.
ét?
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KARÁCSONY.*

Gloria Deo in excelsis.!
Megnyílt a mennynek ajtaja
Hol Róma rengeteg hatalma?
S leszállt az Isten angyala
Isteneivel hol Korinth?
Az idők teljességiben,
Hol Izráel szép birodalma ?
S Bethlehem fölött megpihen. Az Úr előtt leomla mind.
Kiért a szentek szíve vágyban A hajnalcsillag fénye terjedez.
[égett, A földnek minden részén síit
Kiről próféták mondtak jós
[napunk .
a k é t , Szívünk örömmel érte gerjedez.
A kit epedve várt egész világ: Kitől világot s meleget kapunk.
Elküldte Isten egyszülött Fiát, Ember, széttörve szolga jármod.
Hogy minden népnek Megvál Mi szép az Úr útjában járnod;
tója lenne, Merre az ég kegyelme von.
Kik hisznek és hiendők lesznek Választva a jót szabadon.
[benne. S ha lábod megbotolna tán,
Nehéz úton, kemény tusán,
A régi épület, a múlt,
S bűnbánón ontod könnyedet:
Oszlopaiban megavult:
Angyalok örülnek veled.
Le kell immár roskadnia,
Ha sírba szállnak kedvesid,
Parancsol az Isten Fia.
A hit még oda is besüt,
Uj ég és új föld áll elő,
Gyógyul a seb, oszlik az éj
Alapja lészen új erő,
Ez egy kis szócskától: remélj!
Melytől minden teremtetett:
Légy áldott, szent karácsony éj
A véghetetlen szeretet.
szakája,
Te általad lön szép e földipálya,
Heródes, karod mit mível ?
Oh szálljatok le újra angyalok.
Fegyvered őt nem éri el.
Dalotokon
lelkem elandalog.
Világ, keresztfát mért faragsz?
Dal
szárnya
a magasba felvisz,
A Golgotán hajt új tavaszt.
Gloria
Dco
in excelsis!
Néró s ti gyilkos elleni,
Mind, mind nem árthattok neki: S a földön, itt az ég alatt
Nincs az igazság soha veszve, Békesség és jóakarat!
Minden időt túlél az eszme.
Sántha Károly
Út
Megszületett.
Meghalt a bűn s az Olympus-lakóknak
Koruk letűnt s hatalmuk elveszett.
Os Jupiternek mennydörgő haragja
Nem renget többé földet és eget.
* Lásd a IV. szakasz

a )

pontja alatt közlőiteket is.
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Megingott trónja a nagy Jehovának
S kemény törvényi romba dőltének, —
És íme romján az eltűnt világnak
Győzelmet iil az örök szeretet!
Boruljatok le s zengjetek hozsánnát.
Az ígéretnek napja itt vagyon,
Az emberiség ezredes reménye,
Beváltatott az Ige e napon.
A szent jászol fölött megállt a csillag,
Oszlik az éj, ím hajnalodni kezd —
S a nagy csodát hirdetni a világnak.
Kelet felől feltűnik a leereszt!
Mit hasztalan kisérle annyi század,
Mit bölcsek és nagyok nem tudtanak,
A mért Judának népe küzdött, fáradt
Megoldva már a nagy, szent feladat:
Isten s világ ki vannak engesztelve.
A kárhozatos gát ledöntetett,
A megváltásnak napja elközelge Az Isten-ember ma megszületett !
Vojtkó Pál.

Szeretet.
Kis Bethlehem fölött fényes csillag ragyog,
Százszorta fényesebb, mint egyéb csillagok:
Ott ragyog, ott fénylik hívogatva szépen:
Jöjjetek királyok, jöjjetek pásztorok,
Gazdagok, szegények, sírók és boldogok,
Az örök szeretet most született épen.
És az a szép csillag, minél többen nézik.
Annál szebben hinti sugarát az égit;
Oráról-órára nő maga, nő fénye;
Elillan előle a börtön homálya;
A pokol kapuja félve tekint rája,
S visszatér a világ csüggedő reménye.
Az a fényes csillag az örök szeretet,
Mit az Isten-ember bölcs ajka hirdetett;
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8 szava zengésére, édes beszédére
Szelíd érzés váltja a vak gyűlöletet,
Kart karba öltenek villongó nemzetek
S ráismer a testvér ismét a testvérre.
És a tűnő idő évre évszázadot,
Századra ezredet mind hasztalan rakott.
Mert a fény, mely egyszer a világra áradt,
— Trónok változhattak, hegyek omolhattak,
Színt válthatott képe a holdnak, a napnak —
Ragyogni a szívben soha ki nem fárad.
Világoknak lelke : mennyei szeretet,
Ragyogd be, ragyogd be a magyar nemzetet!
Oszlasd el fellegét a visszavonásnak,
Mely hit örve alatt, nem nézve nagyobbra,
Vágja a nemzetet silány darabokra
S lazítja kötelét az összetartásnak.
Világoknak lelke: isteni szeretet,
Ragyogd be, ragyogd be a magyar nemzetet!
Küldd el sugárodat a népek szívébe;
Űzd el rém szörnyeit a fajgyűlöletnek,
Legyen e hon honja erős egy nemzetnek,
Százszor erősebbnek, mint volt ezer éve.
Viszályt megszűntetni, homályt eloszlatni,
Nyugalmas otthonnal nyugodt hazát adni,
Szállj le hozzánk, szállj le égi láng: szeretet,
Egyesítsd erőnket a hon szent nevével,
Egy czélra munkálni szivünk szerelmével,
S óvd vészben, viharban a magyar nemzetet!
Balog István.

A szent család.
Dávid király ága, köszöntlek: szent család !
Ezüstöd, aranyod nincs, de van koronád.
A szív koronája: boldogság, szeretet,
Megváltóul ma egy kis gyermek született.
Angyal Öt jelenti, csillag Őt mutatja,
Őbenne újul meg ég-föld ábrázatja.

— Áldom a jó Istent, a szívemből áldom;
Éretted szerető, békés kis családom.
Itt a szent karácsony, boruljunk imára,
S gondoljunk örömmel a menny s föld Urára!
Az öröm nyomában mi siralom hallik'?
A szülők szívében édes jaj nyilallik.
Herodes, vér és könny felkiált az égre,
I)e halálos csapást nem mérsz az igére.
Bűnnek és halálnak ereje már nincsen,
így akarja ezt a nagyhatalmú Isten.
— Az öldöklő angyal nálunk is leszállóit,
Virágjától fosztja szép Magyarországot.
Itt a szent karácsony, boruljunk imára,
S gondoljunk reménynyel a menny s föld Urára
Női, serdül a gyermek piros egészségben,
Isten s ember előtt való kedvességben,
S mely a bölcseségnek kezdete és vége
Az Úrnak félelme az ő bölcsesége.
Ott van a templomban, templom az ő lelke.
Benne a mennyei Atya kedvét lelte.
A harang megkondul, a harang megcsendül
Jertek a templomba, hol a szív megenyhül!
Itt a szent karácsony, boruljunk imára,
S gondoljunk kegyesen a menny s föld Urára
Mint égi követ jár mi közöttünk, itt lenn,
Úgy tanít, él és tesz, mint maga az Isten;
Isten Lelkét veszi, Isten Lelkét adja,
Hogy lenne az Isten mindeneknek Atyja.
Értünk él, értünk hal. Élte mily fölséges,
Kinek halála is élet, üdvösséges !
— Nem siralomvölgye ez a föld már nékiink.
Megkönnyítve terhűnk, eltörölve vétkünk.
Itt a szent karácsony, boruljunk imára,
S gondoljunk bűnbánón a menny s föld Urára
Föltámadt! Győzelme a mi győzedelmiink,
Édes már napszálltán pihenőre mennünk.
Virágos sír mellett kétkedve mért állnál ’?
Erős a szeretet, erősb a halálnál!
Payr Sándor: Hárfahangok.

Mennyei Atyánknak sok hajléki vannak,
Ki nekünk ott helyet készít, hiszek annak.
— Dicsőség Istennek! Angyalokkal áldom,
Áldjad velem te is békés kis családom!
Itt a szent karácsony, boruljunk imára,
S gondoljunk hálával a menny s föld Urára!
Sántha Károly.
e3?

Karácsony estéjén.
Nem hallod-e ? kopogtat valaki . . .
Told hátra édesanyjuk a reteszt!
Setét van künn s erősen fű, esik . . .
Ereszd be a szegény utast, ereszd!
Boldogtalan, kinek ma útja van,
S ott éri a szent est, hol idegen . . .
Csak erre, erre! bátran, egyenest, —
A szó elég jókor lesz idebenn!
— Ah, ifjú s vándor, mint a mi fiúnk!
Isten hozott! oldozd le saruid’ —
Jól ég a tűz, melengesd fel magad!
Szemközt fogott a csapkodó vihar :
Hajfürtöd a két orczádhoz tapadt!
Hja, szenvedés az utas élte most! . . .
Szél ostora s köd a kisérete;
Ember, s hajlék öröm reája, kit
Éhes, vonító vad kisérgete.
— Nem jársz-e künn te is, szegény fiúnk ?
Elébb, elébb ! úgy hátra mért vonulsz ?
Tied köztünk az asztalnál a hely;
Szerény tálunk mellett bor és kalács,
Elégülj meg, vidulj fel s ünnepelj !
Vendégünk vagy, szállást ad e fedél,
S alatta szél, hideg, ne félj, hogy á r t!
Megosztjuk, a mi jót nyerénk, veled.
Nyújtsd közelebb azt az üres pohárt . . .
— Hol ünnepelsz te most, jámbor fiúnk ?
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Aztán beszélj, hadd halljam a szavad,
S|liogy ifjú szívednek, mily álma van?
Nagy czél után kellett eredned a
Széles világnak ily fiatalon!
Élnek-e még szüleid, a kiket
Úgy érdekel szerencséd és bajod ?
Hazafelé fordul-e már útad,
Vagy a tiéid még messzebb hagyod ?
— Mikép az a mi kedves, rossz fiúnk !
Mert úgy van az ! oly balga a szüle,
Hogy a fiák serdült korára vár . . .
Akkor kiszállana k . . . S árván marad
Üres fészkében az anyamadár,
Bár szüntelen fáj, fáj . . . ilyenkor ont
Az a hiány legkeserűbb könyűt,
Midőn az édes vagy szent alkalom
Nagyot, kicsit a háznál egybegyűjt . . .
— Mikor térsz meg, mi várva-várt fiúnk?
Mikor telnek be édes álmaink ?! . . .
Úgy lenne majd végéránk is nyugodt . . .
De ím éjfélt üt, — a hivő világ
E nagy dicső ünnepre eljutott,
Hogy reggel új. szent érzések között
Hallhassuk a váltság örök szavát:
Hajtsuk fejünket nyugalomra most;
Jer, a vetett ágy vár . . . jó éjszakát!
— Jó éjszakát, mi szeretett fiúnk!
Tompa Mihály.
<3?
Karácson éjszakáján.
Karácson éje van, messze még az éjfél,
Meleg tűzhelvénél egviitt ül sok család,
Ki ne emlékeznék a boldog perczekre?
Ki nem virrasztóit még karácso néj szakát ?
Megemlékszem én is . . elkerül az álom :
Hol az én tűzhelyem? hol az én családom?
Miként a temető, szobám olyan csöndes.
Árva sóhajtásként elhangzik kérdésem,
Csak egyedül vagyok, s lehajtván fejemet,
A hamvadó gyertya lobogását nézem.
9+
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Hamvadó örömök hamvadó visszfénye,
Miért világítasz múltam emlékére?
Könnyet, forró könnyet érzek szemeimben,
Anyám, hogy letöröld, édes anyám, hol vagy ? I
Miért nem ölelsz meg, kedves kis hugocskám,
Enyhítő szavaid miért nem vigasztalnak ?!
Barátim, miért nem fogjátok kezemet,
Hogy ne fázzam, oh hogy érezzék meleget?!
Zúg a szél . . . hadd zúgjon, itt ülünk mi vígan,
Nyugalmas szobában meleg tűzhely körül.
Beszélünk, dalt mondunk, emlékszünk, remélünk,
Lelkünk felmelegszik, és szívünk úgy örül,
Megmozdul a hű eb ajtónknak küszöbén,
Mintha örömünkön örvendene szegény.
„Ülj mellém, hugocskám!” „oh bátyám, ne menj még,
Ne tedd el még széked a kandalló mellől,
Beszélni akarok sokat, igen sokat
Ragyogó álmokról, boldog szerelemről.
Oh de nézd, jó anyánk elaludt karszékén,
Tán fölébred szavunk hangosabb beszédén.“
„Nem alszom gyermekim . . . szelíd álmok helyett
Szememen az öröm könnyei remegnek.“
„Ha te sírsz jó anyánk, akkor mi is sírunk,
Mert a könnyek nem jót, rosszakat jelentnek.“
„Csakhogy együtt vagytok, többre vágyam nincsen:
A szegény árvákat megáldja az Isten.“
De hova tévedtem ? . . . oh hova tévedtél,
Mily boldog vidékre, nem felejtő lélek?
Inkább imádj Istent, hogy legyen kegyelmes,
És vegye el tőled e fájó emléket;
És ha ár kell érte: adj reményt, vágyakat,
Mindent, mi e múltból még talán fenmaradt.
Sírját nem láthattam az édes szülőnek,
Jó testvéreimnek alig hallom hírét;
Talán kis házunk is eddig összeomlott,
S a hű eb sem őrzi többé már küszöbét,
Barátim szenvednek idegen földeken.
Élsz-e vagy meghaltál, szerelmes kedvesem ?

Oh családi élet . . . szép családi élet.
Édes csöpp az élet keserű vizében,
Biztos rév a szívnek szélvészei között,
Yédpaizs a sorsnak csapásai ellen.
Isten ajándéka, ember boldogsága,
Erénytermő földje, örömök forrása.
Vissza jösz-e hozzám? . . . jösz-e még valaha.
Elepedt lelkemhez, szomjií vágyaimhoz,
Mint a pásztorleány, ki kunyhójából a
Puszták vándorának jó szót és italt hoz ?
Életem útjain őrködsz-e felettem ?
Szelíd koporsómhoz te vezetsz-e engem ?
Zúg a szél... hah mint zúg! mily búsult haraggal,
Özvegyek siralma, árvák sóhajtása.
Némulj el bánatom, hisz nem egyedül vagy,
Sokan vannak veled e széles hazába’.
Ablakot nyitok ki, szemem az égbe néz:
Sötétebb az éjjel, jobban zúg a szélvész.
Gyulai Pál.

Karácsonyi mese.
Szegény apának otthon kis fia!
Karácsonyest van — s nincs mit adnia.
Nem jut se játék, sem egy gyertyaszál . . .
Az utcza sarkán mozdulatlan’ áll.
Sürög-forog föl és alá a nép . . .
Szívébe tőr nyilai, bármerre lép.
Szél hordja szét a hó szilánkjait;
Mindenki visz magával valamit.
Boldog szülők! . . . Az mily gyorsan halad!
Tán kincseket rejt a kabát alatt?
Vállára ez karácsonyfát emel . . .
Fájó szívéből sóhaj röppen el.
Hát árva koldus ő legyen csupán ?
Hadd nyúljon inkább a másé után!
De nem ! nem ! . . . Áldott szent karácsonyest!
Ne érje szenny a lelket! . . . S futni kezd.

És fut hazáig . . . Lázasan piheg . . .
Fél ajtaját ily arczczal nyitni meg.
Nem ! nem ! . . . Simuljon el bú és harag !
A szemek is csak titkon sírjanak!
S belép a szűk szobába . . . Hű neje
Szerelmes csókban összeforr vele.
„Nézd, nézd! — susogja — van karácsonyunk!
Nézd, mily vidám, mily boldog a fiúnk!“
Az apa fölnéz s álmélkodva áll:
Egy tört fenyőág s egy kis gyertyaszál,
Csak ennyi, nem több; — ez jutott neki . . .
És a gyerek, lám, hogy dédelgeti!
A gyertya ég az egy szál kis fenyőn.
„Jézuska küldte, úgy-e én szülőm !
Jézuska jó, s ha én is jó leszek,
Szeretni fog! . . .“ csacsogja a gyerek.
A csüggedt férfi ajkán ég a láz,
Ráhajlik a nő s halkan magyaráz:
„Az este kinn a lépcsőn leltem én . . .
Sok úr lakik a házban, — fölvevém“.
Es a fiúcska játszik boldogan;
Tapsol, dalol, karácsonyeste van.
S mikor kilobban a kis gyertyafény,
Elalszik édesanyja kebelén.
S a mint lezárja két fáradt szemét,
Őrangyal óvja csöndes szenderét;
Almában is még jóízűt kaczag;
Vele bohó tündérek játszanak.
Fönn jár az égben; játszva ért oda.
Nem tévedett el — és ez nem csoda:
Egv kis fenyő s egy gyertyaszál elég,
Hogy megmutassa, merre van az ég.
Rudnyánszlcy Gyula.

c) AZ ÉVFORDULÓ.
Az év utolsó estéjén.
Oh mint rohannak az évek!
Mint jár le minden itt alatt!
Öröm, kedv, játszi remények,
És az élet egy pillanat;
Csak te vagy végtelen oh Isten!
Benned semmi változás nincsen.

Ki tudja élek-e még én
Több esztendőt a nap alatt?!
Vagy tán ez évnek eltűntén
Éltem napja is elhalad!
Oh kétes sors! oh titkos végzet!
Oh változó, oh tűnő élet!

Elmúlt egy esztendő ismét!
Mi jó volt benne : oda van !
De mik a szívet megvérzék
Ég a seb dobbanásiban!
Az enyhület csak tőled szállhat,
Szerető lelke a világnak!

De bár ha összedől a föld
És megroppannak az egek,
S a rémület mindent eltölt,
En még akkor sem rettegek.
Lelkem a dűlt romokon által
Hozzád örök honába szárnyal.

Előtted állok remegve
Az évnek végső alkonyán,
Könnyek szöknek fel szemembe
S imádlak téged jó Atyám,
Örökléted mély tengerének
Csöppeiből hullnak az évek.

Az öröklét szent hitével
Nézem a tűnő életet;
Lelkemig a vész nem ér el,
Daczol csupán testem felett,
Lelkem a pornak istensége,
Lelkem a te lelkednek része.
Medgyes Lajos.

Az esztendő fogy s megújul.
Az esztendő fogy s megújul,
Mint a hold az égen;
Ezután is lesz, a mi volt,
Bölcs megírta régen.

Nemcsak álnok lelkű embert,
Igazat is láttam ;
Ezután is lelek gyöngyre
E csalárd világban.

Hány virágod hullt ölembe,
Oh boldogság fája!
Ezután is adsz egy szálat,
Hogy lelkem ne fájna.

Álmodott jó a gonoszok
Halomra szórt kincse;
Ezután is lesz, ki utam
Való fénynyel hintse.

A bűgondban nem szakadt meg,
Csak tisztult a szívem ;
Ezután is atyai kéz
Takargat be híven.

Paizsom volt a tusában
Lelkem öntudatja;
Ezután is koszorúmat
Egyedül ez adja.
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A hit volt az éjszakában
Csillagom, vezérem;
Ezután is hűn kisér ez,
Míg a czélt elérem.

Bátran szállók a habok közt,
Látom a révpartot:
Ezután is megtart engem,
Ki eddig megtartott!
Sántha Károly.
Of

El nem bocsátlak, míg meg nem áldasz.
— Dahno'.v. —
I. Mózes 32. r. 26. v.

El nem bocsátlak! Az új-esztendőben
Ez lesz az én jelmondatom.
El nem bocsátlak —- Te léssz jövendőben
Első s végső gondolatom.
El nem bocsátlak, — ha rózsás ösvényen
Vezetsz az új-évben Uram,
El nem bocsátlak, -— ha vészes örvényen
Vagy sziklákon visz át utam.
Zavartalan örömet csak úgy érzek.
Ha velem vagy s Veled, vágyói* . . .
A bánat éjjelében égre nézek —
S látom: a reménycsillagot.
El nem bocsátlak, míg csak meg nem áldasz,
Te se bocsáss el, sőt vezéríj,
Meghajlok, — ha tetszik, mégis dorgálhatsz, —
Áldj vagy sújts: csak mennybe segélj !
Nagy Lajos.

Az év első reggelén.
Te vagy reményem sziklaszála,
Erősségem, én Istenem!
Deríts fényt rám, boríts homály[ka,
Bízom te benned szüntelen.

Kiterjeszted szárnyad fölöttem,
Ha keblem tépi fájdalom,
Te vagy velem minden öröm[ben,
Te vagy fénylő tűzoszlopom.
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Oh légy velem küzdelmeim
[közt,
Erőnek lelke, légy velem !
Sikernek harmatával öntözd
Munkámat, édes Istenem:
Hozzád sóhajt, a ki erőtlen.
Segélyül hívja szent neved,
Hív gyámolóm nehéz időkben,
Ne hagyj el, örök szeretet!

Tekints felém szánó szemekkel.
Áraszd ream irgalmadat!
Sok vétkemet, Uram, feledd el,
Mely lelkemhez hozzátapadt.
Magasba tör vágyam merészen.
S a test alá a porba von. —
Arasznyi létem terhét érzem,
Veríték gyöngyöz arczomon.

Te voltál eddig is vezérem,
Te biztatál, ha csüggedék.
Boldog, a kit búban, veszélyben
A te lelked szerelme véd!
Neved fénylett, miként a csil
lag,
Ha éj homálya szállt reám.
A dúlt szívnek te adsz nyugal[mat,
Áldás fakad kezed nyomán.

Te vagy, ki az ember szívébe
A hit virágát ültetéd;
Oh halld meg, csüggedők re[ménye,
Midőn lelkem sóhajt feléd.
Miként az illat, száll föl hoz[zád.
Az égbe, esdő sóhajom:
Oszlasd el homlokom borúját.
Kisérj áldással utamon.
Kovács Sándor.

Újévkor.
Újabb határhoz ért ösvényünk
És égre tárul a kezünk;
S a míg örülünk és remélünk,
Sírunk is és emlékezünk.
Nem az idő, — mi múlunk el
[csak,
A koporsónkat szegezik;
Mint gyorsfolyású vizen a hab,
Év elmerül, év születik.
A nagy idő megoszthatatlan,
Egy, véghetetlen és örök,
Mint Isten a megfoghatatlan,
A kiben hiszek s örülök;
Neve, törvénye, léte fénylik
A csillagon és porszemen:
Bölcs elme látja őt, ha félig,
De gyermekszívvel érezem.

Hatalmának lehelletétül
Királyi bot ketté törik;
Magasból a hírnév leszédül,
S megdől a büszke cser tövig.
Szerelmének édes szavára
Szűnik a könny, a seb heged —
Erőtlenek sziklavára,
Boldog, ki beléd rejtezett!
Színed előtt sarum megoldik,
S öledre hajtom le fejem;
Csak gyermeked lehessek hol[tig,
Sorsom esik kies helyen.
Süssön napom vagy szálljon
[éjre,
Az égnek tartom homlokom;
Emelj a magasba, sújts a mélyre,
Jobbod s vessződ én csókolom.
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Tenyérnyi éltem szűk körében Gyors szárnyú év, csak szállj
Mi szép, ha kis mécs lehetek,
[fölöttem,
S édes hazámnak hű ölében Mély síromat, idő, csak ásd :
Istent, embert szerethetek.
Helyivel a tiszta mennyre törtem,
Lelkem, te nem látsz hervadást!
Sántha Károly.
ŐS
d) BÖJTI NAPOK.*
Böjti hangok.
Ján. 1 1 . 16.

Elindultál a véres Golgothára,
Hogy értünk halj meg, örök szeretet!
Az oltár kész s te bátran lépsz fel rája,
Szent áldozatként ontni véredet.
Oh áldássá], üdviink dicső királya!
Értünk borult rád gúny s kín éjjele, . . .
Megy váltott nyáj, olts gyászt, magadba szállva,
S mond: „menjünk mi is, haljunk meg vele!“
„Meghalni! . . . szívünk felajánlva néked,
S iíjjászliletni a kereszt alatt!“ . . .
Vajh mit felel e böjti hangra néped ?
„Bűnbánat, . . . üdv . . . elévült gondolat!“ . . .
Oh, e világnak más ma czélja, gondja,
Keble hamis bálványokkal tele, —
S bár inteni, kérem, — ajkam hiába mondja:
„Menjünk mi is, haljunk meg ő vele!“
Vágyó szívem még mind hiába várja
A hosszú tél után a szép tavaszt;
Még nem sütött fel a fagyos, zord tájra
Az iidvsugár, mely új éltet fakaszt.
Ébredj keresztény! int az óra, — hidd el,
Csak úgy virrad rád lmsvét reggele,
Ha a keresztet átkarolva hittel,
Megérted e szót: „haljunk meg vele!“
Zábráh Dénes.
* Lásd a IV. szakasz c.) pontja alatt közlőiteket is.
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Tűrd kereszted mind halálig.
— Kempis. —

Tűrd kereszted mind halálig,
Legyen példád Jézusod;
Jobb, ha szemed könnyben ázik,
Mintha rád nap mosolyog.
Bár nehéz az élet terhe.
Ez tanít, hogy nézz a mennyre.
Véle nyertes lesz szíved,
S boldogít majd szent hited.

Az aranyat tűz próbálja,
Hogy leváljék a salak;
Szenvedés a hit próbája,
Hogy megtisztulj az alatt,
így léssz Jézus tanítványa,
Ellenidnek is barátja,
Jóra buzgó és nemes,
Szívben, testben egyenes.

Örvendeznek nagy hitednek
Az ég minden angyali;
S lesznek példás életednek
E földön is nyomai.
Nemes harczban szép a pálya,
Jézusé így lön a pálma;
A ki mennybe így jutott,
S néked utat mutatott.

Bízd Istenre mind halálig
Jámbor szívvel magadat,
S szenvedésed üdvre válik,
Ha bizalmad hű marad.
Mit az Úr nyújt azzal érd be,
S tied lesz az égi béke;
Keskeny útról le ne térj,
S tied lesz a menny, ne félj !
Sánthci Károly.

Édes Üdvözítőm.
Édes Üdvözítőm, — Oh mily megrendítőn
Hat kínod reám.
Elborul az ég is, — És ajkadról mégis
Áldás kél csupán.
Áldod ellenségidet,
Kik keresztre feszítettek,
Könyörögsz érettek.
A mi vétkeinkért — Álnok tetteinkért,,
Szenvedsz kínhalált,
Világ gonoszsága — Vert a keresztfára,
Ki mennyből leszállt
Szíved mégis megbocsát,
Sőt halálod üdvösségünk,
Megváltás mi nékiink.
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Mit adjak, áldozzak, — Zálogul mit hozzak
Szent irgalmadért ?
Életem adhatnám, — Patakként onthatnám
Szívemből a vért,
Mindent, a min függ szívem
Lábaidhoz lerakhatnék :
Adósod maradnék.
Mindpn indulatját — Szívemnek fogadd hát
S teljes lelkemet,
Csak te benned éljek — Higyjek és reméljek
Örök életet.
Oh, megváltó Jézusom !
Akkor ha eljő halálom,
Üdvöm feltalálom!
Torkos László.
«3?
Virágvasárnapon.
Kik szent ügyet kivívni törtök, A törpeség a büszke várba,
Hithősök, eszmebajnokok ;
Sasok fészkébe nem való:
Kik a világhoz nem szegődtök, Azért maradjon összezárva
Mert égiért foly harczotok:
Inkább kevés hű harczoló.
Ne bántson a tömegnek száma,
Maradjatok ti kevesen:
De egy-egy árbó:z mind ma- Jövőnek élni, megtagadva.
[gára, Ha élvet kínál a je len ;
Megvívni harczod egymagádra,
Mely áll helyén egyenesen!
Bár messze még a győzelem:
Ne várd te ezt a nagy tömegtől,
Hajóra, mely a tenger árján
Mely nyüzsg, zsibong és alkút
Egy csillagfény után evez.
[űz;
Nem kell tömeg, mely félve
[gyáván, Oltárodat, jobb, óvd meg ettől,
Ha zúg a vész, már révedez, Ne rontsa meg vásári bűz.
Csak annyi kell, a hány a vész[szel,
S zúgó viharral szembe néz; A hol tolong a sokaság, ott
S mit zászlajára írt merészen, Zajg a kufárló pénzcsere,
Azért, ha kell, meghalni kész. És ajkadon az imádságot
A nép kaczaja zúgja le.
Szent ügy varázsa a csodálat, Tiltsd el magadtól ostoroddal
Ki áldozatra képtelen;
Ha álltok a tömeg felett,
S telketeket, mint sziklavárat, Ne félj, még vérző homlokoddal
Véget sem ér a — Végtelen.
Csáb és erő ne m dönti meg.
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Szép és dicső az eszme harcza,
De csak ha sárba nem vegyül;
Ha vértanúi fényes arcza
Csak az égen csiigg egyedül.
Apostol ily szent harczba'
[veszve.

Tizenkettő mindig elég;
A közt is egy már ! .. . de az
[eszme
Csak egy miatt nincs veszve
[m ég!

Fejes István.
Krisztus álma.
— Legenda virágvasárnapra. —

A pálmafák alá vonult
A Mester és a kis csapat,
Hol liűs árnyat ereszt a lomb,
Pihenni fáradalmukat.
S míg őket álom ringatá,
Susogni kezd a kis liget:
Mozdul a fa, virág, fűszál,
Vonaglottak a tövisek.
A Pálma kezdi:
— Én vagyok
A fák között, kit ő szeret,
Ha fáradt volt, levélernyőm
Föléje hűs árnyat vetett.
S midőn hozsannát zeng neki
A szent városban ifjú, agg,
Útjára lombom ezrei
S legszebb virágim hullanak.
Sápadtan az Olajfa mond :
— A nap leszáll s eljő az éj;
S lappangva lombjaim alatt
Az áruló már lesre kél.
És jő az Úr, s én hallgatom
Gyötrődő lelke mint sóhajt.
Két karja az éghez remeg...
És rája villan dárda, kard.
A tó színén fel jő a Nád.
Fürtös feje búsan zizeg:
— Királyi pálcza én leszek.
Miért is szültek a vizek ?

A Tüske szúrós ágait
Magához nyomva így zokog:
Átok reám e tőrökért,
Én vérzem a szent homlokot.
A Tölgy megborzong, s fel[sóhajt:
— Holnap kivágnak enge met,
Holnapután a Golgotán
A hóhér rajtam öli meg.
A zöld Borostyán így rebeg:
— Sírjához innen kúszom én
S ezer karommal ölelem
Ki legjobb volt a föld szinén.
A kis liget virágai
Susognak erre sírva mind:
— Oh elmegyünk ráomlani,
Sírján kiadni lelkeink!
Főikéi az Úr. S a kis csapat
Indul a szent-város felé.
Az Úr előbb mindkét kezét
Áldásadón fölemelő:
- Nézzétek— szól — a harma
to t :
Mint könnyek ezre úgy ragj og.
Gárdonyi Géza.

Oh fő, vérző sebekkel.
— Gerhardt Pál. —

Oh fő, vérző sebekkel
Meggyötrött, megrakott;
Fő, szúró tövisekkel
Megkoronáztatott;
Oh fő, előbb oly ékes,
Most olyan megvetett:
Végy tőlem, oh szentséges,
Hálát s dicséretet!

Ismerj meg én hűséges,
Kegyes jó pásztorom!
Üdvömnek k útfej éhez,
Hozzád óhajtozom.
Hányszor megédesíté
Igéd keservemet!
Hányszor lecsendesíté
Lelked bús lelkemet!

Kinek nevére föld s ég
Meghajol, megremeg:
Orczád, oh égi Fölség,
így hervadott-e meg ?
Szemed szelíd világa
Hát így kihamvadott ?
A fényes, tiszta, drága —
S Te halott vagy, halott!

.Jézus, előtted állok.
Ne vess meg engemet!
Tetőled el nem válók,
Bár Téged sír temet.
Ha végálomra hajtom
Az én fáradt fejem,
Ott is neved sóhajtom
S elalszom csendesen.

Bűnömnek büntetése
Volt rajtad, oh Igaz !
Megváltóm szenvedése
Lön nékem a vigasz.
Ki méltó a halálra,
Itt állok én szegény,
Irgalmat esdve, várva —
Add, el ne veszszek én !

Buzgó hálával áldlak,
Oh Jézus, Tégedet!
Halálodért imádlak,
Hogy adtál életet
Ki hű voltál halálig
És útad mennybe vitt v
Add, éltem alkonyáig
Kössön Hozzád a h it!

Midőn eljő halálom,
Én vigaszom Te légy;
Előttem képed álljon,
A mint halálra mégy.
Míg csak egyet lehellek.
Szívem Benned remél,
Hitemmel átölellek,
Ki így hal: él-az, él!
Sántha Károly.

Nagypénteken.
A hős is elbukik. Dicső nagy szellemek,
Kik — mint az égi nap — ragyogva fényiénél
Aláhanyatlanak.
Az érdem útja vad, — szúró tövist nevel,
A küzdelem helyén a hősök esnek el
S a gyáva megmarad.
Kit eszme lelkesít, s tettekre gyújt, hevít
S meghalni sem remeg — ha tiprött véreit
Halála váltja meg:
Elvérzik a csatán, de nem lehet veszve,
A sír öléből is kitör a nagy eszme,
Melynek martyrja lett.
A testbe öltözött ige, e szent erő :
Istennek egyszülött fia világra jő,
Világosít, tanít.
Fölnyitja milliók lezárva volt szemét
S fény árad éltetőn — elűzve a setét
Ej rémes árnyait.
Fölzendiil ajkain, hogy áldó Istenünk
Szabaddá alkotott s ha lánczot zörgetünk,
Magunk vagyunk oka!
Ki azt megismeri, mi szent, — nemes, —- igaz
Szabad lesz, ősi szent jogát megvédi az
S rab nem lehet soha.
Termő talajba hullt ez eszme, és kikelt,
A jognak érzete sok millió kebelt
Hatott át éltetőn!
Az ember érezé, hogy istenkép s szabad,
Lerázta s széttöré a szolgalánczokat,
Megváltva, áldva lön.
Ledőlt az óvilág, a szertehullt romok
Még ott sötétlenek s közöttök már dobog
Az új világ szíve !
Jelezve azt a nagy, hatalmas szellemet
Ki a halálba olt dicső új életet,
Ha szembe száll vele.

32

ím Jézus ellen, ki áldólag hatott
És fölragyogtatá a várva-várt napot
A szellemek felett:
A sértett érdekek csatába szállanak
S kezökben eszköz a hiszékeny — ingatag —
Elámított tömeg.
Vakítva volt a nép, „Feszítsd meg“-et kiált,
Ki érte síkra szállt, az ellen dörg halált,
Kioltja életét!
Ma istenít, de már holnap követ — sarat
Hajít reád s ebben magához hű marad,
Nem változik a nép.
Látszólag a bűné maradt a győzelem,
S bukott a hős, ki a vérrel szentelt helyen
Csatázott ellene!
Mert elnyomóival szövetkezett a nép,
Hogy a ki érte jött, hogy a ki érte élt,
Azt a hőst verje le.
Ujong az éji had. Jézus halálra ment,
Föláldozá magát, hogy győzzön a mi szent —
Igaz, dicső, örök!
S ki halni nem remeg, a sírból is kiszáll:
Jézus keresztje volt az, a hol a halál
Hatalma megtörött.
Föláldozá a hős a földi életet
S zászlója fenlobog, alatta a sereg
Bátran előrohan . . . .
Azé a győzelem, azé a harczbabér.
Kit önfeláldozó, kit halni kész vezér
Vezet csatáiban.
Pap Gábor.
<3*
Elvégeztetett!
Elszenderiilt, elvégeztetett!
Harcz után békéhez jutott,
Békéhez a békefejdelem.
Az életnap lenyugodott,
S mint ítélet az éj felett
Hangzik az Elvégeztetett!

S elmondván, hogy elvégezteElnémul az örök ige, [tett,
Az élet körét sír fogja be,
Megtörött a hűség szíve,
A munka befejeztetett!
Hangzik az Elvégeztetett!

33

Bűneim, mert elvégeztetett,
Többé ne kárhoztassatok,
Mert a Fiúnak vére által
Immáron megváltattatok.
A béke akkor köttetett,
A midőn elvégeztetett.

Lelkem fővágya, Üdvözítő,
Te megdicsőült szeretet,
Engedd, mit angyalok kivánnak,
Hozzád simulni szívemet,
Mely hogy halálba nem veszett,
Oka az Elvégeztetett!

Add, hogy lélekben sírkövedre
Hajtsam le fáradt testemet,
S onnan kiáltsam, a halál majd
Ha megkívánja lelkemet:
Befejeztem az életet,
Már minden elvégeztetett!
Székács József.
*3?
Nagyszombat éjszakáján.
Az óra már az éjfélt meghaladta,
S még fent virrasztók némán, hallgatag.
Ott kint az ég kétes homályba vész el,
Felhő gomolyg át a felhő alatt;
Vívódva, mint a lélek gondolatja,
Kin kétkedés lidércznyomása ül,
S míg önmagával száll szörnyű tusába,
Szárnyára éjek éje nehezül.
Magam vagyok; fejem kezemre hajtva,
Bús tépelődés bántja , lelkemet.
Szomjúhozom egy csepp vigasztalásra,
És — tengeréből innom nem lehet!
Előttem a szentkönyv, ez élő vízfej
S fásult közöny nyel nézem habjait . . .
Hajh . . . a mivel merítenem lehetne,
Törött kehely csak, szívemben, a h it!
Ott álltam én a főpap kapujában,
A Golgothán elnéztem a halált,
S a gúnykaczaj a tömeg ajakáról,
Mint mérgezett nyíl, szívemen talált.
Magas erénynek hát ez itt a díja?
Hát itt örökre ez a kép kisért?
Csak a kereszt a mennj’be mutató fa?
Hiszünk, reményiünk : festett semmiért ?
Payr Sándor: Hárfahangok.
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S kétségbeesve azokhoz szegődöm,
Kik őrzik a szent síron a követ;
S erősítik gőgös szennyes szavakkal,
A kétkedésben ingó szívókét!
Fáradt fejem a kőre ott lehajtom,
S míg bámulom a tisztuló eget:
Kétségbevont, csodás varázslatával
A szent hajnal megüti lelkemet.
S érzem, a föld hogy összerezg alattam,
Mint nagy gyönyör terhe alatt a szív,
Fázó lelkem mélységes látomása,
Megszégyenítve, imádkozni hív . . .
Kép kel, magasztos, kép után előttem.
S miként ha nagy mély titkot hallanék:
Körülöttem győzelmi dalba olvad,
Ujjongva, a teremtett összeség!
És hull reám csodálatos melegség
Lebűvölően a szívet, velőt . . .
És arczczal ott a földre leborulok,
A nyitott sír, a nyitott menny előtt.
A felkelő nap ott talál a porban,
Dicsérve Téged, hosszan végtelen,
— Kié a halál és kié az élet, —
Én jó Atyám, én édes Istenem !
Szabolcsba Mihály.
&
e) HUSVÉT.
Husvét ünnepén.
A nagy nap eljött: a feltámadásnak
Örök dicsőségű nagy ünnepe!
Hozsánna zengjen a menny s föld urának
Az ajk, a szív örömmel van tele.
Hozsánna néked, áldott Istenünknek,
Fogadd el hálaénekét szívünknek,
Hozzád tekint fel a hívők szeme:
Áldott az áldásoknak Istene!
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Sötét homály volt a sír éjjelében,
A legrémítőbb szó volt a halál!
Az Úr é l! — nincs a koporsó ölében,
A súlyos kő elhengerítve áll.
A husvét reggel első fénysugára
Hajnalt derít a rémes éjszakára;
A kősír nagy halottja újra él,
A szív bízik, szeret, hisz és remél!
Éltünkön nincs hatalma a halálnak,
Csak az lesz por, mi porból vétetett;
A test, a vér habár a sírba szállnak:
A lélek é l! nem ér enyészetet!
A télre jő tavasznak újulása,
Az éjre hajnalfénynek hasadása,
A tél s az éjjel: ez az elhalás,
Tavasz s hajnal te vagy feltámadás!
Kiket szerettünk, s kik szerettek itten,
Örökre a sírhant nem zárja le ;
Mert életünknek atyja, a nagy Isten
Nem holtak, ámde élők Istene!
Bár a halál itt válni készt is minket,
Meglátjuk újra drága kedvesinket,
S kikért szemünkben gyászköny rezgedez,
Lelkünk lelkűkkel egyesítve lesz!
Györy Vilmos.
&
Husvét ünnepén.
A rémülést bánat követte,
A jajgatást bús síri csend, —
Kihalt, sötét a szív világa,
Az arczon kétség árnya leng.
Meghalt az Úr a kínkereszten,
Hiába minden zokogás . . .
De ím’ megzendül harmadFöltámadott a Messiás! [napra:
Kínok között bús Magdalénát
Látták bolyongni a hívek;
De ím kigyúlt arczán a hajnal,
És lázas keble mint piheg!

Ki követé: a két apostol
Ajkán is kél a riadás,
És zendül minden hivő ajkán:
Föltámadott a Messiás!
Azóta zendül minden ajkon
A nagy, magasztos, szentnapon,
S gyógyító balzsam a dicsének,
Mely fölcseng a sírhantokon.
Mi Magdalénát boldogítá,
Él még a szent vigasztalás,
És a hívőknek búja elszáll:
Föltámadott a Messiás!
3*
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Ha hű szívedre a csalódás
Fojtó gyötrelme nehezül,
Ha pusztán állsz a nagy -világon,
Nyomorba sújtva, egyedül,
Ha a gonoszság győz körülted,
És jót, igazt tapodni látsz;
Emeld föl bátran fejedet s
Föltámadott a Messiás! [zengd:

E szózat édes, szent valóság,
S az örökélet záloga; —
Hová testéből szállt az Ige,
Oh mi is eljutunk oda! —
A test leroskad és feloszlik,
Az anyag sorsa elmúlás;
De új életre kél a szellem:
Föltámadott a Messiás!
Csengey Gusztáv.

Sírhalmokon mozdul a rög.
Sírhalmokon mozdul a rög,
Szellem, te nem volnál örök,
Túlélő lomha port?
Szemet nyit fű, fa és virág,
Szív, örök éj borulna rád?
Te lennél, csak te, holt?

Ti, kik szabadságért, honért,
Megvetve éltet s szolgabért,
Mosolyva haltatok;
Ti, kiknek piramist emel
Sok öltőn minden jobb kebel,
S úgy áldja hamvatok;

Ti szerető, nemes szívek,
Ti küzdők s mindvégig hívek,
Hosszú, kemény tusán,
Kik innen áldva mentetek,
S áldás közt nyugszik fejetek
A sírnak vánkosán;

Ti magas, véres homlokok,
Sötét pályán tűzoszlopok,
Nemünk vezérei,
Kikben az ég a földre szállt
S koszorúsán az Ideált
Ott látjuk fényleni;

Ti messze fénylő csillagok,
Harsány szavú apostolok,
Eszmék mártirjai,
Kiknek porát szél hordta szét,
De lelhetek izzó tüzét
Nem, nem olthatta k i;

S Te legkivált, kit e világ
Isten szülöttjéül imád,
Köszöntvén e napot,
Kiről ma szentséges helyek
Győzelmi himnuszt zengenek—
Az Úr feltámadott:

Óh jertek, jertek mind elő,
Ti nyomotokban hit, erő
És élet sarjádoz,
S eloszlik kétség, fájdalom,
Fölpattan zárod, sírhalom,
Mit könyek árja mos.
Sántha Károly.
<3*
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Husvét ünnepén.
Feltámadás! Ma az egész világon
E szó biztató hangja szerteszáll.
Soknak csak elérhetlen csalfa álom,
Megtört szívének zárt kapuinál.
Másnak sugár a kétely éjjelébe’
S a szenvedőnek hű vígasztalás . . .
Köszöntelek, szebb lét csodás reménye,
Te földöntúli vágy, feltámadás!
Mosolyg reám virágok tarkasága,
A megdermesztő hólepel helyén,
A szellő fürdik lengő illatárba,
S a ringó zöld lomb integet felém.
Minden megújult, szép tavaszra kelve,
Hol eddig tengett a bús hervadás . . .
Köszöntelek, szebb lét csodás reménye,
Te földöntúli vágy, feltámadás!
Zengő harangszó búgva rezg a légen,
Az ébredésnek örömünnepén . . .
A nagy csoportot elmélázva nézem,
A mint az Úrnak szent házába mén’.
Néma pillantás, ég felé emelve
S az ajkakról ellebbenő fohász
Téged köszönt, szebb lét csodás reménye,
Te földöntúli vágy; feltámadás !
Óh, milyen sok van, a ki nagy sokáig
Küzdött egy czélért, hogy elérje azt,
Egy eszméért, mely fényesen sugárzik,
A melytől semmi vissza nem riaszt.
És végre győzött . . . hosszú küzdelmére
Eljött a vigasz, a zöld pálmaág,
S téged köszönt most, szebb lét nagy reménye,
Feltámadás, te földöntúli vágy!
S ha nincs remény más, ott az örök élet,
A halhatatlan lélek élete . . .
A túlvilágon lelkünk újra éled,
S végzi, mit itt be nem fejezhete.
Nemes küzdés nem veszhet semmiségbe
Az örök-élet majd jutalmat á d :
Kell. hogy igaz légy, szebb lét nagy reménye,
Feltámadás, te földöntúli vágy!

De mindig itt e földön is épp’ akkor
Hatotta át a fény az éjszakát,
Midőn megújulást szomjazva, a kor
Megunta létét, bűnös önmagát.
Midőn milljóknak ajkáról elszállott
Szebb lét után epedve a fohász :
Átlengte mindig az egész világot
Új élet fénye: a feltámadás!
Ah, lesz-e kor, melyben minden nagy eszme,
Mely most csak ábránd, mely csak sejtelem,
Az emberiséget, — győzelmet ülve, —
Boldoggá, nagygyá tenni megjelen?
Hol Megváltónknak minden szent eszménye
Betel e földön: lesz oly újulás?
Oh, kell, hogy eljöjj, mindnyájunk reménye,
Te általános nagy feltámadás!
Béry Gyula.
R esurrexit!
Miért sarjad fel ébredő mezőkön
Illatlehelve fű, fa és virág?
Miért tör égre a remény színével
S virágai havával minden ág?
Miért, hogy innét, e nagy föld öléről
Az ég felé tör minden, a mi él, —
Miért, hogy minden e borús világon
Egy földfölötti szent vágyról beszél ?
Az énekes pacsirta hymnusával
A kék egekbe indul könnyedén —
A sas, hatalmas szirtek gránittornyán
A föllegekbe szárnyal, — nap hevén,
A tenger csöppje fölleg vágy lehetni
S a kék azúrban villámot fogan,
S az áldozatfüst illatos gomolylyal
A menny felé törekszik lassúdan!
A földön szépnek, jónak nincs hazája
S ha gyökeret ver is, meg nem marad.
Mint a növény, kinő e szűk határból
S a túlvilágban nyit virágokat!
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Fönségesebb jelentés rejlik abban,
Mint korlátolt szemünk felismeri,
Hogy magasabbra vágyik domb, madárdal,
Fölleg, ima — és minden emberi!
Egy szót susog az égre szálló harmat
Az istenek felé vivő remény,
A szép szivárvány, mely mosoly gyanánt rezg
Az égnek fellegárnyas kék szemén!
Egy eszme rejlik minden szárnyalásban,
Mit csak a szív sejt s meg nem érti más,
E szó, ez eszme köt az Istenséghez,
E szívrázó ige: „Föltámadás!“
Ö, a ki által verve érczszögekkel,
Végpercziben bocsánatot rebeg
És haldokolva is csak azt tanítja:
Szeressük egymást, — legyünk emberek!
Ő mondta ki legelső’ a dicső szót,
A melytől egy mindenség visszazeng:
„A sír csupán új élet mély kapuja,
Valódi életünk az, odafent!“
Mint a virágról hímpor és vidám lomb,
Bíborszirom lehullik, elmarad
S csupán virágok lelke, édes illat
Repül magasra, — úgy a föld alatt
A porhüvely csak lelkünk múló szirma,
A melynek itt lenn kell maradnia,
Hogy szabadon repüljön a magasba,
A hol hazája örök glória !
— Husvét, te túlvilágnak ünnepnapja,
Taníts meg e szent szót megérteni,
Hogy fölismerjük azt, mi szívünk mélyén
Örökbecsű, múlhatlan, isteni!
Hangoztasd az igazság harsonáját,
Mely elnémít örökre, elmúlás —
Harsogjon át az örvendő világon
Szent diadalzenéd: föltámadás !
Váradi Antal.
óZ
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Az emmausi vándorok.
— Neunherz. —

Emmausnak tart két vándor,
Lelkűk oly bús, csüggeteg,
Arczuk ázott könnyhullástól,
Keblüket gond tépte meg;
Kifakadnak fájdalmukban . . .
Oh de nézd, hisz Jézus ott van,
Hogy bánatuk fellegét
Vigaszával űzze szét.
Oh ma is hány szív barangol
Bánatlepte útakon.
Ma is hányból panaszt sajtol
Az emésztő fájdalom;
Más meg elmegy a magányba,
Ott jobban foly a könny árja. ..
Ámde Jézus megjelen
Bármi rejtett bús helyen.
Tudom én is, láttam sokszor,
Jézus senkit nem hagy e l;
Eljő, mire kell, még jókor
És a porból felemel.
Lelkemet ha néha kétség
Tépte, mintha messze késnék,
Közelb volt, mint gondolám,
S üdv, vigasz kelt nyom[dokán.
Oh maradj szívem királya,
Maradj velem, hű barát;
A világ, ha lelkem bántja,
Hadd boruljak Te reád.

A piros
Napsugaras husvét reggel
Haza száll a lelkem
Megnézni a jó anyámat,
Mit csinál a lelkem?

Vész, vihar, ha fenyegetnek,
Menedéke vagy szívemnek;
Közel léted üdvöt ad,
Eloszlatja gondomat.
Bús emlékim ha felkelnek,
Felém hangzik vigaszod:
Hogy nem hűlt ki hű szerelmed
És én a tied vagyok.
Szent igédből ha mind jobban
Megismerlek, lángra lobban
Bennem is a szeretet
S egybeforraszt Te veled.
Másnak is Te légy vigasza,
Ki künn bujdos egyedül,
Vagy kit fogva tart bánata
S kamrájában otthon ül;
Ha magába elrejtezik,
Hogy ne lássák bús könnyeit:
Látogasd meg őt, Uram,
Ne legyen vigasztalan.
Jer, ha már beesteledik
És napunk nyugvóra száll;
Te segíts, ha közeledik,
Mint sötét árny, a halál.
Oh maradj velünk tovább itt,
Kérünk mint hű tanítványid;
Drága vendég, el ne hagyj,
Hű vigaszunk csak Te
[vagy !
Payr Sándor.

tojás.
Napsugaras husvét reggel
Vidám-e az arcza,
Nem úszik-e szeme könnyben,
Nincs-e felhő rajta? . . ,
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El is fogy mind; — csak egy
Kicsi kosarába’
[marad
Lesi — várja, ki jön érte? . . .
— De hiába várja!

Napsugaras husvét reggel
Jaj de bús a képe ! . . .
Egy mosolygó piros tojást
Forgat a kezébe’ . . .
Nézi hosszan, nézi némán
— Talán nem is látja,
Úgy tele van hulló könynyel
Szelíd szeme párja . . .

Napsugaras husvét reggel
Bús a mi kis házunk —
— Egy mosolygó kis tojásra
Gazdát nem találunk . . .
A kinek az édesanyám
Ezt az egyet szánja,
Napsugaras husvét reggel
— Bús sírhalom zárja! . . .

Nap sugaras husvét reggel
Nem így volt ez máskor . . .
A mikor mindegyikünknek
Adott a tojásból:
— Úgy ragyogott a két arcza,
Mint a piros rózsa! . . .
— Hejh, a rózsát bánat és köny
Leáztatta róla! . . .

Napsugaras husvét reggel
Én jó Uram Isten,
Áldó kezed egy kis vigaszt
Mi reánk is hintsen! . . .
Csókold föl a szeme könyét
Az én jó anyámnak,
Hadd örüljön ő is — mi is
A föltámadásnak! . . .

Napsugaras husvét reggel
Most is úgy, mint máskor,
Mindünknek ad egyet-egyet
A piros tojásból.

Porkoláb Gyula.
0*
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ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK.

Mennybemenetel ünnepén.
Dicsőség Néked, menny és föld Királya,
Dicsőség Néked e dicső napon !
Szent ámulatban zeng szívünk imája,
Függvén szemünk a mennyboltozaton.
A mennybe mentél, — a menny volt hazád,
S a fényes mennyet értünk ott hagyád,
S végezve munkád oda térsz újonnan,
Míg megítélni eljövendesz onnan.
Oh dicsőséges, áldott boldog élet,
A melynek vége megdicsőülés!
Hogy - bírjak menni, gyönge én, Tevéled,
A pálya terhes és erőm kevés.
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Ám a gyöngékben nagy a Te erőd,
Erőért esdek szent orczád előtt:
Miképen Isten lakozott Tebenned,
Lakozzék bennem a Te nagy szerelmed!
Te adsz erőt, ki buzgón könyörögtél
Tanítványidnak kis seregiért.
Hogy mennybe mentél s mennyből ide jöttél,
Tebenned leltünk mindnyájan Vezért:
Mert nemcsak értők esdeklett imád,
A kikre nem volt méltó e világ,
De azokért is, a kik szenteltetten,
Hiendők lésznek a Te szent nevedben.
Szentelj meg minket, igazság Királya,
Sérült szívünket ég felé emeld!
Hogyha kereszttel sújt e földi pálya,
Nyugtasd meg szép reménynyel a kebelt!
A hol Te vagy, mondd: ott leszünk mi is,
A könny ott nem hull, nem sért a tövis!
Oh menj előttünk tűz- s ködoszlopokban,
Míg hajlékunk lesz a szép csillagokban!
Irányozd mennyre a mi szemeinket,
Hogy ott legyen mi kincsünk és szívünk!
Törüld le a mi hulló könnyeinket,
Hogy a sír éjén átlásson hitünk!
Taníts Igéddel, hogy mennyet teremt
A tiszta szív magának ide lent,
S ha már e földön is volt égi részem,
Csak úgy lesz a menny az enyém egészen!
Sántha Károly.
&
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PÜNKÖSD.

Pünkösd ünnepén.
Mi a te sorsod, mennyből jött igazság?
A rövidlátók bekötik szemed;
Sárral dobál a ferdeképű gazság,
Elárul, megfeszít és eltemet.
Ragyogtál egykor, mint éjben tűzoszlop.
Nyomodban járt az élet vándora;
Most lángod, fényed elhamvadt, eloszlott,
Mennénk s nem tudjuk, merre és hova.
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Nehéz az élet. Gond s bú táborával
Megütközünk s búgond könnyen lever;
Ki lent vagy a bűn alacsony porában,
Fel, a magasba ismét ki emel ?
Alig, hogy zengett bölcsőnk dajkadalja,
Koporsónk mellett bús dallam zokog —
Boldog, ki érti, boldog a ki hallja.
Örök igazság, a Te szózatod.
Oh égi vallás: mennyből jött igazság,
Te, kincsnél többet érő drága hit, —
S Te, kiben „együtt mélység és magasság“ :
Isten, hintsd fénynyel éltünk útjait!
Teremtsd meg e Őseit világot újra,
Lebegjen Lelked a világ felett;
Szűnjék meg a szegény nép bűne, búja,
Hordozva, Isten, a te képedet!
Letöredeztek képednek vonási
Az emberekről, bűn s nyomor miatt; .
Az új időnek zúgnak már folyási
S az alvó, renyhe álmából riad.
Köszöntlek pünkösd hajnalhasadása,
Hol Edent szül az Istenfélelem,
S munkaveríték, eszme sarj adása
Gyöngyözve hull s kelő áldást terem.
Ez lesz a kor! Szép lelkek fényes álma
Valósul s „lesz egy pásztor, egy akol“ ;
A szeretet, mint angyal, földre szállva,
Testvériségben szív a szívbe forr.
Egy Isten napja süt közeibe, távol
Egy Isten áldott jó esője h u ll:
Előttünk egy felséges czél világol,
S vizét egy forrás ontja vigaszul.
Ez lesz a k o r! Igazság, templomodban
Igaz lesz a nép, boldog és szabad;
A koldus- és királyszív összedobban,
S a szolgaságnak járma szétszakad.
Istent imádni és hazát szeretni
Szabadon, szívből — mily üdv, mily dicső!
Az Istennek leikétől lelkesedni:
Jer, áldott pünkösd, boldog, szép idő!
Sántha Károly.
*5?

Lesz még egyszer ünnep a világon.
„Lesz még egyszer ünnep a világon!“
Zengsz óh költő s visszhangzik szavad.
Lesz virág a fán, gyümölcs az ágonf
S nép, erényben boldog és szabad.
Most nem az, nem! Elvén is halottan,
Bűn-fertőben teng-leng itt e nép,
Az Istentől sújtva elhagyottan,
Mert elhagyta áldó Istenét.
Pattanjon fel sírok lomha zára,
Ti próféták, ne aludjatok!
Míg hajnal jő a vak éjszakára,
Hadd harsogjon bátor ajkatok.
Száraz csontok szerteszét hevernek,
Álljatok meg e csontok felett,
Ha ti szóltok, mind életre kelnek,
S lelket lelnek ők halál helyett.
Telve hittel s lélektől megkenve,
Keljetek föl, szent apostolok!
Ha megoldik buzgalom tűz nyelve,
Millió szív újra égni fog;
Égni forrón és lángolni hűen,
Uram, a te szent oltáridért,
És nem csügged el kicsinyhitűén,
Ha kemény harcz próbál és kisért.
Jöjj Magad, jöjj ! S alkoss új világot,
Oh, te tövis-koronás Király!
Áldott a szív, sírjaiglan áldott,
Hol jó lelked hű szállást talál.
Te mosod meg tiszta hófehérre
Bűn szennyétől a szegény szivet,
Tévelygőnek Te mutatsz az égre,
S meggyógyítod, ki Hozzád siet.
Jöjj, óh Jézus! Porba hullva kérünk!
Jöjj s gyógyíts, mert a világ beteg;
Hogyha nem Te vagy a mi vezérünk,
Elfogy a hit és a szeretet.

Elfogj' minden: áldás, üdv és béke,
Síron innen és túl a síron.
Óh ihless meg, szent idők emléke,
S ülj pünkösdöt, óh magyar Sión !
Sántha Károly.

h) REFORMÁCZIÓ ÜNNEPE.*
Legyen világosság!
Szólt az Úr először: Legyen világosság!
És lön világosság a zűr-zavar felett.
A vizet, szárazai kezei eloszták,
S alkotá a földet s a földön életet.
És a nagy világrend első napjain túl
A világtörténet folyama megindul.
Nagy tanító-mester a világtörténet —
Mit lát a búvár, ki titkait elleste ?
Titáni harczát a küzdők életének . . .
S mi előbbre viszi: az ige, az eszme.
De hogyan vívja ki a milliók javát?
Meg kellett Istennek mutatnia magát.
Az ige testté lett. Itt közöttünk jára.
Szeretet volt lénye; az örök ideál
Benne, mint vértanú jut a Golgothára,
S szebb jövő záloga a megváltó halál.
Szent képe századok homályán átragyog,
S boldogan zeng a hit: én is híve vagyok.
De a szeretetnek szent közösségébe
Orvul belopódzik a régi hatalom,
S lesz a nagy eszméből vakhit bálványképe,
Ott veri mellét a szolgai siralom.
Torzképpé ferdiil el az örök ideál,
S vakhomályba vész el a megváltó halál.
S szólt az Ur másodszor: Legyen világosság!
És lön világosság a zűr-zavar felett,
Sugári a véres álmot elriasztják,
S feltetszik a hajnal havas ormok megett.
Gondviselő jobbját ím az Úr kinyújtja . . .
Egy szívet érint meg az istenkéz ujja.
Lásd a VI. és VII. szakaszban közlőiteket is !

Egy szegény szerzetes érzi Isten ujját , . .
A bályványkép ellen merészen kiálta.
Mintha az ítélet harsonáját fújnák,
Új világ alakul kiáltó szavára.
Wittenberg templomán kilenczvenöt tétel —
Benne a szabadság szent hajnala kél fel.
Október utolsó napja volt a szent nap,
Mikor a sötétség korszaka véget ért.
Jertek ! — Oh keljen fel, ki hivő, ki nem rab,
Hozsánnát zengeni a szabad lelkekért.
Ki érted a múltak véres kiizködését,
Jer, köszöntsd hittel az újkor születését!
Csengey Gusztáv.
<3?
Reformáczió ünnepén.
(1894 okt. 31.)

Mit ünnepelsz rajta? Eszme terem eszmét,
Idő óczeánja eltemeti ismét.
Az örök titokról néhány vitatétel
Hiú szembeszállás az örök rejtélylyel;
Egy rend fátylat tép szét a lángész merészen,
De marad a rejtély örökös leplében.
Ke ezt ünnepeld, n e ! Ünnepeld az eszmét,
Hogy Luther, hogy Kálvin az Istent keresték.
Zárda mély csöndjében, átvirrasztott éjen
Csüngve szomjas ajkkal, vezeklő mezében,
Csüngve a szenvedő Krisztus szent alakján,
A megváltó igét a feszület alján
Századról-századra áhítattal lesték,
Oh, de nem találták a megváltó eszmét!
Korlátát érezte a vívódó elme,
Vigaszt seholsem lelt örök csíiggedelme.
Szűk volt az a czella! . . . Napfény alig tört be,
A végtelenséget szoriták e körbe;
Testük’ marczangolták, szívókét tépdesték,
Lelkűknek a szárnyát le-lemetszegették;
Siratták az éltet, siratták a napfényt,
Pisla fényt szerettek, kerülték a nagy fényt,
Trónja-vesztett kolduskirály volt az ember,
Bujdosott epedve kínos gyötrelemmel.

Egyszer csak elhangzók egy erős, szabad szó,
Századok visszhangját keltő, messzi hangzó!
„Keresd a szívedben, keresd a hit által,
A nagy végtelenben merész, szabad szárnynyal;
A haladás örök nagy útján keresd t e :
Ott az igaz Krisztus; a megváltó eszme!
Krisztus, ki a szívben egyre nő, egyre nő,
Örök, mint a jövő, végtelen nagy erő!“
Krisztus, ki korlátot, bilincset széttörvén,
Szabaddá tesz, nem köt az emberi törvény,
Törvény, melyet lánczul a századok fonnak
S emberi igával szabad lelket nyomnak;
— Örök igazságot bírni véltek balgán,
Pedig tőle messzibb sohasem voltak tán —
Ez igát levetvén, szent utat követvén,
Törj magasra, törj fel: előtted az Eszmény.
Eszmény, ki ha szíved ajtaján beléphet,
Feloldoz, felavat, magához von téged.
Bűn mocsokját vesd le ; mert Ö igaz, tiszta,
Örök szent lényedet vívd te küzdve vissza.
A megújhodásnak a forrása benned,
Istent a hit által lehet csak ismerned . . .
Ne keresd egy zugban, nem templomban, képben:
Keresd te a Krisztust a végtelenségben!
Hitet meg nem újít néhány vitatétel:
Az a régi jelszó nyomtalanul vész el.
Ki vitatja mostan? Bég a vérpad, máglya,
Bújdosás és ínség, gályarabság átka,
Szent hitöket semmi meg nem ingathatta,
Mert a meggyőződés azt szentté avatta;
Lelkűk’ meg nem ejté, nem, semmi sem itt lenn :
E földi világban: „Erős vár az Isten“.
Fény, világ van elég; titok zára pattan,
Halad a tudomány ellenállhatatlan;
A halálig hű szív ereje, hatalma,
Ez hiányzik mostan . . . Tán ki is van halva ?
Pedig csak ez, csak ez a megváltó eszme.
Nem a sok tudásban, a hitben keresd t e !
Hitben, a mely élő, mely szeret, mely remél,
A mely a lélekben, nem a betűben él.

Krisztus e betűnek igáját széttörte,
Lelkedet feloldta, hogy feléje törj te.
De ha bűn, ha kétely, gyávaság lekötnek,
Kapzsi vágy rabjává lánczol le a rögnek,
S gyűlölséget táplálsz embertársad ellen,
Aláhullsz a földre bús-szárnyaszegetten.
Hogyha nem csüngsz hittel Krisztus szent alakján,
Dícséneket mért zengsz hitújítás napján ?
Bűn a szó, ha puszta, ha léha hivalgás,
Levegő hulláma, fuvalom csak, nem más.
De ha szíved rendül, mert rajta keresztül
Az Istenkereső érzelem átrezdül;
Ha epedő ajkkal mégysz híves patakra,
A melynél megenyhült a martyrok ajk a:
Úgy ünnepied Luthert, Kálvint, úgy az eszmét,
Keresvén az Istent, a mint ők keresték.
Hegedűs István.

A reformátorok szelleméhez.
Megjöttél hát hitünk nagy napja újra,
Felvirradál, óh hát reánk megint!
Erkezteden szívünk szent lángra gyúlva,
Gyarló, de tiszta áldozatra int;
Áldozni készt a hősök szent nevének,
Kik rég a sírnak mélyén porlanak;
De e napon Phoenixként újra élnek,
Hogy köztünk hassanak, alkossanak.
Ok porlanak, de nem porlad az eszme,
— A mustármagból óriás fa le tt;
A hivő lélek nyugalmat keresve,
A földi zajból árnyába siet.
Ott megpihen s újult erőre kelve,
A nemes harczot vívja mind tovább;
Jutalmát hogy az égbe fenn meglelje,
Hogy elvegye az örök koronát.
Gyászos idő volt, — fáj a szó szívemnek!
Midőn a lélek tört hajó vala,
Melyet zajgó habok örvénybe vernek —
Az égen nem volt vezércsillaga.
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Csak hányódott egy örvényből a másba,
Nem ismert egy szebb s boldogabb hazát,
Reménye elhagyá, hiúra válva,
És nem látszott a mentő Ararát.
Lelánczolt Prométheusz volt a szellem,
Bilincse volt a vakhit, babona;
Bár szárnya szegve, úntalan meglebbent,
Hogy szálljon messze, repüljön tova,
De szárnyszegetten hullott le a földre,
Miként szíven lőtt, gyors, szelíd galamb,
Vagy mint sólyom, a melynek szárnya törve ...
Hogy küzdjön s vergődjék még itt alant.
A gyászidőt ám fényes kor követte . . .
Támadt a földön kis bajnoksereg,
A szellemről a bilincset levette,
S az szárnyat bontva, magasan lebeg.
Száll egyre jobban, csattogtatva szárnyát,
Tör fölfelé az égboltozatig,
Megismerni a királyok királyát,
Ki fenn az ég felhői közt lakik.
Oh bajnokok, ti szellemóriások,
Ti Mózesek, ti ég küldöttei!
Kik angyalként az égből földre szálltok
Tanítani, hatni építeni!
Ti adtatok, ti, üdvitalt a népnek,
Ti kormányzátok élte csónakát.
Véget vetétek vak hit — csiiggedésnek
És újra láttuk az üdv zászlaját.
Szemetekben az égnek lángja égett;
Ajkatokon mennynek zendiilt szava;
A szó, a toll, a tett harcztérre lépett
S győzött a szent léleknek általa.
Küzdöttetek nemes versenyre kelve;
A biblia volt hű fegyveretek,
Hős Antaeusként újabb erőt nyerve
A nemes harczból — egyre küzdtetek.
Vad büntetés, rémítő máglya lángja
Ajkatokat bilincsbe nem véré,
Kezetekben szilárdan állt a fáklya,
S mennyei fényét egyre lövelé.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Krisztusnak nyomdokán híven haladva
Nyomultatok száz vész, vihar között,
Szilárd alapját hitünknek lerakva,
Melyen az ostrom váltig megtörött.
Legyetek, óh legyetek üdvözölve,
Ti Mózesek, ti ég küldöttei,
Kik a rideg koporsóból kitörve,
El-eljöttök hatni, építeni!
Nincsen babér, mit adhatnánk tinéktek,
De hisz babértok szép, dicső, remek;
Belőle le csak egy gallyat se tépnek
Az érczkezű századok, ezredek.
Oh támaszsz köztünk, ég dicső királya,
Lánglelkű hősöket, vezéreket!
Kik vad viharral, vészszel szembe szállva,
Vezéreljék híven a népeket.
Lelkűk tanítsák merész szárnyalásra,
Megvetni földit, vágyni égire,
És lelkesítsék nemes harczolásra,
Az önfeláldozás erényire.
Megjöttél hát, hitünk nagy napja újra,
Felvirradál óh hát reánk megint!
Érkezteden szívünk szent lángra gyúlva.
Gyarló, de tiszta áldozatra in t!
Áldozni készt a hősök szent nevének.
Kik rég a sírnak mélyén porlanak;
De e napon Phoenixként újra élnek,
Hogy köztünk hassanak, alkossanak.
Osváth Kálmán.
<3?
Reformáczió ünnepén.
Lukács 12, 49.

Tüzet hoztál le, Megváltónk, az égbiil,
Te szent szívedben meggerjedt e tűz;
Lelkünk e tűzben megtisztulva épül,
Heve bűnt éget, fénye éjt elűz.
Te, ó-világ hatalmát megemésztő,
Pogány bálványokat szétperzselő, —
Te, a szívet szép-, jó- s igazra késztő:
A múlt ködéből tündökölj elő!

51

Oh égi tűz, Krisztusnak tudománya,
Csodás erő te, hol lángod lobog:
A hűek — elmét ülvén éj homálya —
Fényednél jártak, mint tűzoszlopok.
Apostolokban égett a te lángod,
Pünkösdi Lélek őket megtelő —
Oh szép idő, midőn egész világot
E lélek és e tűz keresztelő!
Világ Világossága, a sötétség
Nem fogadott be, fényed elborult.
Ismét ijesztett bűn, babona, kétség.
Emlékben is csak alig élt a múlt.
De újra fénylett a szívekben Isten,
Hogy elküldötte választottait;
Áttört a felhőn a nap, hogy hevítsen.
A nap : az Ige és a tiszta hit.
Luther lelkében Isten szóla régen.
Halld meg világ, e szó áldást lehel:
Krisztusban az üdv s Krisztus az Igében,
Megáll az Ige, mert állnia kell!
Megáll és győz, mert Istennek hatalma,
Megáll és győz, mert lélek s élet az —
Tied vagyok, szent vallás, élve-halva,
S enyém az üdv, a béke és vigasz.
Isten, ki úgy szeretted e világot,
Hogy megtartassák hitben általad:
Te szent Igédért légy örökre áldott,
S védd, terjeszd anyaszentegyházadat!
Jer, tévelygők serege az Igéhez,
Nem érzed-e, hogy a bűn terhe nyom?
Csak egy van, a mi áldó, tiszta, édes:
Az élő hit s az Evangyéliom.
Sclntha Károly.
<3?
Erős vár a mi Isten ü n k !
Egy régi dalnak áriáit hallom,
Régi a dal, de mindig új marad ;
S bár sóhajként lebegjen gyenge ajkon.
Vagy mennydörögje millió ajak :
4*
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— Hat, gyújt, s marad, mi egykoron vala,
Mikor zengé Luthernek érczszava, —
Szent zsolozsmánk, ősi énekünk:
Erős vár a mi Istenünk!
Oltárt emeltek egykoron, magasat, —
Körötte fény és pompa csillogott:
Bősz lángot rajt' a bűnnek raktanak . . .
De ím a bálvány omlott, megingott,
S megrendült Róma s tömjénző hada,
Hogy rázendítő Luther érczszava
Szent zsolozsmánk, hívő énekünk:
Erős vár a mi Istenünk!
Majd „ármánynak és cselnek ezre“
Orvkezekkel hányszor tört reánk,
Hányszor volt e föld „ördöggel telve“,
S annyi vészben mi el nem bukánk.
Mi lett vön' — más, mi diadalt ada,
Ha nem Luthernek intő szózata,
Szent zsolozsmánk, ima-énekünk:
Erős vár a mi Istenünk!
S most, — hogy a hit nem kér martyrokat,
S a kard helyett — ige hatalma v i: —
Eszünkbe juttat dicsőbb napokat,
És szebb jövőről ábrándozni hí
A régi dal. S ha felzeng dallama,
Mikéntha dörgne Luther érczszava,
Megszilárdul, erősből hitünk :
Erős vár a mi Istenünk!
Vojtkó Pál.
Október 31-ikén.
— 1901. —

Jérték emlékezni . . . Nem szelíden, lágyan,
A hogy szép időkre visszasóhajt vágyam,
A hol bájos emlék merengésre hangol,
S zendiil a méla dal a gyöngédebb hangból.
Nem a csalogány ez, a mi zeng az ágon
A fészkeniilőnek holdas éjszakákon,
Mikor álmodni hí rózsakertek tája,
S ringat a szerelem szép elégiája.

Jertek emlékezni — nagy erős haraggal:
Mikor a zúgó vész szabadulva nyargal,
Az égen, a földön mennydörögve vágtat,
Kecscsentve dönti ki a százados fákat . . .
Az eget hasítja a czikázó villám,
Föl az égre csap föl a tajtékzó hullám . . .
Bömböl az elemek rettentő tusája,
Kiséri haldoklók halálordítása.
•Jertek emlékezni! — Ez a hadak napja,
A ki azzá tette, az a máglyák papja.
Látod-e küzdeni azt a hős barátot'?
Hogy zúdul fejére kétfelől az átok! —
Nem ő akarta így; azok ítélték el,
Ő a lelkek üdvét hirdette hitével.
A mit ő gyújta meg: új élet világa,
Mit azok gyújtának: az öldöklő máglya.
Jertek emlékezni . . . De mit is beszélek?
Kevés már az neked, óh szorongó lélek! —
Jertek cselekedni! Tettre hí e nagy nap;
Pihenni békében azok ma se hagynak.
Nem elég hitednek, hogy az égbe szálljon,
Ok is repülnek, de rút denevér-szárnyon.
Lappangva sötétben lesnek a prédára,
S rejtekbe bújnak el a nap hajnalára.
De ez a hasonlat éri csak egy részét,
Ártani sok módon látod az egészét;
Láthatod nyilván is a képmutatókat,
Hallod feljaj dúlni a szemforgatókat.
Alig úri pompában ragyog ékes háza,
A világ előtt az üldözöttet játszsza:
Miattunk nyomják el őket . . . Óh szegények!
Alig jut egy morzsa nekik már reménynek!
Fegyverrel, máglyával irtott minket hajdan,
S volt erőnk, volt hitünk megállni a bajban
De az a kaján harcz, mit csellel ma folytat,
Lassan, de biztosan öl, hogy erőnk sorvad.
Jertek cselekedni! ez a vég ne érjen,
Harczra hí ez a nap — szent ügyünk megélj
Rajta hát — elébe, keresd a furfangját,
Ott ragadd meg torkán, hol fúrja az aknát! .

De mégse ! — Nem méltó ez a munka hozzánk,
Az akna-iszapból szennyet hozna az ránk,
Ősök igaz útján egyenesen járjunk,
Mit ők építettek, legyen erős várunk.
Kégi szilárd hittel ha mi összetartunk,
Diadalhoz juttat becsületes harczunk.
Kivívjuk a sikert s nem rövid időre:
A kor eszméivel megyünk mi előre.
A sötét századok emelték fel őket,
Szolgaság a vakhit, rajt’ hatalmuk nőtt meg,
De halad az idő, trónjukon túlszárnyal,
Nem bírják elérni a denevér-szárnynyal.
Elsöpri azt a kor, ki gátul áll elé,
Haladó forgása nem megy visszafelé. —
Feszíti erejét . . . Győz tán a gátvető ? . . .
Egy perez a jelenje ; a mienk a jövő !
Csengey Gusztáv.

Október 31.
Üdvözölve, áldva milliók szívétől
Ismét itt vagy szent nap, ismét eljö.vél;
Feltárod a múltak nagy könyvét előttünk,
Melynek minden sora lelkűnkhöz beszél.
Letűnt kor ködéből, mint zord őszi képből,
Melynek tépett, felhős árnya szerte száll
Századokat égi fénynyel beragyogva,
Kivillan az áldást hintő napsugár.
Az a sugár, melynek csattogó villáma
Ott dördült meg egykor Wittenberg felett
S a síri sötétben át meg át czikázva,
Bevilágítá az elborult eget.
Mintr sebesen zúgó szélnek zendülése,
Az Úrnak haragja benne harsogott,
Hogy nem hagyja tovább a föld emberének
Homlokára tenni a gyalázatot.
Az a sugár, melynek túlvilági fénye
Útat mutatott egy jobb világ felé,
Melynek levegője, háborítlan, tiszta,
Mint üde tavaszi napos reggelé.

S ez úton mehet a halandó magában,
Nincsen rajta alkusz és galambkufár,
Kik vak vezetőként vakokat vezetnek
S reájuk az ostor csattogása vár.
E világosság volt, mely izzó tüzével
Leolvasztotta a lelkek lánczait
S az írás elrejtett erejét mutatva,
Szabadokká lenni mindig megtanít.
Ezt hordta szivében e nap óriása
S midőn körülzúgták a vészfellegek:
Felhangzott szózatja Isten szent nevében:
„Itt állok, de máskép nem — nem tehetek!“
S hova bevilágolt egy szikra e fényből,
Termékenyült tőle a hivő kebel,
Tudott tenni, tűrni az igazért, szentért,
Semmi hatalom nem csábíthatta el.
Ha rátört a vakság, önzés, ármány, vétek,
Nem félt, hogy megrontja hűségét, hitét,
A kappeli hősnek, ámbár szíve vérzik,
Dicsfény ragyogja be szálló szellemét . . .
Kik népszabadságot tiporni akarva
S véle millióknak vallását, szívét,
Törtek tűzzel-vassal az ártatlanokra :
Erezték e lángnak zúzó erejét.
A Básták, Caraffák emlékén az átok,
Kárhozat tanyája szolgál sírjokul,
De Bocskay, Bethlen, Rákóczy csatáin
A késő ivadék hevülni tanul.
Tanulj is, akarj is mindig lelkesedni
E nap szellemétől, mai kor fia!
Annak a szent lángnak, annak a szent hévnek,
Nem lehet, nem szabad kialudnia.
Ne gondold, ne hidd azt, hogy minden elérve,
Ellenségek törnek leselkedve rád.
Vihart kavarnak fel sokszor tiszta légbe,
Kik hangoztatják a béke szózatát!
Tiszteld alkotását ama nagy időknek,
Nemes vérrel, könynyel van öntözve az,
Am belőle hajt a szabadság virága,
Melyre új bimbót hoz minden új tavasz.

És ha jő vihar, fagy vagy tán titkos féreg:
Sem egyik, sem másik nem bírhat vele,
Mert körüllengi azt e nap égi lángja,
Fényes, nagy időknek örök szelleme.
Gáspár István.
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Föl azt a kalapácsot!
Föl azt a kalapácsot . . . Üss a szegre . . ,
Rengjen bele a templom ajtaja ! —
Hadd zúgjon átok vakmerő fejedre,
Hozzád nem ér a főpap udvara.
Szegezd ki bátran — a te hirdetésed
Világot áraszt. Föl, szegény barát!
Örök dicsőség üdve a te részed;
Hirdésd az újkor fényes hajnalát!
Nézzétek, ott áll . . . a pöröly kezében . . .
Függ már az ív a templom ajtaján . . .
Csak egy kicsinyke négyszög tér az éppen,
Ki róla olvas, kis csoport ma, lám;
De szárnya nő a hirdetett igének,
S a nagy világon holnap átrepül,
S ujjongva zendiil rá a hymnus-ének . . .
Ne félj barát, — már nem vagy egyedül!
Nézd, hogy' hévül a népek milliója,
Az ige hogy' gyújt fejedelmeket! —
A várt szabadság mesterét megója,
A szolgajármot összetörheted . . .
S te összezúzod. .. kalapácsod dong ra jt'...
Te vagy az újkor Makkabéusa:
Vezérled üdvre a nagy ifjú néprajt.
Szebb kort teremt e fenséges tusa.
. . . Hová ragadt a, múlt idők hatalma ? . . .
Hol van a hős ? . .. Csak képzelet talán ?. . .
Ah, szerte nézek s szemem fennakad ma
A régi templom új vasajtaján.
Ott a kilenczvenöt pont*... Haj, mivé lett? —
Csak holt betű az, öntött vas, kemény! —
Megmerevült tan lett a nagy hitélet,
Nem gyúlad abból többé új remény.
A wittenbergi templom ajtaján ma vasba van öntve a 95 tétel.

Küzdő nagy ősök tétlen korcs utóda
Ma a közönynek vánkosán hever;
Ha néha fölzeng az a régi nóta.
Mélyét e fásult szív nem éri el.
Feledte ez már azt a drága múltat;
S hogy újra kell most érte küzdenünk,
Fölkél-e hát? . . . A gyáva elpakoltnak
Nem lesz erős vár a mi Istenünk.
Nyüzsög az ellen. Haddal nem zavar ma,
Nyíltan nem üldöz: titkon veszteget.
Máglyát alád ma nem ra k ; nincs hatalma,
Hogy arra vesse kínzott testedet;
De nála a tű z; nem is vetted észre,
A házereszbe csóvát hogy’ dugott ?
S váratlanul, ha fölriadsz a vészre,
Hogy’ gyűlt ki házad, magad sem tudod.
Nem látod őt, de hallszik suttogása.
Megleli az a gyöngéd nő szívét,
S míg elvakít a szép szem ragyogása,
Kilopja bölcsőd pólyás gyermekét. —
„Egykét elorzott gyermek, nos, mit árthat?“
így szól talán a lomha gondtalan . . .
Rablóit fiákból lett a janicsárhad ;*
Nézz vissza, milyen véres útja van!
De nem! — hisz, úgy-e, nincs fegyver kezében.
Feléd iivöltve nem vezet hadat .. .
Oh nem! csupán a hálót húzza szépen.
Oh sok van, a ki abban fennakad ! —
Az ő hatása együtt jár a vészszel,
Ront láthatatlan’ ; ingat, mint a szél;
Húzódik, mint a légvonat, ha rést lel,
S fájón nyilalni kezd, hol szívet ér.
A hova eljut, bomlik ott a béke,
Fázón gyanakszik férj és feleség.
O mindenütt a hasadó fa éke.
A hova finom éle férkezék.
* A janicsárhadat rablott keresztyén gyermekekből alakította
török hatalom.

És ezt az ellent csak heverve nézed ?!
Nem látod: a szú gerendádba fúr;
A szent örökség még ma drága részed,
Majd összeroskad föltarthatlanúl.
Kelj föl! — Hisz egykor fegyvert is ragadtál,
Ha megtámadták örökségedet;
Mentőt a honnak, hősöket te adtál,
Múltjába föl van írva nagy neved.
Téged dicsőít a magyar szabadság,
A te erőd volt, hogy joga megélt . . .
S a mit vetettél, most azok arassák,
Kik elnyomásért nyertek szolgabért?
Nem szabadulsz meg mar ma véred árán,
Haddal az ellen már nem ront elő;
A mit ma sző és szít a sima ármány,
Egy győzi csak le : a belső erő.
Hagyd el a tétlen álom kerevetjét,
Munkálj, buzogj és meg lesz sikered ;
Hogy kezüket már otthonodra tették,
Az csak a lanyha közönyből eredt.
Szegény vagy s ő a gazdag? — félsz-e tőle?
Szegényebb ő, mert kincs a hit neked;
Légy a családban nagy múlt hirdetője,
Neveld az ősi hitben gyermeked’.
S ha nagy családunk, egyházunk körében
Együtt érezve, egyetérthetünk,
Úgy újra zenghet, a hogy zenge régen
Dalunk: Erős vár a mi Istenünk!
Csengey Gusztáv,
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Október 31-én.
Sötét az éj ; a tévhit vak homályán
Sugár nem dereng, nem szűrődik át . . .
Sóhaj se k él; nincs egy, ki bátor ajkán
Hangot bocsásson néma éjen át.
Bilincsbe verve ész, szív és kebel.
S a békó ellen nincs, ki szót emel!
Rablánczra fűzve eszme, gondolat,
Kínlódva senyved néma éj alatt.

De ím! . . . mi az? . . . a néma éjszakában
Sugár villan, mint villám menny-egen
Keresztültör, ront éjen, vak homályon,
Mint napsugár a szürke fellegen! . . .
Hiába szállnak vésztelt fellegek,
Hiába csörgnek békék, fegyverek :
Sötét fellegen csillogó sugár
Áttör, az ellen nem rettenti m ár! . . .
S a fény repül. A zordon éjszakának
Egymásra dönti vészes fellegét.
S ledőlt romjain trónt épít magának
S onnan fenyíti, sújtja ellenét!
És a trónról zúg, dörg messze-szerte,
Alvót zajával keltve, fölébresztve:
„Békó széttörött, hajnal pirkad ím,
Üljünk ünnepet az éj romjain!“
Van bátor ajk m ár! ím, hogy dörgi szerte
A hős barát a tiszta, szent igét!
Van hős, ki karját fölemelni merte
S rozsdás bilincsét bátran tépte szét! . . .
Hiába hangzik átok messze el,
Átokra újabb győzelem felel,
S bátran zeng a hős : „Mit tud ellenem ?!
Erős védváram nékem Istenem!“
Az eszme száll s a megvetett barátnak
Maroknyi ser’ge százezerre nő,
És tűzre kap a fölszított zsarátnok,
És lángra gyúlad tőle férfi, nő !
Százezrek ajkán egy a szó, mi zeng, —
Tőle a bérez, völgy mennydörögve reng,
És a szó cseng bérczen, rónatéren :
„Erős váram te vagy, Uram nékem!“
Az eszme él s az ige niessze szárnyal,
Tisztán, mint kelt az Úrnak ajkain,
Tudatja szerte messze nagyvilággal:
Győzött az egy jó, rosszak százain !
Az eszme száll s a most föléledt szikra
Gyújt s a tűz földet át-befutja;
Nyomán az égre szent zsolozsma száll:
„Imádunk téged, égi nagy Király!“

És mult az év és századok letűntek,
Vének helyébe ifjak serge lép!
Meghalt a hős, de nem, oh meg nem szűntek,
Mit ajka szólt: az eszme s szent igék!
All még az ajtó s rajt a tételek,
Mit moly, mit évek meg nem döntenek,
Itt él közöttünk, itt él szelleme
El nem törli vész, ellen fegyvere!
És múlt az év, a tűzpróbát kiálltuk,
Hitért az éltet hányszor dobtuk e l! . . .
Lezajlott vész után büszkén kiáltjuk:
„Győzött az eszme, s él, mert élni kell!“
A szikra immár lángok tengere,
El nem olthatá vész, vihar szele;
S a földről égre ének csengve k él:
„Ha 0 velünk, nem sújt le száz veszély!“
Porkoláb Gyula.
9

Nehéz időkben.
Hüllőiig a fának sápadt őszi lombja,
Szél hordja szét a hulló levelet . . .
Hulló levélen búsan elborongva
Tudnék-e zengni nektek éneket?
Miért is zengjem? Nektek mondjam-é el,
Hogy a világ oly puszta, oly hideg? . . .
Oh, a mi ott leng hervadt őszi tájon,
A bús eszmét ma át nem érzitek!
Hiszen ma ünnep gyűjti össze népét,
Nagy múltra nézhet a ki ünnepel,
A szabad Ige születése napján
Föllángol tán az örvendő kebel ? . . .
Ég-e a hit, mi egykor tettre gyújtott,
Hogy felviruljon az ősök tere ? . . 4
Vagy a mi könnyű vérrel összegyűjtött.
Csupán kiváncsi újság-ingere? . . ,
Nem ! -— ez a nap nem szórakozni támadt,
Magába szálljon, ki múltjába lá t;
Oh, lásd a szolganép fölött derülni
A szabad Ige fényes hajnalát! —
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Nézd, a ki ott küzd: az a hős barát az,
A testet öltött lelkiismeret;
Ajkán mi fölzeng, az a wormsi válasz,
Viharja átzúg országok felett.
Lehull a békó, szolgaszellem ébred,
S újongva szívja a friss levegőt;
Szent áhítattal Istenét dicsérve
Köszönti hittel a szabad jövőt.
Egy új világelv az, mi szerte árad,
Belőle kél ki mindaz, a mi j ó :
Erkölcsi létünk újjászületése . . .
E nagy kor volt a reformáczió.
Egyháza áll, de hova lett a lélek? . . .
Sivár terén a tespedő közöny;
Nem adja többé gazdag aratását
A lángoló hit s martyr-vérözön.
Hallod a gúnyt, mi Júda városában
Siont mutatva szájról-szájrá j á r :
— E templom itt üres diónak héja,
Hisz a frigyláda nincsen benne már.*
Mit ér a forma? holt edény, belőle
Kiaszott már a régi tartalom.
Oh volna bár, hogy tetterőre gyújtson,
Velőket, szívet megrázó dalom!
Izrael alszol ? ** — föl munkára ú jra!
Folytasd a küzdő nagy történetet.
Forrong a kor, benn elvesz, a ki tétlen;
Látod? nem alszik régi ellened.
Miként a szú, megőrli észrevétlen
A nagy művet, mit ősöd alkotott,
S ha rád süvölt a nagy idők viharja,
Fejedre roskad ócska templomod.
* A babilóniai fogságból hazakerült zsidók gúnyos megjegyzése az
újonnan épült templomra.
A reformáczió korának protestánsai szerették magukat Izraelnek
nevezni. Hadi kiáltás is volt a skótoknál és franczia hugenottáknál: „Föl,
Izrael, fegyverre !“
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Hát mit akarsz ? hogy gyásznapként sirassa
E nagy napot a törpe maradék ? . . .
Ki elpazarlá őse szerzeményét,
A tékozlónak nem segít az ég.
Vallást, hitet ha megtagad az önző,
Ma azt a törvény joga védi már,
S ki ravaszul lelket halászni kész, ím
A régi ellen újra lesben áll.
Föl, tettre! legyen a ház minden tagja
Egy-egy apostol a küzdés terén!
Gyűljön ki a hit lángja szívetekben.
Mint a tüzes nyelv pünkösd ünnepén.
S ha minden ármány irtó vésze ellen
Kivívta harczod a nagy diadalt,
Ha majd a munka aratása megjő,
S a csűrbe hű nép jó termést takart,
S úgy virrad e nap szép emléke rátok
S egy szent öröm az ég felé emel :
Majd akkor — akkor jertek ünnepelni,
Mert győzelmet csak győztes ünnepel!
Csengey Gusztáv.
«3*
Luther.
Legyen e nap örömünnep,
Lelkesedés napja,
Emelje hát keblünket az
Igaz diadalma.
A sötétség lm, eloszlott,
Fény dereng helyette,
S megtisztulva tör magasba
Az Ige, az Eszme! . . .
**
Zivatar volt, rémes éjfél,
Válaszúton álltunk;
Nem tudtuk, hogy vájjon melyik
Útra tegyük lábunk.
Itten, pokoli sötétség,
Ott, a kétely árnya . . .
Árva lelkünk merre szálljon,
Üdvét hol találja? . . .

S jött egy férfi, igénytelen,
De elszánt, de bátor;
Szeme belátott az éjbe,
Áttört a homályon.
S oda állott vezetőnek
Vész-halállal szembe,
Megmutatni merre vagyon
Az Ige, az Eszme! . . .

*

Vakok voltunk, hályogot vont
Szemünkre a tévhit.
Nem láttuk, hogy körülünk csak
Káprázat, mi fénylik:
Az igazság, porba hullott,
A „legszentebb“ — sárba,
A szeretet örve alatt
Kaján önzés járta . . .
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S jött egy férfi, s visszaadta
Világát szemünknek.
Káprázattól a valóhoz
Vezetett bennünket;
S igazságot, szeretetet
Igazán hirdetve,
Megmutatta, merre vagyon
Az Ige, az Eszme! . . .
Holtak voltunk, — lelketlenek,
Végzetnek bábjai.
Nem volt lelkünk, mely magasbMert volna szárnyalni... [ra
Holtak voltunk, holtak: lelkünk
Meg vala dermedve,
S hiányzott, mi feléleszsze:
A hitnek ereje! . . .

S jött egy férfi, s vele jött a
Feltámadás napja,
Feltámasztott holtainkból,
Hitünk visszaadta.
Lelkünket felszabadítá
Mély álmát elverve,
Hogy szabadon keresse: hol
Az Ige, az Eszme! . . .
*
..
* *
Örömiinnep legyen e nap,
Lelkesedés napja,
Emelje hát keblünket az
Igaz diadalma.
A sötétség ím, eloszlott,
Fény dereng helyette,
S megtisztulva tör magasba
Az Ige, az Eszme! . . .
Yojtkó Pál.
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III.

Mózes és a próféták.
A lelkiismeret.
— Hugo Victor. —

Midőn vad bőrökbe burkolt magzatival,
Lihegve, ziláltan, csapkodván a vihar,
A Jehova elől futott vala Kain :
Este, bujdosása úttalan útain,
Hegy aljához éré, szeles sík lapályba.
Fáradt felesége s fiai, megállva,
Mondák: „Fekügyünk le s alugyunk“. — Nem alván
Kain gondolkozva iilt le a hegy alján.
S fölemelve fejét, a homályos égen
Egy nagy nyitott szemet láta a setétben,
Mely egyenest rá volt az árnyból szegezve.
— ..Igen közel vagyok!“ szólt s reszketni kezde.
Áléit feleségét, fiait fölrázta,
S újra futni indult a nagy pusztaságba.
Ment mindig harmincz nap; és harmincz éjjel ment,
Némán, haloványan, félve, ág ha zörrent;
Vissza sem tekintve, lopva, álom nélkül.
Meg sem nyugva . . . . S már a tenger partja kékül,
Ott, hol azután az assziir ország állott.
„Álljunk meg, ez biztos helyünk lesz“ — mondá ott.
„Itt megmaradhatunk, itt a világ vége.“
És leült — s fölvetvén szemeit az égre,
lm az ég fenekén ott látá a szemet.
Borzadás fogá el s minden csontja remeg.
„Rejtsetek el!“ ordít, s szájokat befogva
Néznek a gyermekek reszkető apjokra.
S szól Kain Jábelhez, őséhez azoknak,
Kik sátrakban élni a pusztába' szoknak :
„Feszítsd ki a vásznat s fordítsd íme erre“.
Kibontják a lengő falat ott egyszerre,
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S mikor lenyomtatták, hogy egyet se’ lebben,
Csil],a oda hajlik, habnál szelídebben
S szól a lány : „ Ugy-e már nem látsz semmit, apám ? “
Szól Kain borzadva: „Azt a szemet csupán!“
Jubál, azok őse, kik a városokba'
Mennek kürtöt fúva, rézdobbal csattogva,
Szólt: „Majd épitek én ide egy korlátot!“
S rézfalat emelt és elrejté apját ott.
Kain szólt: „Ez a szem egyre néz, nem tágít“.
S Enok mond: „Emeljünk tornyok magasságit,
Oly szörnyet köriile, hogy ne ártson néki
Semminő ellenség, sem földi, sem égi.
Építsünk egy várost s rejtsük őt el abba“.
Akkor Tubálkain, a kovácsok apja,
Rémitő, óriás várfalakat épít.
Az alatt a völgyben, Enos és Setli népit
Kergették, vadászták a többi testvérek,
S a szemét kitolták a kit utolértek;
Este csillagokra lődöztek nyilakat.
A vászon helyett kőrakás kelt ezalatt
Vaskapocscsal köttek minden követ öszve,
Erősebben mint a pokol van kötözve.
Ejt vetett a tornyok árnya át a réten,
Megannyi hegy a fal: tömören setéten.
Az ajtóra írták: Tilos az istennek. —
S mikor az erős vár s závára készen le tt:
Bevitték apjokat egy toronyüregbe,
De ő csak bús maradt s hallgatott csüggedve.
„Oh atyám, — reszketve kérdi Csilla, — a szem
Eltűnt-e?“ Halványan felel Kain: „Ah! nem!“
— Aztán monda: „Lakást veszek a föld alatt,
Egyedül, magamban, mint sírban a halott.
Engem sem lát senki, én sem látok ottan“.
Megásták a gödröt s Kain monda: „jól van“.
Azután leszállt a szomorú gödörbe,
S hogy leült magános árny alatt, a földre,
S fölötte bezárták földdel az egészet:
— A szem mégis ott volt és Kainra nézett.
Szász Károly.
<3*

Payr Sándor: Hárfahangok.
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Ábrahám.
1. Móz. XXII.

„Jöjj, Ábrahám!“ „Imhol va[gyok.“
„Halld, mit szól Istened:
Vedd azt, kit legjobban szeretsz,
Egyetlen gyermeked,
S áldozd meg őt, ott a hegyen,
Mit mondandók neked.“
Jó reggel főikéi Ábrahám,
Nem késik, útra kész,
Szólítja szolgáit, fiát,
S bár szíve oly nehéz,
Tudja, az Úr volt, a ki szólt,
S szeme az Úrra néz.
E gyermeket, egyetlenét,
Bár forrón szereti,
Valóra váltak benne bár
Az Úr igéreti —
Tudja, Ő adta e fiút,
0 el is veheti.

N

S harmadnapon, hogy föltekint,
Előtte áll a hegy,
A szolgák itt maradjanak,
Csupán fiával megy,
Ne lássa más, hogy vérzik el,
0, az egyetlenegy.
„Apám, a fát, azt én viszem,
Tüzet s kést te viszel,
De hol az állat, mit megölj
Késednek élivei?“
„Fiam, az áldozatra majd
Az Úr gondot visel.“

Gondot visel. . . E drága hit,
Ez tölti el szívét,
E hit ragyog csillag gyanánt,
Mikor minden setét,
S szilárddá teszi, ön fiát
Lesújtni kész kezét.
Erős hit az, a melyből ím,
Ilyen hűség fakad,
Tanuld megezt,smintÁbrahám,
Tagadd meg önmagad!
Mindent nyer az, ki Istenért
Minden mást megtagad.
„Kedvezz fiadnak. Ábrahám,
Ne nyújtsd ki rá kezed,
Most látom, hogy hű szolga vagy,
S szavam parancs neked,
És én, az Úr, megáldom azt,
Ki nékem engedett.
Fiad ne bántsd, ő általa
Magodban újra élsz,
Nézd a tengerpart fövenyét,
A csillagokra nézz,
ím, önmagámra- esküszöm,
Ily sok nép atyja lészsz!“
Bizony, az Úr gondot visel,
Oh szív, tanuld meg azt,
S ha megpróbálja hitedet,
Ne ejts akkor panaszt,
Mert a nehéz napokból 0
Újabb áldást fakaszt.
Vargha Gyuláné.

<3?

Mózes.
Beszélhet én előttem a tudós, Ha Pliaraó előtt megálltál,
Mondhat felőled száz regét,
S csak edzett annyi vész, vihar,
Csak az maradsz te, a ki voltál, Nem féltem én neved varázsát
Nagy, bölcs, szent mindenféle- Ma sem, hogy szívünkből kihal.
[kép.
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Ott rengett bölcsőd a Nílusban,
Habzúgás volt bölcső-dalod,
Dajkád a vész, korán jelezve
Jövődről a nagy jóslatot.
Hiába járattak bíborban,
Fény, zaj, búd’ el nem altatá;
Lelked néped rongyát viselte,
S annak nyögését hallgatá;

Ez művelt értetek csodákat,
Ez ős szabadság-szeretet;
Ez volt, a szolgaság földjéről,
Ki elvezérlé nemzeted.
A Jehovának nagy nevében
Ez istenült meg, ez maga . . .
— Ennek valál te első hőse,
Legelső hajnalcsillaga!

Erényes vétked vad tüzében
Égett ki lelked, mint a k ő ;
— Törvényszegéssel kezdve
[útad,
Te legnagyobb törvénytevő!
Mindegy, ne titkold, ne takard el,
Hagyd úgy az egyptombelit.
Roppant gyűlölséged tűzönéi
Hadd lássunk jobban szívedig!

— Ti ajkai e Jehovának,
Próféta nép, szent emberek!
Hadd tőletek halljam: ki hát ő?
Elő, elő, beszéljetek!
Ki volt, ki szívetek felajzá !
Kitől vevétek a hevet ! . . .
Nem, nem, az a ti óriástok
Mesék alakja nem lehet!

A nemzet, melyért lángolának,
Oh szent, szent e gyűlölség
Viharba szórva, elveszett.
[lángja, Fölötte tán könvű se hullott,
Mert egy más tűznél gyúladott; Megérdemelte: szolga lett.
A szeretet izzó tüzénél,
De Mózes él, s fog élni mindig,
Egy népért, mely rab, elhagyott! Örökre nagy lesz nagy neve;
Ettől csapott ki a bokorból
Fényt rá te hintesz, szent sza
Hórebnek ormán az a láng...
badság
Ez zendült ott meg, hangra Erős, örök nagy Istene !
[válva,
Elhívó Istenszó gyanánt!
Szabolcsba Mihály.
<3?
Mózes vesszeje.
II. Mózes. 17. 1—6.

Hogy Izraelnek népe bolvgott
A puszták sivatag honában,
Körötte az enyészet képe
A puszták rőt fövenyporában ;
Nincs egy oáz, a melyre lelne,
Nincs egy patak, hol meg
pihenne, —
Csak a homok tengernyi síkja
S csontvázak szórt darabja
[benne.

Tikkadtan elhal aggja, ifja
Roskadva dől el a homokra,
A melynek nincs egy pálmafája,
Nincs egy üdítő enyhe bokra.
És vándorolnak csüggedt szívvel
Roskadozva, meg-meg lábra
[állva,
Már nem is Izraelnek népe, —
Csak annak bágyadt, megtört
[árnya ! . . .
5*
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Egy hosszú búcsúzás az útjok,
Halálnak, búcsúzásnak útja! —
Melyik s mikor dől össze holtan?
Mindenki sejti, —s egy se tudja.
És egyre fájóbb lesz az Ínség
És hangosabb a lelkek jajja, —
S fölsír a messze pusztaságon
A bujdosó nép sápadt rajj a :
„Ki minket messze útra hívtál,
Te Izraelnek édes atyja!
Ki néped mindég úgy szeretted,
Mely őslakását messze
[hagyja, —
Ki jársz előttünk fényes égen
Sugár-arany felhő alakban,
A ki vezérelsz éjen által
Szikrázó tüzes oszlopodban:
Ne ölj meg minket, igaz Isten,
A pusztaságon veszni hagyva,
Ne ölj meg minket szomjú
sággal
Te Izraelnek édes atyja!“ —
. . . És elhal a zsoltár morajjá
A végtelen nagy pusztaságon
S alig. hogy elhal: újra zendül
Csöndes visszhangban halkan,
[lágyan.
Honnét e visszhang ? Hol akad
[fenn
A nép imája visszhangozva?...
S föltűn a messze láthatáron
Egy sziklahegység hosszú
[sorba
És szárnyat ád a fáradt lábnak
Az új remény egy kis sugára.
S elérnek a szírt vén falához
Futva, pihegve nemsokára.

És leborulnak arczaikra
Miként ha lelkök mind el[szállna, -—
Mint földre döntött pálma[erdő . . .
Csak egy marad közöttük állva,
S szilárdan mintha érczből volna
A szírt falához bizton indul,
Nem mozdul arczán egy vonás
[sem
A lelkét vágó szörnyű kíntul.
S a mint megindul: térdre
[kelnek
A kik csak lépte zaját érzik —
S utána néznek bámulattal
Szent félelemmel végig . . ,
[végig . . .
S a mint nagy, lengő őszhajával
Megáll a szírinek oldalában,
Aczél arczával égnek fordul;
Egy hosszú vessző vas
varában, —
Végig rebeg a térdelők közt:
„Forró imánk az égbe éré !
Imé, indul csodás kezével
Mózes, — a népnek ősz
[vezére!. . .“
S a néma csendben, halk imá
ival
A vesszőt a sziklába vágja,
Mikép egy h arczol ó arkangyal
A sátánnak testébe vágna!
S megzendül rá a sziklák
[tömbje
Mint Memnon-szobrok, halk
[zsonogva —
S a bot helyéből kristálytiszta
Forrás sugára tör buzogva!

Üres, halott, forrástalan fal!...
Nincs egy fűszál . . . hiába
[minden!
— Yeszsz el hát Izraelnek népe,
Ha úgyis elhagyott az Isten!...

Szent borzalommal, félelemmel
Tekint rá Izraelnek népe,
Feledi szomját, kínja mérgét,
Csak őt bámulja megigézve;

— S az ősz vezér a szirtre lép
[föl,
Megáll, — lángzó szemét be
hunyja,
És lát jövendő nagy időket —
S miként ha szólna: ajka nyitva,
S megszólal túlvilági hangon,
A próféták magasztos hangján,
És Izraelnek népe hallgat,
Kulcsolt kezekkel, térdre hull
ván . . .
. . . „A népek bolygó milliói
Sok hosszú ezredéven által
Bolyongni fognak égő ajkkal
És olthatatlan szomjúsággal.
Lelkűkben a tudvágy füzével,
Nem lelnek soha enyhülésre, —
S fürkészve Jehovának titkát,
El fognak veszni szomjan égve.
A szirt, amelyhez mindig érnek,
Bideg tudásnak szirtje lészen,
A melynek nyitja odafenn van.
Mindentudó Isten kezében!
S a szörnyű Ínség sivatagján
Följajdul minden század ajka,
S a könyörülő magas Isten
Kegyelmesen megindul rajta,
S fakaszt a szirtből ifjú forrást,
Melylyel betelnek mind a népek.
És benne szivük megnyugodva,
Újjászületve, újra éled:
Az ezredévek pusztaságán
A sivatagnak fövenyében

Az ott bolyongó millióknak
A hit forrása nyitva lészen !“
És Izraelnek népe némán
Szent félelemmel néz a vízre,
Megenyhül véle, — s újra éled,
Újjászülemlik ízről-ízre,
Előttük Mózes, és a nagy szirt,
Mint égre nyúló magas oltár -—
S a térdrehullott népnek ajkán
Fölzendül a próféta zsoltár :
„... Az ezredévek pusztaságán
A sivatagnak fövenyében,
Az ott bolyongó millióknak
A hit forrása nyitva lészen! ... “
A dal elzendült, elhalt messze,
Sok ezredéves végtelenbe, —
És mi azóta egyre bolygunk,
Szomjunknak enyhülést kérés
ivé . . .
De mind hiába érünk szírihez.
Forrásra nem nyit egyikünk
[sem, —
A gyermeki bizodalomnak
Mózes vesszője — nincs ke
künkben !
S bolygunk tovább a puszta[ságon,
Az ezredéves sivatagban. —
És elveszünk a forrást keresve
S szirtet találva szomjan, —
[szomjan . . .
Váradi Antal.

Mózes a Nébón.
Nem messze hordja még a szél a hangot,
Az ősz vezérnek vég búcsú-szavát, —
Még ott a könyek a szemekben, még ott
Siratja a nép eltűnt bajnokát . . .

Ott térdepelnek — távol ködbe nézve —
Fehér alakját látni vélik még . . .
Az ősz vezért már messze hordja lépte,
Holott a földdel összeér az ég,
Büszkén nyúlik fel a magasba Nébó,
A nagy vezér épp ilyen sirra méltó.
Nyugodni tér a nap. Végső sugára
Fényben föröszti Nébó tetejét.
Ott áll az ősz; a messze láthatárra
Függeszti némán sóvárgó szemét . . .
Melyet mint ifjú álmodott gyakorta, —
Melyért küzdött a férfi és az agg:
A várva-várt hon kéklő síkja orma
A távolban előtte állanak.
Ott áll a hon, — tej és méz folyva benne,
Mintha egy álom tündérképe lenne.
Zöld parti közt a Jordán csendes árja, —
Hab-fodraival szellő enyeleg . . .
Gazdag keblét a rónaság kitárja,
Fölötte ért kalásztenger lebeg, —
Hívólag int a pálma lengő lombja
S a karcsú czédrus a magasban ott . . .
Tolvaj szellő virágokat rabolva
Hoz a távolból édes illatot, —
Susog felette hívogatva, kérve . . .
Szavában annyi szép jövő reménye.
De ám e hang az ősz vezér szivébe'
Alvó fájdalmát költi fel csupán:
A távol honnak bűvös bájos képe
Kopár reménye gúnyolója tán . . .
Mint vonja a vágy: keble óriása
— Fél század óta óriásra nőtt —
De Jehovának félelmetes ujja
S menuydörgő szava visszainti őt.
Nagy a parancsszó: súlyos átok zárja, —
— Hallgatni mégis oly nehéz reája! . . .
„Megtörhetetlen Isten végezése,
Ellene ember semmit sem tehet!
Tündér jövendő száz színű reménye —
Futnék utánad, ámde nem leh et. . .

Nyugszik a nap. Én is nyugodni térek . . .
Nap nyugtakor az árny hosszú setét — —
Bocsásd meg uram, hogy ha szolgád téved,
Nem bírva nyugton tűrni végzetét . . .
ím hallgatok . . . Nem zúgolódom többé.
Jó vagy te és szent . . . áldássá! örökké.“
„Sok jóval áldott szent kezed meg, Isten!
Te adtál nekem küzdelemre tért.
Elismerést midőn nem nyertem itten,
Öntudatomban adtad meg a bért;
Adtál hatalmat, melynek szikla enged,
Mely zúgó tengert csillapíta le ;
Láttam születni egy új nemzedéket . . .
Nagy volt jóságod, — beérem vele . . .
Nem is kívánok több áldást magamra,
Csak népemet fogadd szent oltalmadba!“
„E népet eddig végveszélytől óvtad, —
Tedd hát erőssé annyi kin után;
Erény virágit kebelébe oltsad,
Hogy el ne bukjék sok nehéz tusán;
A törvényt, mit én hideg kőbe véstem,
Szívébe vésse szentséges kezed;
Mert a mely népnek a törvény szívében,
Elveszni annak soha nem lehet;
Az áll szilárdul s Istenébe' bízván,
Megőrzi, védi e dicső talizmán . . . "
„S te nép! kit eddig Isten ujja védett,
Légy mint a puszta — mely nevelt — szabad.
Ifjú vezér! övezz melledre vértet,
Vezesd csatára a bátor hadat.
Ott lesz szellemem zúgó harczotokban,
Ha szent ügyért kell vívni szent csatát,
Ott lesz a kürtök riadó szavában,
Mely porba dönti Jerikó falát,
£ ha majd a harczot koszorúzza béke,
Beolvad a nép hálaénekébe . .
És szólna még: remegve nyílik ajka,
De teste megtört, föld felé siet . . .
A szív, hol egykor érzelem viharza,
Most oly lakatlan, csendes és rideg . . .
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A lélek, mely mindig magasba vágyott, —
Szabaddá téve, siet ég fele . . .
S aranyszegélyű felhők vánkosáról,
Áldó mosolylyal néz honára le.
És e mosoly, mint a tavasz sugára
Áldást lehel a honi hant porára.
Pihenj, vezér! küzdelmed véget éré.
Takard be lágyan hulló falevél.
Kúszó repkény, lágyan simulj fejére,
Méltóbb helyeden nem pihenhetnél . . .
Mosolygó hajnal, jöjj el este, reggel,
Terítsd ki rája bíbor sátorod,
Köszöntsd álmát dalos madársereggel . . .
Szelíden zengjen altatódalod . . .
Jöjj, déli szél . . . susogj felette, ■pálma . . .
Legyen szelíd a szunnyadónak álma.
Kóródy Sándor.
Jefte.
„Uram ! Jefte ! készen vár az oltár! . . .
Emlékszel-e: mig a hadban voltál:
Esküt tettél a hatalmas Úrnak! ?“ . . .
Jefte szíve fájón dobban . . .
Halvány arcza egyre jobban
Sápad, mint kit gyilkos tőrrel
Szive táján szúrnak.
„Oly szépen kért . . . esdekelve . . . sírva:
Negyven napig ne vigy még a sírba! . . .
Lánytársait hívogatta: jertek ! . . .
Míg a napok letűnnének:
Hadd zendüljön búcsú-ének! . . .
Jertek lányok! . . . negyven napig
Járjuk a szent berket!“ . . .
Zordon arczú komor papok szólnak:
„Negyvenegy nap telik le már holnap! . . .
Szent oltárán a miszpai várnak
Tömjénfüsttel tüzek égnek;
Hálául a magas égnek
Esküszóval felfogadott
Áldozatra várnak“.

„A legfőbb Úr betegséggel megvert . . .
Karom reszket . . . nem bírja a fegyvert . .
Ti látjátok! . . . ’s hivatkozom rátok! . . .
Betegségem ér majd véget . . .
Lankadt erőm újra éled . . .
Várjátok be azt a napot:
Nem száll reánk átok!“
Kíméletlen és zord az új válasz:
„Uram! Jefte! ma vagy soha!. . . válaszsz!..
Fogadásod’ mint vezérünk tetted . . .
Adott szódnak megszegése:
Egész népünk büntetése . . ,
Rettenetes ítéletet
Zúdít reánk tetted !“
Jefte vezér csak nyögi a sóhajt . . .
Megkövülni . . . sírba térni óhajt.
„Szende lányom! . . . szép hajadon kincsem
Áldozatul kérnek téged' ! . . .
Sebed’ . . . — a mely engem éget —
Megenyhítni balzsam-olaj
Grileádban nincsen!“
Peng a kinnor . . . kiséri az ének . . .
Khalil-hangra vonulnak a vének.
„Uram Jefte! ne tétovázz! . . . várnak!“ . .
Ezrei a hívő népnek
Szent éneket zengve lépnek
Áldozatra, pitvarába
A miszpai várnak.“
„Komoly papok! . . . hajam tövig vágva . .
Hamu-födten . . . felöltözve zsákba . . .
Holtomiglan bűnbánatom zengem!
Kincsem . . . marhám tűzbe hányom:
Csak hadd éljen szende lányom! . . .
Vagy . . . ha vér kell az Istennek:
Öljetek meg engem!“ . . .
Komoly főpap forgatja a thórát . . .
„H’jába néztem minden sorát jól á t ! . . .
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Nincsen ide . . . nincsen semmi váltság! . . .
Ez a törvény nagy mondása:
Zsákruha, -— hamv, — köny-hullása —
Saját véred, lányod lelkét
Soha meg ne váltsák!“
„Erős Isten ! . . . könyörögve . . . kérve . . .
Hozzád sír fel az apa az égre ! . . .
Fordulj hozzám!... szolgádhoz!... a porba!...
Mint a rideg thóra-lapok:
Légy irgalmasb ! . . . ’s mint e papok! . . .
Törvényedet magyarázva,
Kik itt ülnek sorba!“
Villám lobban . . . megdördül a mennybolt. ..
Szegény Jefte nem élő m ár: félholt . . .
Vihar szárnya végig seper Miszpán . . .
A főpapok összenéznek . . .
S megdöbbenve így beszélnek:
..Felelt Isten haragjában
Érthetően s tisztán!“
„Szakadj rám, ég!... temess el, vad orkán!“...
Rohan Jefte fel a szent vár ormán . . .
A főpapok megrettenve nézik . . .
Szent oltár tűz lobogása,
Haldokló szűz sóhajtása,
Ürült apa vadult átka
Együtt száll az égig!
Beke József.
<3*
Az áldozat.
Bírák k. X I. r.

Kiragyogott hegyek mögül
Tündöklőén a n ap ;
Jefte népe imára gyűl,
Jefte maga a pap.
Buzgó ima száll az égre:
Jöjj Istenünk segítségre.
Jöjj én Uram segítségre,
Rebegi a fejedelem;

Ha segítesz dicsőségre :
Hazatérve azt szentelem
Neked égő áldozatul,
Ki elibém jő házambul.
Az imának végső szava
Fegyverzörej között vész el;
Ammoniták népes hada
Rohan, ajkán bősz beszéddel.
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S a mint a két had összeér’
Csattog a kard, omlik a vér.
De Izrael az erősebb,
Fegyverét az Űr megáldá;

Ammon népén tátong sok seb,
Veresége vál’ futássá.
Rabul esik szabad földje,
Izrael lesz úr fölötte.

**
*
Győzelmes csatából a hivő Jefte
Vezeti haza örvendő hadát,
S a merre e had csak útját vette,
Zengi vezére nagy diadalát:
Dicsfényt a ki reád lioza,
Koszorút fejére, haza!

A hova szél szárnyán jött meg a hír,
Ünnepi díszbe öltözött Mispa ;
Jefte leányának örömtől a pír
Gyönyörű arczát mind beborítja;
lm’ jő, apja hozzá siet:
Követi őt a díszmenet.
„Kedves, drága atyám, vedd e koszorút,
A hálás haza általam nyújtja;
Atyám, te nem örülsz ? mért látok borút
Jó arczodon ? szűd mi szomorúja ?
Jó atyám, hu karom ölel!
S ajkad szómra még se felel?“
Jefte keble zihál, ömlik a könyje
Szíve bújától, tépi ruháját,
Majd meg a leányát kapja az ölbe,
Halmozza csókkal szende orczáját.
Nagy búját meghatva nézik.
Megkörnyezik, bár nem értik.
„Oh mi búra jöttem, egyetlenegyem,
Magányos éltem egyedüíie;
Mert én Istenünknek fogadást tettem,
Hogy áldozatul adom nékie,
Ki házam ajtaján velem
Szembe jő — ha lesz győzelem.“
„Tedd, tedd édes atyám fogadásodat!
Lám, megsegített tégedet az Ű r!
Ha veled ő nincsen, tán most áldozat
Szerette hazánk s benn ellenség dúl.

Oh emeld csak kezed reám,
Hazámért halok meg, atyám !
De engedd meg nekem, hogy két hónapig
A magas hegyekre fel hadd menjek én.
Kik szivemnek mindig drágák valának itt
Leánybarátim magammal vivén.
Elsiratván szüzességem,
Áldozatni adom éltem.“
**
*
Leng a szellő, hajladozik a levél,
Jefte lánya, de nagy bú rabja levél!
Búg az erdő, jajgat fenn a siralom
Le a völgybe fájó szívnek
Bús hirt hoz a fuvalóm.
Ifjú pásztor ajkán szól a furulya,
A hegyekbe búsan száll fel a dala:
Fáj a szívem, meghalok én utánad.
Jefte lánya, szép szerelmem,
Megöl érted a bánat.
A két hű szív napról-napra így zokog,
Mig fölöttük elszállanak a napok.
Száll a sóhaj szivből-szívbe, ők értik.
Hogy egymásé lesznek majd ott,
A hol a szív nem vérzik.
Gyásztrombita harsog, jő a lánysereg,
Füstöl az oltár, lángot ver tüze,
Mispában ki csak él, az mind kesereg:
Hamvad az ország legszebbik szüze.
Bár könytől ázik az arcza:
Jefte az Urat magasztalja.
Király Mátyás.
Sámson.
Mely vak-szeszélyesen rosszat, jót osztogat:
Az örök végzetet te nem vádolhatod!
Nem‘volt hozzád fukar,, adott sokat, sokat...
Bátor nemes szivet, daliás alakot;
S mely sátorként fedi a vállat s büszke fő t:
Hajadban hordod a szépséget és erőt,
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Rajtad mentek gyakran felbőszült ellenid,
Kőfal közé csaltak, s rád csukták a rekeszt,
De te földhöz veréd azoknak ezreit,
Kapustól, pántostól magaddal vitted ezt.
Erő s csel ellened mily sok gonoszt mívelt,
S letiprád az erőt, — átléptél annyi cselt.
De, a ki karjaid nyers gúzsát, kötelét
Mulatva tépted szét ellenségid között,
Te, ki puszta kézzel elnyomtad, megöléd
Az erős oroszlánt, a mely útadba jö tt:
Vigyázz: veszélyben vagy, — nincs rettentőbb veszély
A csábító asszony lágy ölelésinéi.
Eléd bűvös karját terjeszti Delila,
Mosolyog, hiteget, lágyan keblére von,
Szíved felé repül szó és mosoly nyila . . .
De halált rejt a csók ajkáról ajkadon;
Hajadban jár keze! hah vond el a fejed’ . . . !
Ujjai közt éles, gyors ollót rejteget.
Oh erőt ne végyen rajtad a gyengeség!
Mutasd meg, hogy ki vagy — itt a nagy pillanat!
Hajfonadékidba erő s kincs rejteték,
Nyitva legyen szemed és zárva ajakad!
Nehogy megbélyegző s gyászos ínségre juss,
S malmába fogjon a ravasz Filiszteus.
Tompa Mihály.
&
Dávid harcza.
Előtör az ellenség gyors hadával
Sókó s Azéka vadon tájiról,
Csörren a fegyver, hangja szerteszárnyal
S a búgó harczi kürt riadva szól.
Hol elvonul, megreng a föld alatta,
Járása, mint a szélvész, oly sebes . . .
„Segíts, nagy Isten, Izraelnek atyja,
Hűséges néped elvész, oda lesz !“
S előlép, pajzszsal s pánczéllal övezve,
Miként egy óriás aczéltoronv,
Hős Góliáth: és dölyfös hangja messze
Visszhangozik a sziklaormokon:

78

„Hadd lássam, ki mer szembeszállni velem,
Ti, gyáva népség rajta! jöjjetek 1
Ha van, ki harczban le bír győzni engem,
Hős népemmel rabszolgátok leszek!“
Nincs egy sem, a ki harczra kelni merne,
Rémülten egy helyit áll a kis csapat,
Egy-kettő indul, visszatér remegve,
S a síkon Góliáth maga marad.
A gyermek Dávid mind ezt látja, hallja,
(Báty ját a hadba látogatni jö tt;)
Ügy bántja őt az órjás büszke hangja . . .
Egy perezre még küzd két érzés között.
Aztán Saulhoz lép s szól: „Uram királyom,
Ha senki más, kiállni kész vagyok!“
„Te, gyenge gyermek! Vágyad balga álom !
Nem harczra termettek a pásztorok!“
„Pásztor valék, de jártam már vadakra,
Oroszlánt, medvét sokszor öltem é n ;
S az Úr megvédett; mert 0 úgy akarta,
Velem lesz most is a harcz mezején !“
Parittyát és botot vesz, félre téve
A neki nyújtott, kardot, sisakot.
Előront aztán s Góliáthoz érve,
Egy helyit nyugodtan, bátran áll meg ott.
S így szól az órjás, vad haragra gyúlva:
„Tán eb vagyok, hogy bottal jösz felém?
Te gyermek, itt végződik élted ú tja;
Majd holtan fekszel a harcz mezején!“
S Dávid szól: „Kardod mit használ tenéked
Pajzszsal, dárdával jösz te én reám :
De — Istenemmel — tőled sohse félek,
Az Úr segít meg, könnyű lesz csatám!
Tudom, hogy 0 téged kezembe ad m a;
Tudom, legyőzlek könnyen tégedet.
Megöllek, mert az Isten úgy akarta;
S meggyőzöm harczban dölyfös népedet!“
Aztán parittyáját kezébe véve,
Az óriásra dobja egy kövét;
Az lehanyatlik, s Dávid odaérve,
Saját kardjával vágja le fejét.
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Zúg az öröm rivalgó büszke hangja;
A két sereg: gomolygó áradat;
Izrael népe veri. üti, hajtja
A megrémült filiszteus-kadat.
A győztes háborúból visszatérve,
A mint Dávid ismét honába ér,
A nép babért s virágot hint elébe:
„Hozsánna neked, dicső hadvezér!“
De Dávid visszahúzódik szerényen.
S így szól, hogy a hozsánna zeng felé:
„Halld Izrael, hálád nem illet engem,
A diadal csupán csak Istené !“
Béríj Gyula.
«3?

Vanitatum v a n ita s!
— A Prédikátor Könyve nyomán. —

Uralkodván soká Izraelnek földjén,
Nagy gondolkozásban éjszakákat töltvén,
Király vala bátor,
Mit elméje gondolt hosszú évek óta,
Szorgalm atos kézzel pergamentre rótta
A nagy Prédikátor.
Hiábavalóság e világon minden,
A mihez ingyen jutsz s a mit vásálsz kincsen,
Hiábavalóság;
Minden küzdés, szerzés, minden drága jószág,
Mind, a mit elérhetsz, testi, lelki jóság:
Hiábavalóság!
Avagy hogyha kiizdesz, avagy hogyha fáradsz,
Hogy az arczod forró verejtéket áraszt
S vérzel ezer sebből:
Ha az alkotásnak szilaj vágya kerget
És szűnetlen száguld te nyugtalan lelked:
Mi hasznod van ebből?
Nemzetségek jönnek, nemzetségek mennek.
A küzdők, a vívók mind-mind elpihennek

S nem térnek meg többé;
Minden, a mi él itt, sírja felé halad,
Sírja felé halad, csupán a föld marad,
Marad mindörökké!
Nézzétek a napot: bíboros palástját
Reggel szétteríté, hogy szerteszét lássák,
S büszkén néz le rátok;
És ha Nyugot táján elnyugszik is estve,
Másnap reggel ismét, bíborszínre festve,
Keleten látjátok.
S a mint a nap fordul, a mint a nap mégyen,
Akkép forognak a csillagok az égen,
Úgy forog az ég is,
A mely ezt az útat sokszor végigrótta
Világ teremtése, évezredek óta,
S forog mégis, mégis.
Avagy a folyóknak vizeit ha nézed:
Mintha űzné őket hatalmas igézet,
A tengerbe futnak ;
És a tenger mégis soha meg nem telik,
Es a forrásokhoz minden ő vizeik
Vissza-visszajutnak.
Mindezen dolgoknak mélységes mély nyitja
Egyedül az erős Teremtőnek titka,
Mely nem közös mással;
Föl nem foghatod azt gyarló földi észszel.
Bárha bételnék is te szemed nézéssel,
Te füled hallással!
A mi volt: ugyanaz, mi ezután lészen,
S a mi van: ugyanaz, a mi volt már régen;
Akármerre indúlj,
Akármerre nézzél kutató elméddel,
Szemed azt az egyet látja szerteszéjjel:
A nap alatt nincs új !
S hogyha vagyon mégis, a miről azt mondják,
Kik elütik könnyen a nézésnek gondját :
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„Ez új dolog, lássad!“
Nem új az, nem új az, higvjétek el nékem,
Megvolt ugyanaz már mi előttünk, régen,
Az ő színe más csak!
Nincsen itt emléke, a mi elmult, annak,
Valamint azokról, a mik mostan vannak,
Emlékezet nem lész;
Minden meglévőnek pusztulás ő sora:
Mint a sivatagban a tevének nyoma,
Elenyészik, elvész.
Én, a Prédikátor, Izráel királya,
Salamon: e néven Jisáj unokája,
Lantos Dávid sarja,
Hogy Jeruzsálemnak városában, itten,
Apámnak trónjára emelt a nagy Isten
Mindenható karja:
Adám én elmémet tudására annak,
Mik a magasságos egek alatt vannak
S itt e földön élnek;
Megvizsgálék mindent és elmémnek szárnya
Repült ernyedetlen — hasztalanság bárha! —
Északnak és Délnek.
S vizsgálódván ekkép: mindaz, a mit láttam,
Vala nagyon gazdag sok-sok búsulásban!
E világ folyása
S a mi látható itt emberi elmének :
Mind nagy hasztalanság s lelkünk gyötrelmének
Bugyogó forrása!
Mi fogyatkozások oly sűrűén állnak,
Mintha néznéd, mikor serényen kaszálnak,
A nagy, tüskés tarlót;
A mi egyenetlen, az egyenes nem lesz,
Ki botor elméjű, okosat az nem tesz,
Gyarlók vagyunk, gyarlók!
Mondám én elmémben : Imé, nagygyá lettem!
Ki arathatná el vájjon én felettem
A bölcsesség díját?
Nagy Jeruzsálemben a kik fők valának,
Egy se szerze köztük oly tudást magának,
Bármi néven hívják!
Payr Sándor: Hárfahangok.

6

És járton-járván a bölcsességnek útján,
Oltogatván szomjam tudományok kútján,
Nagy, sötét borúság
Szállt az én szívemre, én lelkemre mégis:
Haj, mert megesmértem, hogy a bölcsesség is
Merő nyomorúság!
Kovács Zoltán.
&
Sareptabeli özvegy.
I. Kir. 17. 9 -2 4 .

Özvegy asszony, szegény asszony,
Töri, zúzza a kezét . . .
Bánatában s fájdalmában,
Majd kisírja két szemét . . .
Egy kis árva, szép kis árva,
Kenyeret kér . . . de nincsen!
Nincs hát senki, ki az árván,
Az éhezőn segítsen ?!
„Anyám ! anyám ! édesanyám !
Adj egy falat kenyeret! . . .
Szegény árvád, kicsiny árvád,
Két nap óta nem evett . . .“
„Én Istenem ! jó Istenem !
Tekintsd ezt a kis árvát!
Hogyha Te nem . . . ? Ki fogja fel
A szegénynek a pártját?!“
**
*
Jön Thesbites Illyés, az Úrnak szolgája,
Betér az özvegynek rozzant hajlékába.
A míg a próféta hő szomját eloltja,
Szegény özvegy asszony panaszát így ontja:
„Nincs nekem, jó Uram ! Csak egy marok lisztem,
Azt is odaadom . . . Áldja meg az Isten!“
Thesbites Illyés szól: „Nagy a hited néked,
Megszaporítom én a te lisztecskédet.
Korsódban az olaj soha el ne fogyjon,
Mint a forrás vize. patakonként folyjon.“
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Hallgat a kis árva,
Elaludt szegényke!
Édes, örök álom
Borult a szemére . . .
Aludjál, aludjál,
Én édes kis árvám! . . . .
Lám, lám, a jó Isten
Könyörül az árván !
4=*
*
Özvegy asszony, szegény asszony
Keltegeti gyermekét!
Simogatja, csókolgatja
Jéghideg, kicsiny kezét . . .
Kelj fel, ébredj, én kis árvám!
Van már kenyér, ehetel . . .
De az árva meg se moczczan,
Meg se mukkan, nem felel! . . .
Mit vétettem te ellened,
Óh Istennek embere '? !
Hogy rám szakadt, hogy rám zúdúlt,
A szenvedés tengere . . .
Óh ! ne büntess! . , . Óh támaszd fel
Én kis árva gyermekem! . . .
Óh, tégy csodát! Vagy te . . . Vagy Te
Én édes jó Istenem ! . . .
*

*
*

Nagy az Úr Jehova! . . . Nagy az ő hatalma!
Azt is feltámasztja, a ki meg van halva.

Leborula Illyés . . . imádkozik szépen ;
A kis árva gyermek, ébredezik épen.
Szól Thesbites Illyés: lm, a gyermek ébred,
, Dicsőség adassék óh jó Isten, néked!
Szabó Géza.

<3?

6*

Nábót szőlője.
— I. Kir. 21. r. —
Nagy hatalmú az Úr, ki a bűnt
■büntetés nélkül semmiképen nem
hagyja . . .
(Náhum. 1. 3.)

Palotája termit sorra-rendre járja
Samária büszke, hatalmas királya,
Itt se talál nyugtot, abban sem vidul fel,
Szívében a féreg, — akármerre jár-kel.
Asztalán az étel magát úgy kínálja,
Hozzá se nyúl Acháb, az ország királya.
Hiába nyugtatja Jezábel, a nője,
Nem simul el arczán a bánat redője.
„Mi a bajod, lelkem, mi szomorít téged,
Bú sötét felhője miért üli képed?
Nőd vagyok én vagy mi, mondd: mi az a bánat,
Melytől arczodon a gond redője támad?“
„Szép királyné asszony, feleségem, lelkem,
Miért kérded, hogy mi szomorít el engem,
Úgyis hjába mondom, mi haszna beszélem,
Nem adhatod vissza a nyugalmat nékem! . . .
De ha tudni vágyói, íme tehát halljad,
Samária fője mért nem lel nyugalmat:
Egy darab szőlő van palotám tövében,
Meg akartam venni, de nem adják nékem.
Jezréeli Nábót a szőlő gazdája,
Kérve kérdém tőle, mondja: mi az ára?
Háromszor nagyobbat, — pénzt Ígértem érte:
S nem adja sem pénzért, sem pedig cserébe!“
Szép Jezábel asszony mosolyogva hallja:
Királyi urának mi a búja, baja.
Szóra nyitja ajkát: — „Bú ne bántson téged,
Azt a darab szőlőt megszerzem én néked!“
Pörosztó terembe siet be Jezábel,
Levelet ír gyorsan kicsi kis kezével:
„. . . Jezréel vénei, — halljátok a szómat,
Bármi úton-módon veszni kell Nábótnak!
Keressetek embert kettőt, a ki vallja:
A királyi széket szidta Nábót ajka;
ítéljétek őt el kegyetlen halálra;
— Ezt izeni Acháb, az ország királya!“

így ír szép Jezábel; csak a pecsét kell még,
Reá üti azt is s szól, hogy gyorsan vinnék
S hogy jó válasz nélkül — meghagyja keményen —
Hozzá a követség vissza ne is térjen.
Gyorsan jön a válasz : „Uram király halljad:
Trónt káromló Nábót mindörökre hallgat;
Megköveztük őtet, vére ki van ontva,
Éhes ebek nyalják lenn az utczaporba’ ! . .
Szép Jezábel erre nagy örömet érez,
S víg kaczajjal lép be búsuló férjéhez:
. Soh’se búsulj Acháb, azt a szőlőt — nézzed —
Nábót halálával megszereztem néked!“
*
„Harczi zajtól hangos Jezréelnek tája,
Piros vértől nedves a halál kaszája;
Mint a levél őszszel: a nyíl egyre szárnyal,
Betöltve a léget szörnyű suhogással . . .
Harczolók sorában fegyverrel kezében
Ott rohan Acháb is harczi szekerében.
— De nyíl száll a légben,... most lecsap, mint vércse!
S vérbe fagyva hull le Acháb a szekérbe . . .
*
Jezréelnek földén idegenek járnak,
Se szeri, se száma az ellen hadának.
Szép Jezábel asszony orczáit kifestve
Mosolyogva néz a győzelmes seregre.
Hasztalan a mosoly ! . . . Az ellen vezére
Egyet int — és ím az utcza kőzetére
— Mint ha férges alma szakad le az ágról —
Hull alá az asszony a ház ablakából;
S a hol Nábót vére festette a földet,
Ebek szedik széjjel a királyi hölgyet.
így telt be a szó, mit a próféta mondott:
„Vére folyik annak, ki egykor vért ontott 1“
Porkoláb Gyula.
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Babilonnak vize.
Babilonnak vize, folyj csak,
Vidd könyűnket s mélyre
[fojtsad!
Búba borult boldogságunk,
Gyász, siralom a fogságunk.

Semhogy itten énekeljen,
Az ínyemhez ragadj, nyelvem!
Ki feledne, Sión, téged?
Ki feledné régi fényed?
Te se feledd, óh Jehova,
Édom karját soha, soha,
Mely hazánkat lealázta,
Mind a porig meggyalázta!

Lant, függesztünk a fűzfákra,
Meg ne zendiilj vígasságra!
A Sionnak dicsősége
Oda van már! Vége, vége!
Úgy szívünkbe nyilai a szó:
Zengjen ének, vígan hangzó!
Ellenségünk ezzel ölnek,
Rabságunkban így gyötörnek.

Oh Babilon, óh Babilon,
Megfizet még neked Sión!
Haragunk felsír az égre,
Lakolni fogsz te még végreJ

Van-e ének az idegen,
Itt e földön, mely idegen?
Van-e szív, mely fel nem jajdúl,
Honát vesztve, éles jajtul?!

Boldog, ki rád kardot foghat,
Porhamuvá szétrombolhat,
Fajzatidat megfojthatja,
S a sziklához paskolhatja.
Sántha Károly.
0*

T emplom-építés.
Jobbjukban ásó,
Baljukban fegyver!
A hívő nép itt
Templomot épít.
Isteni kedvvel.

Menekszik már a
Pogány, a megvert.
„Őrök, vigyázok,
Elő az ásót!
Félre a fegyvert!“

Földúlta házuk
Pogány bosszúja.
Nappal és éjjel,
Küzdve veszélylyel
Építik újra.

Puszta vadonban
Éhség a bérük,
Erejük törve,
Mindenik kőre
Patakzik vérük.

Most is leselgnek
Munkájuk nézve
Pogány portyázók,
„Félre az ásót!
Fegyvert a kézbe !“

Holtak helyébe
Támad már új had,
Építi egyre
A szentelt hegyre
Házát az Úrnak.
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Ez lesz ám templom,
Mit így emelnek,
Irigy rossz nép közt,
Száz ellenség közt,
Harczi zaj mellett!

Nem lesz oly czifra,
Mint volt a régi,
Nem a bőségnek,
Daczos ínségnek
Szent hite védi.

Ez lesz ám templom,
Öröklét vára,
Mert daczban lett meg,
Bősz elemeknek
Dühe daczára!

Amennyi vércsepp
Hull a szent térre :
Annyi gonosznak,
Filiszteusnak
Foly itt majd vére.

Ez lesz ám templom.
Áj tattól ékes,
Mert minden perczet
Orozva szerzett
A nép — művéhez.

S a hány sóhaj itt,
Tört szívből szállá:
Annyi viharban
Áll fennen majdan
A hívők vára!
Palágyi Lajos.
<3?

Az elveszett frigyláda.
Merengve búsan állok ablakomnál
Oly szomorú az elpusztult vidék! —
Nincsen madár a kopasz ágakon már,
A víg dal árját magukkal vivék.
Úgy éfzem, mintha idegenné lenne
Derült világom csendes otthona . . .
Óh nem tudom, hogy mért jutott eszembe
A büszke Júda régi temploma?
Nagy volt királya, kit az Úr megáldott,
Hogy fölemelte fényes templomát.
Míg a frigyláda rejtekében állott,
Neve zengett a nagy világon át.
Óh de leomlott Sión nagy hatalma,
Hogy a kevély nép megszegé frigyét! . . .
Száll, száll epedve Bábelben siralma,
Zúgó szelek, hogy haza elvigyék.
Nehéz a bánat, hoszú volt a rabság,
Az ifjú vén lett s a vén sírba szállt.
A szent Siont míg végre visszakapták,
S otthon köszönték a hajnalsugárt.
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Sion hegyén a templom is fölépül,
De haj, üres a szentek-szente már !
„Üres dióhéj a frigyláda nélkül“ , . .
A keserű gúny firól-fira száll.
Fülembe cseng a régi múlt ködébiil
Megismételted a példát, hazám!
Krisztusnak szentegyháza, hogy fölépül
A hitjavítás tiszta hajnalán.
Frigyünk erős volt, napja jött csodáknak,
Hivők vérétől ázott lett a föld . . .
Mi is sirattuk romját templomának,
Bábel hatalma, hogy reája tört.
Elmúlt a vész, ím visszatért a béke,
Sión hegyén a templom újra áll;
Harangszó hí a szentség belsejébe,
De a frigyláda nincsen benne már,
Üres dióhéj a mi szentegyházunk,
Nem tölti azt be Krisztus szelleme;
Mi adta egykor gazdag aratásunk’ :
Nem árad a hit termő melege.
Van még protestáns egyház a hazában,
De protestánsok többé nincsenek;
Nincs áhítat már ott benn a családban,
Szülők az égre már nem intenek.
Sivár kebellel, kalmár küzdelemben
Krisztushoz útjuk többé nem vezet . . .
A régi példát tán hiába zengem ? . . .
A te frigyládád, népem, elveszett! . . .
Jertek — keressük! — Lesz, ki megtalálj
Csak elveszett, de meg nem semmisült;
Izráel is, lám, úgy akadt reája:
Rég elfeledték s ím’ előkerült.
Jertek, keressük, vissza kell szerezni,
Ha érte bár bujdosni kellene!
Jertek az áldott frigyládát keresni.
Hogy visszatérjen az Úr szelleme.
Igaz valónknak itt van foglalatja,
Üdvhöz csupán ez egy zálog vezet.
Ez nem protestáns formák kapcsolatja,
Nem alkotmány, nem külső szervezet;

Mert a frigyláda titka a hitélet,
Az egyházban a lélek, tartalom;
Az a szövetség, a mi benned éled,
Az Úr szerelme, a hitbuzgalom.
Megyek k i... messze. .. Jertek!. .. szertejárjunk . . .
Útunknak Jézus hű vezére lesz,
A hol egy buzgó hű lelket találunk,
Hozzánk szegődik és velünk keres.
Lelkünk hevét ha többen így kitárjuk,
Az egyesekből lesz majd nagy család.
S a frigyládát ha, végre megtaláltuk,
Építsük újra az Úr templomát!
Csenget/ Gusztáv.
*3?
Belsazár.
— Heine. —

Éjfél lesz az óra innen-onnan
Babylon nyugszik mély álomban.
De fönn a várban, a királynál
Fény, pompa s szörnyű vígasság áll.
Visszhangzik a zaj nagy termeken át,
Belsazár tart pompás lakomát.
Sok czifra szolga, asztalok körül;
A csillogó pohár telik s ürül.
Fölcseng a pohár, szolgák ujjongnak,
így tetszik ez, mogorva uroknak.
Vad fényben ég a király képe,
Bátor tüzet önt a bor szívébe.
Vakon ragadja el a tűz
S az isten nagy nevével csúfot űz.
Káromkodik felfúvalkodva,
Helyeslést bőg rá a sok szolga.
Most a király kevély parancsot a d ;
A szolga meg\* s jő, nem késve sokat.
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Sok aranyedényt hoz összerakva,
Mit a Jehova templomából rabla.
S szentségtelen kézzel kap a király
Egy szent poharat, mely csordultig áll.
Kiüríti fenékig azt mohóan,
S habzó ajkán káromló szó van.
„Jehova! megvetlek, fitymálva!
Én vagyok a Babylon királya!“
De alig ejté ki a szörnyű igét,
Titkos rettegés fogja szivét.
A hangos nevetés megszűnt egyszerre,
Sír-csöndes lón a király terme.
S a mint a fehér falra néz:
Hát megjelen ott egy emberi kéz.
Csak ír, csak írja láng-betűit
A fehér falra — és eltűnik . . .
A király meredt szemmel ül ottan,
Yaczogó térddel, halál-sápadtan.
A szolga-sereg földhöz szegezve
Borzadva áll, nincs hangja, neszsze.
A mágusok jőnek; de nincs egyse’
A lángírást ki megfejthesse.
Belsazárt pedig reggelre még
Saját szolgái megölék.
Szász Károly.

Judit és Holofernes.
„Sötét köpenyben sárga szellem
Bethuliában házról-házra jár,
S kit harczosim nyila nem illet,
Hervasztja a száraz lehellet,
Elhervasztja az éhhalál.

Virágzó szűz! törd össze kancsód,
Forrás vizénél édesebb borunk ;
Kerüld a gyász komor tanyáját,
Az Istent, ki elhagyta nyáját,
S eléd imádva borulunk.
Rózsát tündérszép orczádról ne
Tépjen természetellenes halál;
Erősb Isten, kit mi imádunk,
Zengőbb a dal, csengőbb minálunk
Temetkezési bús dalnál.
S szemedben, ki könyűt fakaszta,
Felejtsd az ifjú vőlegényt, felejtsd :
Emléked szívedből kitépve,
S ifjabb szerelmi frigyre lépve,”
Arczod forróbb keblemre rejtsd!
S most szóljon hárfák zengeménye,
Csendüljön a legédesb d al!
Csengő pohártól megszakítva,
Míg az újuló hajnal pírja
Csatára int s a kürt rival.
Feledve múltat, drága lányka
— Jövőd elé fátyolt sző a jelen.
Koczczints!“ — S a csendülő kupába’
Habzik a nedv s a szende lányka
Ajkán szilaj beszéd terem.
„lm e pohár, mit ajkam illet,
Tied legyen, tied dicső vezér!
Hatalmas bálvány istenidre,
Kiket először — istenítve —
Említ szavam, tied a b é r!
Tied a b ér: a kéj, a mámor
Sóvár lelkednek játszótárs legyen;
Igyál, igyál! Hej szebb danákat!
Verjék meg istenid hazámat!
Igyál! A regg túl jár még a hegyen!“
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, Igyál, igyunk! — Oh édes mámor!“ —
És csend, halotti csend száll tétova . . .
Gyűlök villan galamb kezében,
S Bethulia karénekében
Zendül: „Hosánnah Jehova!“
Rákosi Jenő.
Az utolsó főpap.
— Franki után. —
\

A büszke Szion elesett,
Az Isten vára omladék;
A délczeg oszlop — és tornáczsor.
Hol tömjénfüst gomolyga másszor,
Most puszta rom, feldúlaték.
Az oltár papja mind leölve;
Holt csecsemők hűs éjfelen;
Mély csend remeg körül, kivéve
Ha a merész bolt egy-egy íve
Leroppan, zúgva, hirtelen.
Egy pap maradt a gyilkolásból,
Hozzá a fegyver nem hatott.
Midőn későre vált az éjjel,
Vön, ékesen arany szegélylyel,
Papi fehér ruházatot.
Az úrim s thummim tiszta fénye
Ragyog keblén, mint szent tűzé;
Ezüst hajtincse a komoly
Sötétredős arczon lefoly
Szakállának hava közé.
így járdái utczák vadonán,
Csak visszhang a kísérete;
A váz-rom elsápad körül,
Ha űzött fellegek közül
A hold reá bús fényt vete.
Némán az ősz felhág a templom
Hideg márvány koczkáira,
S meghatva sorsától, mely üldi,
Könyes szemekkel e szót küldi
Az ég sötét foszlánjűra:
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„Te elhagyád ten-népedet,
Szent templomod feldúlva, ím !
Mely boltjain dereng vala,
A tiszta sugár elhala;
Homályba dőlt a Cherubim.
„Haragod az oltárt megtörő,
Véráldozat minden papod;
Nem méltatál továbbra bennünk’
Hogy templomodra mi ügyeljünk;
Az oltár rom, néped halott.
„Vedd vissza hát a templom kulcsát,
Reszketve nyújtom föl neked!“
S míg térdre hull ködlepte szemmel,
Hall messziről, vad zöngelemmel,
Tompa diadal-éneket.
A mint imádva, kar-emelten,
A templom őre térdepel:
Egy légi kéz könnyű sugára
Ereszkedik le, és az árva
Kulcsot magához vonja fel.
Kik távol azt ragyogni látták,
Lesújtó villámnak hivék.
Hajnal pirult kelet vidékin:
S a templom márvány omladékin
A főpap holtan fekiivék.
Arany János.

Izráel fia.
Szegény zsidóasszony — a nap alig támad,
Varrogat, varrogat egyetlen fiának;
Hosszú kabát, feslett — szorgalmasan foldja,
Nem ad újra bőven kicsi füszerboltja.
Ingujjban az ifjú neki könyökölvén,
Mormol egy nagy könyvből, az a régi törvény;
Szegletes betűje csupa ákom-bákom . . .
Lelke elméláz a rég elmúlt világon.

Megnyílik látása búvár szellemének,
Föltűnnek előtte a szakállas vének . . .
Füst, láng csap az égre, meggyúlladt az oltár . . .
Méla búgó hang kel . . . megzendül a zsoltár.
Ott elől a büszke, az a méltóságos,
Hirdeti hatalmát a ragyogó ,város . . .
Te vagy úr e földön, te vagy, uram Dávid,
Libánon ormától Edom pusztájáig! . . .
„Hallod-e ? menj, fiam — a boltajtó csendül . . .
A dolog untalan kiesik kezembűl.
Ne nézz oly sötéten, tedd meg a kedvemért! —
Vigyázz, a tört czukrot sóval el ne cseréld.“
’Amolyogva megy be a fiú a boltba.
Ki s bejár untalan, keserves a dolga.
Kész a kabát végre, megy ki az utczára
Szekeret fogadni anyjának vásárra.
Vasárnap templomra gyűlnek az emberek,
Beleköt útjában a sok dévaj gyerek:
„Hol a bátyú, zsidó!? — messziről sivítnak —
Gyere ide, adok fűzfavesszőt sípnak!“
Oda néz a fiú büszkén, megvetően,
Egy szava sincs reá csendes elmenőben;
Szeme, hogy elfordul, lelke messze szállott:
„Nagy vagy oh Izráel, nagy a te királyod!“
Csengey Gusztáv.
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IV.

Jézus.
a) SZÜLETÉSE ÉS GYERMEKKORA.
Keresztelő János születése.
Pap volt Zakariás, az Úr igaz papja;
És ezt nemcsak neve, — élte is mutatja.
Hű neje Erzsébet vele együtt szépen
Járt az Úr tanácsán, csendes békességben.
Ámde tövis nélkül a rózsa hol terem! ?
Szívüket is titkos bú rágja szüntelen :
Gyenge aggok immár, és gyermekük nincsen.
Kire szemük édes reménynyel tekintsen.
Egykor Zakariás a nagy oltár előtt,
Kezében tartva az illatos füstölőt,
Megrémült, — mert íme! az Úrnak angyala
Előtte állt jobbról és meg is szólala:
„Zakariás, ne félj! — jó hírt mondok neked;
A mit kérve kértél, lesz immár gyermeked!
Örömöt lel benne Izráel, mint magad,
Mert Istenhez térít e népből sokakat.
„János“ lesz a neve, — Illés lelke rajta,
Megrendít az ige, melyet hirdet ajk a;
A nagy Messiásnak ő készít majd utat, —
Hajnalcsillag, mely a kelő napra mutat!“
„Beszéded’ — mond az agg — csodásnak találom, —
Miről tudhatom meg, hogy mindez nem álom?!“
— „Én vagyok Gabriel, —- az Úr küld hírnökül,
S megnémulsz, míg rajtad mindez beteljesül!“

i
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S úgy lön. Zakariásnak néma maradt szája;
De azért szivében a bölcs Istent áldja;
Mígnem elközelget a boldogság napja,
S újszülött kis fiát keblére zárhatja.
S midőn a rokonság örvendő csapatja
A kisdednek „Zakariás“ nevet adja,
Táblát kér, hogy írjon, de megoldik nyelve:
„Jánosnak nevezzük: — nagy az Úr kegyelme!“
S ihletve szól: „Mire milljók szíve vágyott,
Látom megszületni amaz új világot.
Izráel Istene szabadítónk leve . . .
Fiát küldi hozzánk — áldassék nagy neve!“
Zábrák Dénes.
*3?
Heródiás.
Máté ev. XTV. 2—11.

Zönög a lant, harsog a dal, a fuvola szólal,
Görnyedez a hosszú asztal, tele minden jóval.
Izraelnek nagy királya
Most ezt, majd meg azt kínálja:
„Itt az étel, itt a serleg, — egyél, igyál rajta !
Nem mindennap van a király születése napja!“
Zönög a lant, harsog a dal, a fuvola szólal,
De Heródes egyet int és hallgatnak a szóval.
„lm a lant zeng és a nóta
Harsog már az este óta,
S nincs ki tánczot ropná-rakna? — vagy talán van? rajta,
Vígadozzunk, hiszen e nap születésem napja!“
Újra zendiil nóta és dal, lant se marad hátra,
Nyíl’ az ajtó és belebben Heródiás lánya;
És a mint a nóta zendül,
Andalító tánczra perdül.
Járja, rakja, — karcsú teste hajlik jobbra, balra,
Éjszín haja fürtje szépen omlik a hó vállra . . .
És a mint pörg és a mint lejt kedvesének lánya :
Oly gyönyörrel telve nézi Izráel királya! . . .
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Lányka hajlik, jobbra-balra,
— Mosolyog is erre-arra —
S a hova csak éjszemének tűzsugári esnek,
Gyullad a szív, szörnyű kedve támad Heródesnek.
Végezőt zeng nóta és dal, hallgat a lant húrja,
Csattogtatja tenyereit ki-ki a hogy tudja.
Szól a lánynak Izráelnek
Nagy királya: „Égi gyermek,
Mondd, mi tetszik szád-szemednek; mi a szíved vágya ?
Esküszöm rá, néked adja Izráel királya!“
És a lányka rózsa-arczát fölemeli erre,
Két szemével édesanyja szemeit keresve :
Megtalálja, kérve nézi,
Anyja pislant, lánya érti.
S szól: „Egy rab van itt, királyom, annak fejét kérem,
Káromolta jó anyámat, — feje legyen bérem.“
Összekapja arcza ránczit Izráel királya,
Keble zajlik, fogadását, esküjét már bánja.
Gondol arra, gondol erre,
Nincs kibúvó, — nincs semerre ; —
Int kezével, szolga rohan, . . . készen áll a hóhér . . .
Tőkén a rab, . . . sújt a bakó s hull a pirosló vér.
Nyíl' az ajtó, szolga lép be, a rab fejét hozza,
— Fehér tálat a rab vére befösti pirosra, —
És a fej még, mintha élne:
A teremben szerte nézve
Erre lövel, majd meg arra, két szeme sugára
Rávetődik s oda tapad szép Heródiásra.
Es a mint a két tüzes szem nézi merőn, fo lto n :
Egyre sápad, haloványul ím a piros asszony.
„Jaj. vigyetek, — messze távol!
— így sikolt a szó ajkáról —
Jaj, vigyetek; — messze, messze, tekintete éget,
Szeme tüze mindig erre, folyton felém téved!“
A véres főt a nagy tálon elviszi a szolga,
De hiába! látja egyre, mintha csak ott volna;
Félre fordul, — mind hiába,
Hátra hajlik, — ott is látja:
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Halvány, sápadt két orczáját betakarja gyorsan,
De mi haszna: az a két szem így is éget, ott van!
Mint a lőtt vad, mint az őrült kiszalad az éjbe,
Hogy talán majd eltakarja annak a sötétje,“
Fut lihegve erre-arra . . .
És a két szem rátapadva
Véle rohan, véle vágtat a fekete éjben,
És az asszony egyre látja a szuroksötétben . . .
Fuss csak, vágtass, vérszopó vad! — bármerre visz lábod,
Azt a főt és vádló szemét mindenütt ott látod,
Mert megölted bár a testét,
De nem magasröptű lelkét!
Bújj a sírba, — testedet bár a koporsó zárja:
Véled leszen s ott is üldöz e két szem sugára !
Porkoláb Gyula.
<3?
Bethlehem.
Szívet melengető kép, Bethlehem !
A tél fagyában úgy tűnsz föl nekem,
Mint éj szín tengeren tündérsziget,
A melyre küzködő hab árja vet . . .
. . . Körül az élet, a vásári lárma,
Szem és kéz nyitva — lélek, szív bezárva.
Falat kenyérért durva küzdelem . . .
Béke-sziget te vagy rajt, Bethlehem.
Ott látlak gyermek-Jézus, mosolyogva.
Arczodtól fényes a kis jászol odva.
Anyád ragyogva néz rád . . . Szende k ép !
Hét fájdalom, keresztfa — messze még!
Előtted dús arany, tömjén és mirha,
S a hódolóknak homlokára írva,
Hogy körülöttük egy világ forog.
Szemben velük szegényke pásztorok.
Király — és pásztor. Milyen messze vannak
Egymástól, trónja zsámolyánál annak,
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Ki pásztor és király! milyen különbség!
És áldozatjuk’ egy oltárra öntsék?
Igen. Aranyjuk és a zsenge bárány
Egykép becses a szeretet oltárán,
Mert tiszta lélek adta, és mivel
Nem tudja a bal — a jobb mit mivel?
. . . S a hogy kérdő tekintetemmel állok
A Bethlehem előtt, a hol királyok
És koldusok közös oltára lángol,
Leszól a Messiás egy jobb világból:
„. . . Én eljövök még egyszer e világra,
A mely ma minden fénye mellett árva,
Atyám a szeretet s e föld-tanyán
A béke lesz az én szülőanyám.
S a földön, mely akkor többé nem gyászol,
Közös kincs lesz a bethlehemi jászol,
Mivel előtte kéz a kézben áll
Koldus és gazdag — pásztor és király.“
Váradi Antal.
*3?
A szent éj.
A jóslatos nagy éj leszállóit,
Betölti az egész világot
Titkos bűv és varázs,
S boltján a messze mélylő égnek,
A csillagok csodásán égnek,
Ég és föld oly csodás.
S az éj ezüst ködén keresztül
Halk, tiszta hang zöngése rezÉgből hangzó dalok.
[dűl;
S köves határán Betlehemnek
Az égi dalra fölserkennek
Az alvó pásztorok.
S hol egy új csillag gyűlt az égen,
Megindulnak magas tevéken

Napkelet bölcsei.
A vágyó szív sejtelme, szomja,
Őket az új csillaghoz vonja,
Örvendezvén neki.
S imádva, Hozzá járulának,
S tevéi terhét, mind, urának
Lábához rakja le,
Ajándokát ajánlva önként,
Aranyat, mirhát, drága tömjént,
S hű szívét is vele.
És ül a gyermek anyja karján,
Boldog mosoly rezg, játszik aj[kán,
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Kis szíve úgy örül.
Arczán a földi gyermek bája,
De nézd! a szentek glóriája
Fénylik feje körül.
Reá az éj nem ejti árnyát
És mosolyában, mintha szárnyát
Próbálgatná a szó,
Mitől lehull a súlyos álom,
Úr lesz az élet a halálon,
És újjá lesz az ó.

Óh szent, szent titka a nagy
[éjnek! . . .
A csillagok fenn most is égnek,
De sápad glóriád.
Napnyugat bölcsei megtagad
ja k ,
Nem hisz már gyermekajakadA megvénült világ.
[nak
Vargha Gyula.

Vágy.
— Rannegiesser. —

Óh boldog, áldott Betlehem
S imádott földje Judeának:
Hiába vágyom én utánad,
Szent földed még sem isme[rem!
Hogy ráborulnék szent rögödre
S ottismaradnék mindörökre...
Óh hogy már vissza sohse jő
Az elmúlt áldott szép idő!
Nem szült a föld szebb gyerme
ket,
S jászolba’fekszel istenarcz[czal . . .
Tanít az ajkad és vígasztal,
Áld és lesújt tekinteted,
Miért is hogy nem akkor éltem
Buzgó tanítványid körében,
Mint .János csüggve ajkadon'?!
Hiába esdő sóhajom! . . .
De megmaradt a szent Ige,
Örökszép, tiszta oktatás van
Megírva bent a Szentírásban,
Véssük szívünk redőibe!

Megcsendül az, mint est ha
rangja,
És egyre édesebb a hangja; —
Mosolygó arcza ránk tekint
És látjuk, halljuk őt megint.
Szép álom néha mennybe visz;
Egyszerre színről színre látják
Szemeink az egek királyát
S ő észrevesz bennünket is.
Ránk néz s előfog egy kevésre
Űj,r boldog élet reszketése ...
Óh hogy megint felébredünk
S csupán a vágy marad ve
günk !
Eljő az is, csak bízva várd!
Meglátjuk égi csarnokában
Jézust s felismerjük szavában
Nem álomképünk, — őt maAh ott azonnal rátalálunk, [gát.
Hogy soha tőle meg ne vál
ju n k —
Úgy boldogít e szép remény,
Az üdvösséget érzem én !
Vietorisz József.
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Jézus.
Egy csillag gyűlt ki BetlehemAz egyszerű hajlék felett, [ben
És angyaloknak kara zengi:
A megváltó megszületett!
A kisded Jézus mosolyában
A menny szállott a földre le,
E mosolygás egy szent Ígéret,
Egy szebb jövő előjele.

Óh Jézus, ifjűságod képe
Egy csodás virágfakadás,
S hogy ím gyümölcscsé ért a
[bimbó,
Látjuk: Te vagy a Messiás !
Szentséged tiszta glóriája
Még fényesebben tündököl,
Mikor a sátán bősz haraggal
Testedre és lelkedre tör.

És nő a gyermek, — napsugár
ként
Ragyogva tisztán, fényesen
Lelkére bűn sötét felhője
Árnyat nem vet egy perezre sem.

Lelkednek égi bölcsesége
Mindig mélyebb mederbe jár,
Szavad, igéd új életet kelt —
S mi rád vár: szenvedés, halál!

A mint növekszik teste, lelke,
Csodás benne ész és erő,
E gyermek néma föld szülötte,
Ide a mennyből szállt le Ő !

Az engedelmességnek űtja
Csupa göröngy, szúró tövis,
De engedelmes vagy halálig,
Bár útad Golgothára visz.

ím nézzéték a gyermek-ifjút
Komoly írástudók között,
Mily bölcsen szól! Belé valóban
Az Isten Lelke költözött.

Kész vagy a kelyhet kiürítni,
Tudod, ez óráért jövél,
Hadd mossa el a bűnnek árját
Kereszten ontott drága v ér!

S mily engedelmes a szülőknek,
A kikre Isten bízta őt,
Hogy növekszik a kedvességisten és emberek előtt.
[ben

Élted csodás bár, ám halálod
Nekünk a legszentebb csoda,
Igéd szövétnek, élted példa,
De megváltásunk: Golgotha !
Vargha Gyuláné.
<3?

A csillag.
Syria pusztáján, úttalan útakon,
A hol ha feltámad a szél, rohan vakon
S hordja miriádját a homokszemeknek, —
Syria pusztáján vándorok sietnek.
Hő perzseli őket, ínyjük szomjtól szárad,
Körültök, előttük ezer veszély támad.

Fáradtak, lankadtak, de mégsem pihennek:
Napkeleti bölcsek, vájjon hová mennek?!
Nem tévednek el a földeden földeken.
Perzselő nappal, vagy a siket éjeken
Vezérli őket a kopár vidéken
Csillag — a milyen még soh'se volt az égen.
Kietlenbe, bajba ha fordul pályájuk.
Mintha Isten szeme vigyázna reájuk;
Vagy ha fáradságtól kibuggyan keservük,
Mintha Isten keze emelné a terhük.
S már-már megvalósul a bölcseknek álma,
Üdvözli őket a jerikói pálma.
Hús lombja hívja is, hogy ott megpihennek;
De a csillagjuk int és ők tovább mennek.
Nagy városba érnek, szent Jeruzsálembe,
Fejedelem elé, fényes trónterembe,
Mondják jöttük czélját: „a királyt keresik“.
De a csillag csak megy s annak útját lesik.
Mennek hegyen, völgyön, éles kövön járva,
Lélekzetfogvásig, megtörve, zihálva.
S hol két halmon épült a város: Bethlehem,
Megáll a csillag az ég ívén egy helyen.
Őrülnek a bölcsek, gond nem ül már rajtuk,
Forró imádságra kulcsolódik ajkuk.
Fogyó bátorságuk visszatért, megéledt :
Oda jutottak, hol az Ige testté lett.
Bölcsőben glóriás csecsemőt találnak.
Megolvad a szívük, a hogy körülállnak.
Kelet kincsét hozzák, azzal elhalmozzák,
Lelkesedésüket magasra fokozzák.
Mi vezette őket: lángol bennük a hit,
Az szórja szerteszét égi sugarait.
Egynek se sajg szíve, nem fáj már a lába.
Boldogan pihennek üdvösség árnyába.
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Előttem is ragyog messze szálló fénynyel,
Engemet is bíztat üdvadó reménynyel,
Az az égi sugár bizton vezet tovább,
S akkor fénylik szebben sorsom, ha mostohább.
Mély, viharos éjjel ha terjeng körültem,
Ha búra vál mindaz, a minek örültem,
Az élet pusztáját sebzett lábbal járom,
Csüggedve, vergődve már a végsőt várom:
Csak egy szende fény e csillagból lelkemre,
Már oszlik a sötét, könnyül éltem terhe.
Boldogság szórja rám áldó sugárait;
Mert fényes csillaga én lelkemnek a hit.
Oh ragyogj előttem, te lélek lámpása,
Vezess oda, hol van üdvösség forrása:
Jézushoz, a kihez az elfáradt tér meg,
— Ott leszek én boldog, ott pihenek én meg.
Forgács Endre.
<3*
A napkeleti bölcsek Krisztusnál.
Ragyog-e a csillag még Bethlehem felett?
Hall-e a pásztornép angyali zengzetet?
És bölcsek útja
Elvezet-e újra
A jászolhoz, hol az igazság született?
Diadalmas útját az eszme megjárta,
A szabadság lelke áradt-e világra,
Mit a nép csak sejt még,
Tudósok kifejték
S örökre széttörve a szolgaság járma.
De míg versengünk az enyém, tied felett
Keresvén igazunk, elvész a szeretet,
Fáklyája kilobban,
Állunk elhagyottan,
A jog birtokában a szív megdermedett.
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Világ megváltója, esedezve kérünk,
Add vissza hitünket a csodákba nékünk!
Ne az igazunkba’,
Benned, Úr Krisztusba’
Legyen bizodalmunk, legyen reménységünk!
Oh nyisd meg számunkra, nyisd újra az eget!
Angyalok kara hadd hirdesse ünneped!
S csillag ragyogása
Legyen bizonysága,
Hogy üdvöt más nem ád, csakis a szeretet!
Albert József.
<3?
Heródes.
Ne kergesd, Heródes,
Azt a kis gyermeket,
Mert benne: Istenre
Vonod ki fegyvered!
S minden csapás, melyet
Reá mérsz gonoszul,
Saját boldogtalan
Fejedre visszahull.

De kiket vad dühöd
Kínos halálra v itt:
Azoknak látod még
Halvány alakjait.
Benéznek ágyadba
A mennyezet felett,
Hosszúvá, szörnyűvé .
Teendik éjeled!

íme betelt, mit a
Próféta monda rég :
Rámában is hangos
Kiáltás hallaték.
Búban van annyi szív,
Annyi szem kesereg:
Fiaikat kérvén
A szegény Rákhelek.

Van büszke palotád, —
Kevés ki oda ju t;
Eláll a fegyveres
Őrség falat, kaput.
Az ajtó benn erős,
Nehéz závára van, —
És lángol annyi mécs,
— De minden hasztalan!

Bethlehem s környéke
Gyászban van általad
S hiába öldökölt
A poroszló-csapat,
Czélból tesz a vétkes
Gonoszt, de czélt nem é r :
Mentve a született . . .
— Mért omla annyi vér!!

A mint az éj beáll,
Beáll a borzalom:
Rém jön fel a földből,
Áthat légen, falon.
Eszmélsz, — gondolkodói . . .
S előtted nyíltan áll,
Hogy magad vagy, kitől
így megcsúfoltatál!
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Ne üldözd, Heródes,
Az égi magzatot!
Újjá alkotni, e
Földet ki adatott.
Még nem nyúlt a bölcsőn
Túl a piczinyke kéz:
Széked már ingadoz,
Hatalmad már enyész !

Hogy a tüzet megoltsd:
Szelet versz rája? Lásd,
Mikép okoz kezed
Még gyorsabb lángolást!
Sok tartományon át,
Ki őtet üldözöd :
Népet gyűjtesz neki
Sok távol nép között.

A mely elmén, szíven
S világon űl tunyán;
Szétoszlik a gyötrő
Homály fuvallatán.
S ha majd sok ó falat
Leronta, széttöre:
Lesz az új épület
Örök szegletköve.

Heródes, vak vagy-e
Szablyád emelni fel?
Bizony megtörténik,
Minek történni kell!
Gyarló ember keze
S gonoszok álmai:
Hogy’ bírnák útain
Az Istent gátlani ? !
Tompa Mihály.

Ráchel siralma.
Puha fehér ágyam hullámos redőin
Mily szépen alusztok, én szép csecsemőim :
Edes-e az álom ? . . .
Unszoló emlőmet elfogadni késtek;
Balgatag reménynyel várom ébredéstek —
De hiába várom.
Ah! hiszen nem fogtok ébredni, — tudom már —
A ti nyugovástok több a nyugalomnál,
Tudok mindent — jaj — j a j !
Nevető szememre nem nevettek vissza,
Gőgicsélő szómra nem rebegtek vissza
Csókra késztő ajkkal.
Halva vagytok, halva. íme, itt a mély seb :
Mintha nem lett volna elegendő kisebb
Ajtó a halálnak!
Mintha gyenge csirát egy új nem letörne —
Mintha kis galambfi nem meg volna ölve
Kit szíven nyomának!
Óh, hadd csókolom meg a vérző sebajkat,
Mely, égre kiált bár, iszonyúan hallgat. —

Óh, hadd mossa könnyem!
Kiálts fel, te nyílt seb, bosszúért az égre,
Hogy kegyetlen szerződ meglakoljon végre,
Lakoljon meg szörnyen!
Mi haszna! mi haszna: nincs már nekem fiam !—
Folyna bár miattok bosszuló vérfolyam,
Föl nem ébrednének:
Azt a kis patakot, mely a szívet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja
Óczeánja vérnek.
Iszonyú Heródes! ha már eltökéléd
Ártatlanra fenni pallosodnak élét,
Miért bíztad másra?
Szomjazó szemekkel mért nem jövél magad;
Talán kőszívedből enyhe forrás fakad,
Irgalom forrása.
Óh, ha láttad volna . . . óh, fiaim, lelkem! —
Lerogyék előtte, sírva térdepeltem
A vad pribék előtt;
Kértem, hogy ne bántsa, mondtam ne ölje meg,
Mert enyéim e szép ártatlan kisdedek:
Hiába kértem ő t! —
Sírt a vad poroszló, szemei könyeztek;
Azt hivém nem bántja, azért áll oly veszteg!
Feledém, hogy szolga:
Ha te könyezél ott, keményszívű király,
Egy fiait féltő anya fájdalminál, —
Meg nem ölted volna.
Bethlehem leányi, kik anyák voltatok,
Ke irigyeljétek e kettős bánatot,
Ne irigyeljétek:
Ha nem volt oly büszke jogotok remélni,
Mint Ráchelnek, ím a bánat is felényi
Részben jut tinéktek.
Temetés lesz holnap. Jertek el, óh jertek !
Látogassuk együtt a temetőkertet;
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Xem irtózom többé:
Fektessük le halvány gyermekimet szépen
— Kik alusznak immár az Úrnak kezében
Fiaitok közé.
íme, a szép tavasz kiesett az évből,
Egy nemzedék halt ki az emberiségből,
Nyugszik temetőben.
Serdül Bethlehemnek, felnő számos ifja:
De egynek se lészen születése napja
E két esztendőben.
Hah, de mily panasz, hogy e kor méhe meddő!
íme, látok, látok . . . megnyílt a jövendő
Távolban, közelben:
Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája
Megszületett, érzem, Júdának királya
Kicsiny Bethlehemben!
Zsarnoki féltésed vérengzése volt e z :
De tudd meg, de tudd meg, vérszopó Heródes,
Hogy ő nincs elveszve!
Napjaid számítvák, megifjult az idő,
És, kitől rettegsz, nem féli fegyverid ő,
Az Ige, az eszme!
Arany János.
<3?
A gyermek Jézus eltűnése.
Lukács ev. II. 41—52.

A páskaünnépről jövének.
Nők, gyermekek, szakállas vé[nek,
Sűrű rajokban, mint a darvak,
Feledve szomjat, fáradalmat,
Hazafelé törekszenek. —
Oldalt kopár, sziklás hegyek.
Nagy őszi záporoktól ásott
Kiszáradt medrek, vízmosások
Szaggatják meg a szirtutat;
Árnyékot egy bokor sem ád,
Pedig a lég oly rekkenő,
S a tikkadt hőség egyre nő.

Oly perzselő a nap heve,
Lippegve lépked a teve,
Fülét lógatva a szamár,
Lassan, lomhán, mélázva jár.
S ha olykor istenadta barma
Harapni egy kórót akarna,
Van ordítás, ocsmány szitok
Csak úgy csépelnek a botok.
Judeából Samária
Felé tart már a karaván ;
Ott lépdel lassan Mária,
Nincs egyetlen szó ajakán,
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A gyöngéd, hívő, tiszta lélek
Egészen önmagába mélyedt,
Ártatlan liljom-kebele
Szent áhítattal van tele,
Mint hogyha most is ott, ama
Dicső templomban állana,
Hol a dús czédrus-oszlopok
Fényétől elvakul a szem,
Hol tömjénillat gomolyog
És zene szól rejtelmesen;
S a szentek szentéből, hova
Nem léphet bűnös földi lény,
— Arczát környezve égi fény—
Maga tekint ki Jehova.
S Mária boldog, úgy örül,
Ezt látja csak, mást mit se lát,
Nem hallja ő maga körül
A karavánnak nyers zaját;
Nem érzi lába friss sebét,
Melyet izzó kő éle vágott,
Nem érzi a nap lánghevét,
Felejti az egész világot.
Ábrándos lelke nincs alant,
A szürke út fölvert porában,
Elszállt, mint egy fehér galamb,
S az angyaloknak űl sorában.
Mária mellett József ballag,
Ki szintén elmerülve hallgat.
A hosszú útat únja már,
A lelke messze, messze jár,
Názáretben, hol kis hajléka
Úgy integet, mosolyg felé,
S százados fák sötét árnyéka
Borul a vén tető fölé;
Vígan köszönti műhelye,
Sok jó ácsszerszámmal tele.
Ezt látja csak, mást mit se lát,
Öntudatlan mozog a láb,
Öntudatlan szorítja marka
A rossz kötőfék-madzagot,
S nem is sejti, hogy a szamarka
Mily vonakodva ballag ott.

Mert a négylábú szürke
[szolga
Ugyancsak meg van ám pakolva,
Bőség szamárban nincsen ám,
Megszenved az a tíz s néhány,
Egy-egy viszi négy-öt család
Minden czók-mókját, holmiját;
Hátán kopott kápás nyereg,
Sivalkodó boglyas gyerek,
Szőnyegből vastag göngyöleg,
Általvető, tarisznya, tömlő,
Jó borral és olajjal ömlő,
Csereberélt portéka, sok,
így szokták ezt az utasok.
De már a nap a hegy megett
Pirosra festi az eget,
És hirtelen leszáll az e st;
Megáll erre a karaván.
A jámbor szent József se rest,
Könnyít kifáradt szamarán,
Lerakja hátáról a terhet,
S elébe egy kis abrakot vet.
Szűz Mária pedig a földre
Két ócska szőnyeget terít le,
Egy-egy kemény bátyú a párna,
— Ki elfáradt, lesz így is álma,
De a bátyúk közé középen
Pehelyvánkost fektet le szépen,
S a puha párnát gyöngéd kézzel,
Talán, hogy mégpuhább legyen,
Mária megsimítja kétszer.
Aztán megszólal: „Gyermekem,
Hol vagy? Feküdni jösszte már,
Jer, nézd, az ágy megvetve vár!“
Körültekint s döbbenve látja,
Hogy a kis Jézus nincsen ott.
Kérdi Józseftől. Ö se látta.
Keresni indulnak legott;
Futnak rokonhoz és baráthoz,
Fordulnak sebten fűhöz, fához,
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S árként hullatva könnyeik',
Az egész tábort fölverik.
Pedig a karaván tanya
Elcsöndesiilt már jószerint,
Csak egy-két elfáradt anya
Csitítja a síró piczinyt.
A kisded szájában az emlő,
Ez a nektárral teli tömlő,
S míg szívja-szívja nagy mohón,
Kifog az álom a bohón.
Amarra meg egy elmerült vén,
Imára kulcsol épp kezet.
S szakálla csillogó ezüstjén
Fényes csillag-sugár rezeg.
A szent agghoz közel pedig
Egypár csaló veszekedik.
Könnyű a munka osztozásig,
De hajh, az osztozás nehéz,
Egyik irigyebb, mint a másik
S a két gaz mindjárt összevész.
Jajgatva futkos szerte-szét
A táborban Szűz Mária,
A bú majd élvévé eszét.
Hol van fia? Hol van fia?!
De kérdés, kérés mind liiában,
A várva-várt válasz helyett
Mindig csak ez a felelet:
„Én nem láttam, bíz én se
[láttam.“
Van, a ki még választ sem ád,
Hanem gorombán rája mordul,
És másik oldalára fordul
S hatalmasan hortyog tovább.
Nem, nem lehet megállnia,
Fut, fut szegény Szűz Mária,
Gyorsan, a hogy csak bírja lába,
Szent József alig ér nyomába.
Elhagyják a biztos helyet.
Csak vissza-vissza merről
[jöttek! . . .

Csöndes az éj, a messze mélylő
Sötét égen fejük felett
A csillagok úgy tündökölnek.
Alant pedig minden setét,
Az út fölött még a fehérlő
Meszes sziklák is feketék.
Mária olykor meg-meg áll,
Kiált — és hallgatódzik aztán,
Nincs semmi hang, csak egy
[sakál
Yonít fel éhesen a pusztán.
Osszeborzad önkéntelen,
Elfogja őt a félelem;
Előtte rémes képek állnak,
Már látja holttestét fiának ...
Ott, ott nyúlik el véresen,
Lecsukva ím a drága szem,
Fejéből lassan vér szivárog,
Haja porral s vérrel kevert,
S ádáz fogakkal vad sakálok
Szaggatják a kitárt kebelt!. ..
El, el kísértő látomány!
Mária magát összeszedve,
Csak megy tovább, gyorsan,
József pedig alig pi hegve [sietve,
Botorkál a szent Szűz nyomán.
S mennek a végtelennek tetsző
Nagy éjszakán tovább, tovább,
Mária szívén hajh, a metsző
Kétség keserves kínja rág.
Hiába néz, hallgat, figyel,
Nincs semmi hang, nincs semmi
Keleten végre felköszönt [jel.
A büszke nap sugárzó képe,
De enyhülést, vigaszt nem önt
Az anya csüggedő szívébe.
Egy-egy járókelőt ha lát,
Hiába mondja el baját,
Nem látta senki a fiút.
Oda van, eltűnt szemefénye,
S a mint előtte fogy az út,
Akként fogy haldokló reménye.
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Mert Menasse és Ephraim
Földje mögöttük elmaradtak,
— Naaratha és Zemaraim, —
Már Benj amin földjén haladnak,
S Jerikót halra hagyva, ketten
Ott mennek immár csiiggedetAhol a kis Adnmmimon túl [ten,
Az út Jeruzsálemnek fordul.
Fáradtan, étien, födve portul
Mária s József ott halad
Az Olajfák-hegye alatt.
Feléjük karcsú pálmafák
Árnyékadó ernyője rezdül;
De a két vándor nem pihen
A Josaphát hús völgyiben,
Hanem a Kidronon keresztül
Jeruzsálemnek neki vág,
S a szent város halmára hág.
A városban a szent pár
[gyorsan
Rokont, barátot felkutat,
Kikérdezik apróra, hosszan
Szállásiadé gazdájukat.
Mária sírva, az örök
Isten nevére könyörög:
„Oh emberek, oh véreim,
Az Urban én testvéreim,
Közöttetek egy is ha van,
Ki látta gyermekem’, fiam
S Jehova irgalmába’ hisz:
Csak egy szócskát, mely
[nyomra visz !“
De vigasz fáj dalmára nincsen,
Mitsem tud ismerős, barát.
Bezörget hát minden kilincsen,
Házról-házra, koldus gyanánt.
Ruhája megszaggatva, és
Haja szétbontva száll, repül,
Szemében a kétségb'esés
Meredt, ijesztő réme ül,
Mely az őrülettel határos.

Úgy szédíti fejét a város,
Ez a roppant nagy kőhalom,
S a házak a két oldalon
Sziklasíroknak tetszenek,
Melyekben föltámasztva háttal
Bepólyált holtak fekszenek. ..
Tele van lelke gyötrő váddal,
Nem bír magával Mária,
Szíve önvádtól tépve dobban,
Volt édes, drága, szép fia,
De el kellett pusztulnia,
Gondját mért nem viselte
[jobban ? !. . .
A bethlehemi jászol óta
A fúvó széltől is megótta,
Kijátszta a zsarnok vasát,
Heródes véres pallosát,
S míg ott ringatta bölcsején.
Egész lelkét reá lehelte,
S a szeretet édes tején
Mily gyöngéd gond között ne[velte;
Hallotta első "gügyögését,
Látta a lélek ébredését;
Látta,, a mint a sápadt gyer[mek
Testben, lélekben egyre fejlett,
Látta a mély tüzű szemek
Sötét fényét örvényleni,
S arany fürtös feje felett
Sugárkört látott fényleni.
Látta, de hajh, nem látja
[többé!
„Oda van ő, Jehova född bé
Örök homálvlyal a napot!“
Mária szívéhez kapott,
Térde remeg, ereje fogy,
Már elbukik, szerencse hogy
József hamar felfogja őt, .
A kábultat, a szenvedőt . . .
Csupán pár perczig tart alélta
S fölnyitja szép szemét megint,
S fájdalmasan szomorú, méla
Szemeivel körültekint;
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De ánmlását, oh, ki fesse?
Ott látja szemközt, éppen ott,
Ama dicső nagy templomot,
Salamon fényes templomát. ..
Józsefnek némán int: kövesse,
Hadd keressék föl Jehovát,
Megenyhül tán a bú, a vád.
A templomba,akár amenny
ibe,
A szent pár elfogódva megy be.
Fölöttük kettős ívbe hajlik,
A roppant, óriási bolt,
Alant vitázók szava hallik,
Mária szétnéz s felsikolt,
Szívén az öröm átnyilallik,
Közöttük ott van ím fia:
„Oh hála néked Jehova!“
írástudók s papok között
A gyermek Jézus ottan áll,
Miként a lángba öltözött
Cherub, Éden kapuinál,
ím, a tizenkét éves gyermek
Kiállt az éles szófegyvernek,
A melylyel reá támada
A farizéusok hada,
Kikből nem a próféta-szellem
Mély titka szól, nem a csodás
Örök kinyilatkoztatás,
Hanem ó-cháldeai nyelven
Furfangos szőrszálhasgatás;
A törvényt addig magyarázzák,
Csűrik, csavarják,
Szűrik, kavarják,
A míg belőle ki nem rázzák
A lelket, és más nem marad,
Csak holt betű, csak rút salak.
De a kis Jézuson ki nem fog
Cháldea minden tudománya,
Róla a mérges nyíl lepattog,
Megoldva hull elé a pányva.
Igazság az ő fegyvere,

Ellenállhatlan sújt vele;
S mint jó kard, hogyha megfeSzava behat elevenig; [nik,
De róla vér s méreg helyett
Gyógyító ír, balzsam csepeg
S körülte a kevély papok
S írástudók úgy állnak ott,
Mint meghunyászkodott ebek.
A Szűz pedig édes fiát
Oly boldogan öleli át,
Hevesen kebléhez szorítja
Arczát, szemét csókkal borítja,
S ajkán szelíden kél a vád:
„Fiam, mért hagytad ott anyád’?
Lelkem’ búval mért itattad?...
Hogy mennyit szenvedtem
[miattad,
Nem tudja más csak Jehova...“
Elhallgat s könybe fúl szava.
Jézus is anyját öleli,
De szeme könynyel nincs teli,
Hangja is nyugodt, nem remeg:
„Miért kerestek engemet,
Avagy nem tudjátok talán,
Hogy énnekem az én Atyám
Dolgaiban kell fáradoznom ?“
Mária rátekint ijedten
S lelke mélyéig összeretten.
Mert a szép halvány gyermek[arczon
Feltűnik valami csodás
Rejtelmes, bánatos vonás.
S ekkor, mint árnyék a tavon,
Melyet felhő játéka von,
Mária lelkén hirtelen
Egy alaktalan sejtelem,
Sötéten, de nem költve neszt,
Szállt végig, és vonult tova:
Ostor és töviskorona,
A Golgotha és a kereszt.
Vargha Gyula.
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Jézus.
Egykor — emlékszem — gyermek voltam még én
Anyám szelíden az ölébe vett,
Ügy elmerengek most is az emlékén —
És elmesélte szép történeted:
— Előttem állt a bethlekemi jászol,
Tündöklő csillag napkeleten távol,
Angyalok zengtek titkos csendes éjen . . .
— Kértem anyámat — olyan szép! — meséljen
És ő mesélt: „Nézd édes kis cselédem:
Áldott Jézus a jászolba’ pihen.
Most feltárul — nézd — előtte az éden:
Ott szunnyad anyja puha öliben“ . . .
Ez éden üdvét én is érzém akkor
Anyám ölében — téli alkonyaikor —
Ekkor lettél te, világ Megváltója,
Kicsiny szívemnek örökös lakója!
Elszenderiiltem . . . A mesének vége!
Álmodtam hozzá; mit? — már nem tudom!
De olyan szép volt: tán fönnjártam az égbe’
Te veled, nálad: édes Jézusom !
Mert ébredéskor úgy szerettem volna,
Ha fölvezetne hosszú, nagy lajtorja
Föl a magasba, Jézusom te hozzád,
Hogy megláthassam nyájas, szelíd orczád . . .
Sohase tudtunk, soha tovább menni,
Itt mindig, mindig elszunnyadtam én . . .
Nem is kellett más a gyermeknek, semmi:
Mint elpihenni anyja kebelén!
Ez volt akkor még minden üdvösségem,
Ezt is te adtad, áldott Jézus, nékem!
Ez volt akkor még minden boldogságom,
Ezért is a te szent nevedet áldom!
Később, mikor már több után is vágytam:
A sors, az élet messze elvetett . . .
— Egyedül állok ím a nagy világban
S csak előveszem szent történeted,
A hol elhagytuk, csak folytatom ottan,
— S ez a félénk szív fölhevül, megdobban!
S kibontja szárnyát ez a csüggedt lélek,
És újra hiszek és újra remélek!
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Ha fellegek komorulnak fölöttem,
Ha tengerár, vad örvény fenyeget,
Ha porba hullok, hitben megtörötten :
Csak felébresztek Jézus, tégedet!
— Felleg oszlik, ha te csak egyet intesz,
Tenger csöndes lesz, ha te rátekintesz
S — szegény beteg — ha kegyelmed esengem:
Érintéseddel meggyógyítasz engem !
Érzem: te vagy az út, igazság, élet,
Te az egész, parányi részed én,
— Mert a szellemem, lelkem rokon véled —
S ez érzet szent örömet önt belém ! . . .
— O h! míg lábam e földi pályát futja,
Bármerre tér el éltem vándordíja,
Tövist szórnak rá, vagy rózsával hintik:
Te légy velem csak s — boldog leszek mindig!
Lampérth Géza.
«35
b) BESZÉDEI ÉS CSUDATETTEL
Jézus és a kis gyermekek.
Judea határin, de túl a Jordánon,
Tanít a nagy mester, lelki szemmel látom,
Tanít szépen, bölcsen.
Fölkeresi őt ott közel s távol vidék,
Nincsenek elvonva a bíztató igék
Soha, senkitől sem.
Egész tartománynak minden sorsú népe,
Oda járul folyvást a Krisztus elébe, —
Mindent tudni vágynak,
Ezért a mestertől kérdezgetnek sokat,
Van, a ki kémlelve szőrszálat hasogat, —
Tetszik ez néhánynak.
Sokan pedig hozzá kis gyermeket hoznak,
Kik még nem ismerik hírét sem a rossznak,
Rájok áldást kérnek . . .
Hogy csak kezét tenné a Mester fejökre,
Hiszik, minden cseppje áldott lesz örökre
Az ártatlan vérnek.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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De a tanítványok megütközve, mondják:
„Mért szaporítjátok ezzel az Ur gondját?
Minek itt a gyermek?? . . . "
A gyermekhozókat egyre jobban feddik,
Kedves dolgot tesznek, azt vélik ők eddig
S még helyeslést nyernek.
Haragra gyűl Krisztus, hogy ezt hallja s látja,
Mert ő, a gyermekek szerető barátja . . .
Az ártatlan keblek,
Kiknek szíve, lelke még teljesen tiszta,
Kik keresik őtet s áldást kérnek bízva:
Benne védőt lelnek!
„Engedjétek őket, hadd jöjjenek hozzám! . . .
Kedves, bájos arczot, tiszta szívet hozván“,
— Szólt a mester rajok —
Az ártatlan élet nagyon becses, drága,
Mert csak ilyeneké az Isten országa! . . .
Menny az ő hazájok.
„Ne tiltsátok őket! . . . bizony mondom néktek.
A ki úgy él mint ők s nincs szívében vétek:
Az jut mennyországba!
De a bűnös előtt, ki nem tér meg soha
S mint a kis gyermekek, így nem járul oda:
Az út el van vágva!!“
Szólt, s a kicsinyeket ölébe felvette . . .
Oh ! ki ne örülne szívében felette,
A mit velük Ő tett ?! . . .
Szeretet dobogván magasztos szívében:
Kezét kis fejükre reá tette szépen
S megáldotta őket!!
Somogyi Antal.
<3?
A naini ifjú.
„Kitették a holttestet az udvarra“,
Szegény asszony, özvegy asszony siratja.
Reá borul egyetlen egy fiára:
„Most tetszik meg, ki az igazi árva“.

Végig vitték a halottat az utczán,
Véges-végig sírás fakad az útján :
Özvegy asszony sírdogálva kiséri,
A ki látja sírva fakad, úgy nézi.
Jaj de gyászos Nain város kapuja,
Halottvivők sírva mennek ki rajta
Özvegy asszony kedves fiát temetni;
Jaj de nehéz a koporsót emelni!
Jaj, de fényes Nain város kapuja,
Életigét vivők mennek be rajta.
„Ne sírj“, szól a Dávid Fia, az Elet,
„Ne sírj asszony, megholt fiad feléled !“
Halottvivők megdöbbenve megállnak:
Ki az, a ki parancsol a halálnak ?
„Kelj fel ifjú!“ szólt a holtnak az Elet
És a halott a halálból feléledt.
Jaj de ragyog Nain város kapuja!
Özvegy asszony boldogan megy be rajta:
Újra örül egyetlen egy fiának.
Mert az Élet parancsolt a halálnak.
Oh asszonyok, édes anyák, halljátok,
Könnyeteket Jézus előtt ontsátok.
Sirassátok szegény megholt ifjakat,
A kiket a Halál: a bűn elragadt.
Áldott Jézus, látod mennyi a halott,
Te felkelthetsz mindenkit, ha akarod ;
Könyörülj hát, nézz a hívő könnyekre :
Támaszsz minden szívet hívő életre.
Kecslceméthy István .

<3*
A naini ifjú.
Luk. VH. 11—26.

Halott van Nainban, temetnek, temetnek,
Se vége, se hossza a gyászos menetnek.
Mindenegyik arczon redőt vont a bánat,
Fölzokog a jaj, mi a seb nyomán támad:
„Jehova, Jehova, Izráel királya,
Miért mérsz ily csapást egy szegény anyára!“
8*

Szegény özvegy-asszony kiséri a holtat,
Súlyos a teher rajt’, nem bírja, leroskad,
Hang se kél ajakán, köny se ül szemében,
Csak szíve jajdul föl némán, keservében:
„Jehova, Jehova, Izrael királya,
Miért mérsz ily csapást, egy özvegy anyára!“
Viszik a koporsót, temetnek, temetnek,
Se vége, se hossza a gyászos menetnek.
De íme mi történt? . .. egyszerre megállnak ...
Ki állja el útját a gyászos anyának ?!
Ki más, mint az élet hatalmas királya;
Jehova lenézett a gyászos anyára.
Odalép a holthoz, megilleti kézzel,
És szól: „Ifjú, hallod, néked mondom kélj fel!“
Felül ez a szóra, megnyíl’ szeme, szája,
S oda borul anyja ölelő karjába . . .
Öröm-zsolozsmává változik a gyászdal:
„Itt a Messiás, ki megvi a halállal!“
Porkoláb Gyula.

Jézus a vendég.
Szegény ember, csak napszámos,
— Kis családja igen számos, —
Nagy keserves munkát végez,
Azután ül az ebédhez.
Koldus ebéd — ő reá vall —
Híg levecske, csak egy tállal,
Pléh kanál benn köröskörül —
Ennek csak az éhes örül.
Szegény ember, jámbor ember
Mindjárt neki látni nem mer,
Előbb halkan elrebegi,
Vele mondják a gyereki:
„Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, a mit adtál nékünk!“
Jézus, fenn az örök fényben,
Kedvét leli a szegényben,
Hajt az esdő, buzgó szóra,
Szerény, kedves meghivóra.

Veszi földön vándor képét,
A gúny hóig vonja léptét.
Bekopogtat: „szabad?“ — tessék!
„Hej egy falat be jól esnék!“
Szegény ember és családja
Fáradt vándort jól ellátja.
„Hát bizony, mi véknyan élünk,
Hanem azért egyél vélünk“.
Jézus is kap egy kanalat,
Jut rá sok lé, kevés falat.
A szegénység gyönge kosztját
Véle hiven így megosztják.
S a mint esznek — eddegélnek,
Tessékelve a vendégnek,
Szól az asszony: apjuk lássa
A leveske mily pompás m a!
Szól az ember: bizony anyjuk,
Ezt a levest itt nem hagyjuk;
Rég eszünk mi együtt ketten,
De ilyen jót még nem ettem.
Szól egy kis lyány: édes szülém.
Éledek e levestiil én,
Pedig gyönge, beteg voltam,
Sorvadoztam, majd megholtam.
Szól a fiúk: én is érzem,
Pezsdül tőle minden részem.
Szinte olyan erős vagyok,
Dolgozhatnám, mint a nagyok.
S mind a többi apróbb cseléd
Eldicséri eledelét:
Ilyet — nincs is ennek mása —
Nem főz a király szakácsa!
Áldott megelégedettség
Fogja el itt ki-ki testét —
S öreg, apró mind a hányán
Esznek boldogan, vidáman.
Hát a vendég ? . . . Ül csak szépen,
Szelíden a durva széken
S nézi biztatón mosolygva,
Milyen jó e jóknak dolga.
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Feje körül szivárvány gyűl,
Teste ködszövetté lágyul,
Megjelen egy fényes csillag
S Jézus elszáll, mint az illat.
Mire föltekint a jámbor,
Boldog nép, — már nincs a vándor . . .
Vajh ki volt ő, hová lett ő?
Vájjon jóízűt evett ő? . . .
A szívekre halkan száll a
Tiszta értés s zeng a hála:
Édes Jézus, téged áldunk,
Te voltál ma vendég nálunk,
Te, ki jó szegénynek osztod
Ételére a malasztot. *
Kozma Andor.
&
Jézus és a nép.
Irgalmasságot akarok és
nem áldozatot. Mát. 9, 1.

Az emberek közt széjjel járván,
A bűntől terhes föld határán:
Égi atyjának egyszülötte
Isten országát terjesztette,
És a tőle építtetett, eredt
Ország alapja lön: — a szeretet!
S melyért az égből földre szállott:
Javítá a bűnös világot;
S a szó, ha szent ajaki mondák,
Édes volt, mint a méz s orvosság.
A mester, Jakab s több tanítvány
Jeruzsálem felől jövőnek;
A hol idején a páskhának,
Néhány napot fenn ünnepiének.
S hol az út Bethfagénak fordul,
Zajgás hatott feléjük jobbrul
És látának nagy sokaságot,
Mely egy fánál tolongva állott.
A Jézus maga felkereste:
Ki bűnös volt s nyomá kereszte;

Most is így szólt: gyengének gyámja,
Vaknak legyen világossága!
És járnia a sokasághoz,
Mely átkozódik, zúg, kiáltoz.
Az út melletti fügefának
Árnyékában ülvén valának
Egy beteg férfiú s búbánat
Miatt nyögő asszonyi állat.
Az asszony, hitestársa nyilván
A betegnek! — szólt egy tanítvány.
S a férfiú monda hálásan:
Nem testvérem, sem hitvestársam!
De az Úr ne távozzék tide
Ki megszánt s rajtam könyörüle !
Idegen vagyok Izráelben :
Beteg levék és eltévedtem;
S ím e fánál fáradtan, éhen
Összedőlt alattam öszvérem,
S én, nagy sérülésnek miatta.
Feküdtem félholtan alatta.
Izráel népe, nagy csoportban
Haladott el mellettem gyorsan ;
* A páskha-bárány ünnepére
Ki-ki a szent városba téré;
S én kínomban kiálték, szólván:
Segítsetek sorsom mi voltán,
A Jehovának szent nevében! . . .
S vigasztalást hiába kértem . . .
Mert ők mondának: Az Úr vélünk,
De ápolásra rá nem érünk!
És újra számosán jövének,
Nők, férfiak, ifjak és vének;
S én kínaim közt fel-felsírék:
Nézzétek, elborít az Ínség!
S a csapat szólt: a szent városból
Elmaradnánk az áldozatról!
Elepedtem, szóm már megállóit,
Midőn jött ez asszonyi állat,
És ő hozzám járulva menten,
Nagy ínségemből mentve lettem.

Köntösét szó nélkül eltépte,
Sebem kötözgetvén be véle!
S a mit az áldozatra szánva,
Karján vitt elfedett kosárba’ :
Elővevé és gyötrő éhem’
Megenyhítette véle szépen;
És cseppjei hűvös kútfőnek,
Égő szomjam enyhére lőnek;
S vígasztalási ajakának
Lelkemre nyugtatón hátának.
S ím most e nép és ösmerősi,
— Bűt és könyűt okozva néki, —
Szemére hányják, hogy miattam
Nem vett részt a nagy áldozatban . . .
Szemére hányjuk, hogy miattad . . .
— Zúgott föl a bőszült, szilaj had, —
Ki nem vagy egyhitű, se’ vére,
Nem jött a husvét ünnepére!
S Izráelnek szent városába’
Megtisztulást se nyert a kába!
Tüzénél égő áldozatnak,
Hol a füst és láng mennybe hatnak:
De tán kovászost is evett még!
Kövezzük meg . . . zajongtak ekkép.
S mint szikla, tenger hullámábul,
A nép közül bátran, szilárdul
A megváltó emelkedék fel,
S a szózat ajkirul imígy k el:
Ki az köziiletek, ki által —
Hat a sziklán pillantatával ?
Avagy a szív mélyébe nézhet . . .
Hogy ajkán ily kemény ítélet!
A törvény mond: hogyha szombatnap
Barmod verembe hull, kivonjad!
Kik ünnepen szegény- s betegnek
Enyhülést hoznak: jót mívelnek!
S bizony bizony mondom tinéktek,
Kik az oltárnál ünneplétek,
S élvén kovásztalan kenyérrel,
Imádkoztatok nappal éjjel, —
Bizony bizony mondom tinéktek:
Mind, annyi jót nem művelétek,

— S nem vagytok kedves Jehovának, —
Mint maga ez asszonyi állat! ,
Ki vagy te, a ki szólsz imigyen ?
— Kiálta a nép ingerülten —
Avagy tán elhiszszük mi néked,
Hogy a törvényt követni véteké
Avagy tán elhiszszük, hogy annak,
Ki ront, mulaszt, érdemi vannak?
Talán e meddő vagy e száraz
Fügefáról gyümölcsöt rázasz?
És hirtelenséggel szél támadt,
Rengetvén a fügefaágat;
És róla rögtön nagy bőséggel.
Megért gyümölcs hullonga széjjel.
Nem szólt a nép, s magát megadta
Nagy álmélkodásnak miatta.
És szólt a Megváltó ismétlen :
Utas, kelj föl s menj el épségben!
Jó asszony, tieidhez térj meg,
Az Úr kegyelme van te- véled!
Boldogok, kik e szót megtartják :
Nem áldozat, de irgalmasság!
Tompa
<3?
Jákob kútjánál.
A földi szomjúságot oltani
A nő Jákob ős kútjához megyen;
„Oh, hol fog, ha van, oly víz omlani,
Mely belső szomjam enyhítő legyen ?
Ha volna forrás, mely titkos vizével
E belgyötrelmet örökre oltaná el,
Nem e kúthoz járnék meríteni,
Ott fognám én szomjam enyhíteni!“
Jákob kútjánál vándorember ül,
Ki a nőnek ilyen forrást igér
S ez, hogy ne szomjúzzék s szünetlenül
Ne fáradjon, ily forrást esdve k ér:
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„Adok“ : mond az, „de hívd el férjedet!“
„Nincs“, mond a nő. — „Én látom szívedet.
Öt férjed volt’s ki most férjed, vele
Szövetséged nem istenként kele.“
Ott áll a nő, oly némán, mint a kő,
Szívében bámulat van s rettegés;
A szózat, a nagy vétket felfedő,
Keresztüljárja, mint kétélű kés ;
S a porba nagy fájdalmától omolva
Szól, a vándornak térdét átkarolva :
„Bűnös vagyok, de iidvem szomja nagy,
Uram oltsd el, mert te próféta vagy!
GarizinUés Sion a két halom,
Hol Istenét imádja Izráel,
Melyiktől jő bocsánat, ótalom,
Melyikhez fussak bűnöm terhivel?
Imádandójaz irgalomnak atyját, U
Hol mutassa bé lányod áldozatját?
Az üdv forrása melyiken fakad,
Enyhét lelkemnek vájjon melyik ad ?“
És Jézus" Krisztus, a próféta^szól:
„Asszony! a rég várt óra megjelent!
Hogy annak, a kinek parancsból
Alatt a földön és az égbe’ fent
Minden függ, nem lesz többé tisztelése
Helynek s időnek tévelygő lesése
S nem lesz*mennyben imára hallgatás,
Mely kiiláldozat s ajakjártatás.
„Az Isten Lélek s a ki tiszteli,
Lélekben és igazságban tegye :
Lélekben, mert csak a lélekteli
Imádónak int a Lélek kegye;
S igazságban, hogy buzgalmát bezárva,
Míg földi pálya áll előtte tárva,
Imája légyen lelke ihlete
S imádás légyen teljes élete!“
A nőt többé a föld kietlenén
Ma a vándor Inában kémleli,
De a prófétát Isten jobbfelén
Imádó lelke most is felleli;
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Fel őt, fel szózatát a szentírásban —
Hited- s éltednek nincs alapja másban —
Azon forrásból, mely innét omol.
Meríts — s örökké nem szomjúhozol!
Székács József.
<5?

Jézus a tengeren.
Apostolok tengerre szállva
Eveztek a túlsó határra;
Mögöttük immár Galiléa,
De néz utánuk még áléivá;
Előttük a part dús viránynyal,
S vár a szentekre néma vágygyal.
„0! — mond Júdás, — mi szép e hely!
Szelíd alkony szellőt lehel;
Az ég gyújt értünk csillagot,
0, én itt oly boldog vagyok!“
„A mester alszik, lassan ember!“
De Júdás csak nem bír a kedvvel.
„Júdás, ne zúgj, — mond bölcs Jakab —
Közel a part, hajónk halad;
Árny, üde illat, béke,* csend
Van ott, — a tengert föl ne verd!“
A tenger csöndes, sima habján
Reng a hajó, — imádkozó lány
Keblén a szűzi patyolat —
S benn a fényes tükör alatt
Ezer mosolygó kép ragyog,
Az ég, a hold s a csillagok!
„Izzadsz, Tamás; tikkadsz te, Péter;
Evezni mért oly balga hévvel?
Mi üdv, mi kéj itt élni ma, —
A tenger oly csöndes, sima!
Ringjunk, pihenjünk e gyönyörben,
Majd partot ér hajónk a reggel!“

„Nálad az erszény, legyen úgy,“
Mondák többen, „Júdás ne zúgj !“
Mondák ketten ; de a hajóban
Immár a többség kedvre lobban.
A tengeren víg zaj hallatszik,
És a Mester mélyebben alszik.
„Elég a kedv, kormányra, P éter!
Bizony, bizony, hajónk nem ér el!“
„Nem vagy te mester; míg az alszik,
Mulathatunk kedvünkre addig.“
És kik előbb eveztek hévvel,
Most elmerültek szinte mélyen;
Jézus pedig aludt, de jobban,
Mind jobban a zajos hajóban.
De zúg az orkán szörnyű bőszen
S rendítő óriási kézzel
Lecsap, mint a villámütés
A habra — az megrendül és
Örvényt fúr a mértföldnyi mélybe,
S tornyot vet a végetlen égre!
Sötét, mint a kháosz előtt,
Az ég, a tenger és a föld;
Csak egy sugár, egy szikra nincsen,
Mi a vészben reményre intsen . . .
És az apostolok hajója,
Hol fölvetve, hol elsodorva,
Küzd a háborgó tengeren,
A vészes és vak éjjelen, —
Péter feszült erővel küzd, h ajt;
János a slilyedő hajón ta rt;
Tamás haját szaggatja, tépi,
Jakab a part határát méri,
S a part, a part most távolabb van,
És meg se látszik a viharban!
Júdás reszketve hull le térdre
S jajgatva, esdekelve, kérve
Csókolja a mester kezét,
S rángatja felső öltönyét: —
„Uram segélj, mert elveszünk!“
Utána mind: „jaj, jaj nekünk!“
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Főikéi a mester s mély szemével
Végignéz az örök sötéten;
Jobbjával int a kába habnak,
Baljával a szilaj viharnak: —
„Isten, te vagy úr egyedül!“
Hab elsimul, ég földerül,
A férfiak Jézusra nézve,
Jézus pedig állt égi fényben
És szól vala buzgón, szelíden :
„A tengernek mosolygó tükre
Vihart is rejt a kishitűkre,
S míg a hajó partig halad,
Rongálja vész, hab, áradat.
Ember! ha a bűn elmerít,
Keltsd föl korán, s megtart a h it!“
Fejes István.
<3?
Jairus leánya.
És leesett az erős férfi
A mester lábai elé.
Remegő karját remélve nyújtja felé, —
Zokogva kéri:
Beteg a lányom,
Fakadó virágom,
Egész világom!
A halál csontkeze már megragadta,
Vissza nem adja . . .
De te erősebb vagy a halálnál,
Ha te a beteg ágya mellé állnál —
. . . Jézus rátekint az esdeklőre:
Derült nap a komor felhőre,
Szivárvány születik belőle.
**
*
Tizenkétszer látta
A rügy fakadását.
A rügy fakadását, a rózsák nyílását.
Szép volt, mint a szép piros hajnal.
Szelíd, mint békét hirdető angyal,

Eleven, mint a zerge,
Ajka beszédes, mint a csermely,
És most mivé lett?
Üveges szemében alig van élet,
Két orczáján tűzrózsa ég . . .
Közel, közel a vég!
Forró köny öntözi arcza tűzrózsáját,
Forró csók hűsíti epedő ajakát:
Anyja könyje, csókja.
Oh, ha forró könyje, oh ha vére árán
Megválthatta volna a halál karjából,
Megváltotta volna.
De nem tehet érette semmit, semmit,
Csak remél, — csak sír.
A beteg szívére teszi kezét,
Szemét arczára függesztve,
Minden lélegzetét leste,
S figyelte az utcza neszét,
A várt segítség ha ideér-e?
Vagy a csontkezű halál győz-e?
Minden zörejre éled reménye,
Felcsillan könnyes szemének fénye.
„Uram siess, siess ne késsél,
Szívem megszakad, megöl a kétség.“ . . .
Aggódva a perczeket számlálgatja,
Marasztaló szóval lányát szólítgatja:
„Nézz reám, ölelj meg!“
S liliom két karját kinyújtva a gyermek
Anyját átöleli.
Anyját átöleli görcsös szorítással.
Anyámnak szólítja pihegő súgással,
Hondokán veríték gyöngyei ülnek,
Orczái pirosra hevülnek,
Szelíd mosoly vonul ajkain végig
Még egy tekintetet vet anyjára,
Édes, szelíd tekintetet,
Mélyet, áthatót, kedveset,
Mint a nyugvó nap a kedves tájra . . .
Egész testében összerezzen,
S ajkáról a végső mély sóhaj ellebben .
. . . Fájó zokogás hat a földtől az égig,
A megtört anya szíve vérzik.
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„Nincsen gyermekein, vége, vége,
Összetört szívem egy reménye:
Az Úré az erő s a hatalom,
De ő nem könyörült fájdalmamon!“
**
*
Halálos hírrel siet a szolga,
„Ne fáraszd a Mestert!“ — lemondón mondja,
„Hiába most már úgyis minden,
Leányod — nincsen.“
Láttatok-e már reményt megtörni? . . .
— Lába meginog, szive megrezzen,
Könyje megered nehéz cseppekben, —
De Jézus szól,
Nem szólott soha senki szebben —
„Ne félj, csak higyj, s megtartatik! . . .“
Nem fél, hisz, remél, ha Jézusra tekint,
De kétsége legyőzi megint,
Ha hazafelé fordítja szemét,
Már hallja a gyászolók zaját.
Már látja a fájdalmas anyát,
Már látja leánya hűlt tetemét . . .
Fizetett emberek vásári gyásza,
Az anya fájó sikoltása,
Az atya hörgő sóhajtása :
Kínok keserű tengere,
Fájdalmak sötét fellege! . . .
De íme Jézus szelíd szava hallszik:
„A leány nem halt meg, csak alszik.“
S mint a fergeteg tör ki erre
Gúny, szidalom, kétség egyszerre,
A pokol egész hada felszabadul
Szegény szíveket tépi vadul . . .
A Mester megfogja a lány kezét, —
A lány felül,
Sötét éjre szép nap derül,
S elbuvik mind, egymásután
A holló, a halálmadár.
S lecsendesül a szívnek zivatarja . . .
Ilyen erős a Jézus karja!
Kecskeméthy István.
<32
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„Ne félj, csak higyj !“
Lukács 7, 50.

„Ne félj !“ Ez az égi vigasz
Hangzott egykor Jairushoz,
Kinek megholt leányának
Új életet a Krisztus hoz;
„Csak higyj !“ És hitt . . . és hitének
Boldogság lett örök ára,
Mert leánya föltámadott
Az Űr Krisztus egy szavára !
„Ne félj!“ Bűnbe-merült ember
Hozzád is szól ez a szózat,
Hogyha lelked szörnyű vádja
Tőrként járja át valódat;
„Csak higyj !“ Oh, higy a Jézusnak
Csodatevő váltságában,
És 0 szíved hullámait
Elsimítja csöndben, lágyan!
„Ne félj!“ te, ki közeledni
Akarsz az Úr keresztéhez:
Sebeibe rejt tégedet,
Hol lelked csak üdvöt érez;
„Csak higyj“ és ő szelídeden
Keblére fogad, ölel
S folyton hangzik szent ajkáról
Mindenekhez: „Jövel, jövel!“
„Ne félj!“ gyermek, felnőtt ifjú,
Érettkorú s ősz aggastyán!
Hisz értetek sóvárgó vágy
Tükröződik arczulatján!
„Csak higyj“ ama boldogságban,
Mit csupán Ő adhat néked,
Ha az Ő szent tudományát
A szívedbe mélyen vésed!
„Ne félj“, árva, gyászos özvegy,
Koldus, vándor, elhagyatott!
Terheidet, bánátidat
Lábainál lerakhatod;
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„Csak higyj“ Benne, ki áldását
Folyton hinti e világra,
Hiszen a ki Övé lett már :
Nem védtelen, özvegy, árva!
„Ne félj!“ — bármi vész fenyeget:
Segélyedre közeibe jő,
S közeledtén mosolygni kezd
A szenvedő, a könyező.
„Csak higyj !“ és a kín érzeti
Átváltoznak örömökké
S ajakidnak rebegési
Őt, Őt áldják mindörökké !
„Ne félj !“ ha a bús halálnak
Megérint majd hideg szele,
Ha éltedben Néki éltél:
Égi üdv lesz halni Vele;
„Csak higyj!“ Szíved dobogása
Azt dobogja utoljára:
Nem árthat a sír énnekem,
Feltámadok szent szavára!
Jámbor Lajos.
«3?

Az Úr lábainál.
Zúg az élet sebes árja,
Hozzád megyek, légy óh velem,
Örvény után örvényt hányva;
Én Megtartóm, én Góelem!
S dob magasra, dob a mélyre,
A vész között Hozzád futok,
— Erőm gyengül évről-évre.
S lábaidnál leborulok.
Reszkető szavakkal kérdem:
Ki véd, ki őriz meg éngem!?
Gátat a haboknak ki vet?
Ki ad reményt, ki ad hitet?
. . . A tajtékzó habok fölött,
Bősz vihar s hullámok között
Jár egy alak; óh ismerem:
. . . Rabbuni! Édes Mesterem!
Te vagy az, Te, Isten-ember!
Kit ural a menny, föld, tenger;
Ki ha intesz: csend, béke lész,
Elsimul a hullám, a vész.
Payr Sándor: Hárfahangok.

Hozzád, ha kétely, bűn emészt,
S a Lélek tisztulásra készt;
Bűnöm, terhem, ezer bajom,
Mind, mind lábaidhoz rakom.
S Te biztatva, Te áldva szólsz,
Irgalommal felém hajolsz;
Isteni szód eget kínál . ..
Hadd zokogjak lábaidnál!
Hadd zokogjak, vezekeljek;
Tedd fejemre áldó kezed!
Vargha László.
9
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c) SZENVEDÉSE ÉS MEGDICSŐÜLÉSE.
„Jobb néktek így.“
— Gerok. —
Ján. 16, 7.

„Jobb néktek így, hogy immár elmegyek“,
Bár szívetek sajog, vérzik e szóra.
Am fájdalom bölcsője az örömnek
S enyészet az öröklét hordozója,
Virág fakad a sírhalom tövében.
Érettetek s még sokakért foly vérem,
Jobb néktek így! . . .
Jobb néktek így! Nem ismertek ti még,
Nem lélekben, csak múló porhüvelyben;
lm lássátok a megtisztult Igét,
Mi salak volt — a test, eztán pihenjen.
A lelket egykor rátok majd kiontom,
Hogy kebletekben égi láng lobogjon,
Jobb néktek így! . . .
Jobb néktek íg y ! Míg féltve őrzi anyja,
Nem oly merész, nem oly erős a gyermek,
De künn a síkon önmagára hagyva
Tanul szemébe nézni fergetegnek.
Keblét viharra, vészre bátran tárva —
Ott születik a hős a bősz csatákba' . . .
Jobb néktek így! . . .
Jobb néktek így! Bár most nem értitek,
Hisz könyben úszik szemetek pillája,
Ám lesz idő, igen, megéritek,
Hogy tisztán láttok napba, éjszakába.
A hívőké az élet koronája,
Higyjétek hát — a szó ahárhogy fájna :
Jobb néktek így! . . .
Vojtkó Pál.

ég
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Jézus imája.
Az árnyas, lombos G-etsemáne kertre
Lassan leszállt a komor esthomály.
A Megváltó övéitől környezve,
Egy cziprus előtt elmerengve áll.
Szétnéz a városon, hol üldözői
Tanácskozásra most sereglenek,
Hogy rá, ki nem tudott sohsem gyűlölni,
Vad gyűlölettel miként törjenek.
— „Én megbocsátok, suttogá szelíden :
Mert most is csak szeretni tud szivem.“
Majd tanítványaira néz soká,
A kik előtte ott zokognak:
„Ne sírjatok, lelkem megálmodá,
Nem lesz hatalma rajtam földi pornak!
Enyéim lesztek mindörökre . . .
Ha már a sírnak hantja föd be,
Feltámadok
s veletek maradok!
Lelkünk örökké él . . . Ne sírjatok !“
Itt csendes, méla hangja elakadt,
Némán intett, hogy ott maradjanak.
Megindult lassan, és kissé odébb
Arczra borulva így imádkozék:
„Atyám, ím itt van, érzem, amaz óra,
Dicsőítsed meg a Te fiadat.
Tudom, jóságod, mely éltem megóvta,
Nekem most még nagyobb nyugalmat ad.
Miket megszerzők szerető szavammal,
Örök hatalmam lesz a lelkeken:
Megváltom őket, elviszem magammal,
Örökké élni fognak odafenn!
„Elvégezém, mit rám bíztál e földön,
Megtartóm Néked az embereket;
Megőrzőm: rajok gonoszság ne törjön,
És köziilök ím el egy sem veszett.
Kiket rám bíztál, kiket nekem adtál.
Követtek engem szívből igazán;
Követtek, megtették, a mit akartál,
Értök könyörgök, Hozzád, jó Atyám !
9*
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„De nem csak értök: az egész világért,
Melyet szerető szívem átölel;
S hiszem, hogy — mint már e kis csapat megtért —
Mindnyájok útja Hozzád vezet el.
Kérlek, hogy adj nekik irgalmat itt lenn,
Benned mindnyájan egyek legyenek.
Szenteld meg őket, igazságos Isten,
Hisz igazság minden szavad Neked!
„Készen vagyok a végső parancsszóra;
De ajkamnak még egy kérése van:
Múljék el tőlem, ha lehet, ez óra,
Távoztasd tőlem e pohárt, Uram!
Kiáltok Hozzád — atyjához a gyermek —
Ne jöjjön már több szenvedés felém,
Ha úgy kívánod . . . Ám azért legyen meg
A Te akaratod, s nem az enyém!“
*
*

*

Két ezredéve már, hogy ez imádság
A Megváltónak ajkát elhagyá;
S Isten Fiát még most is egyre látják,
Kik egybegyűlnek a kereszt alá.
Vigasztalása most is mintha zengne,
Nyájas szavát még most is halljuk egyre.
S ő is örökre itt maradt velünk,
Velünk van, ha reményiünk, szeretünk;
Velünk marad, ha lelkünk nyomja bánat
S a fájdalomra hű vigasztalást ad.
E mondás: „nem enyém, de a Tiéd“,
Megvigasztalja milliók szívét!
Béry Gyula.
«3?

Júdás.
S mikor a sírok nyílni kezdtek A Golgothának oldalában,
S a nap világa megtörött
A temetetlen csontokon,
És meghasadt a templom-füg- Melyekre bús éjféli árnyat
[göny A nap törött világa von,
Az ősi szent falak között :
A melyek üreges szemekkel
Megátkozták az árulót:
S fájó sebekkel által ütve
Üldözve lelke kígyójától,
A harmadik kereszt felett
Bolyg Júdás, az Iskarióth.
A nagy haldokló elsóhajtá,
Hogy: „Minden elvégeztetett!“
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S bár térde roskad, szíve resz[ket,
Nincs nyugodalma fönt, se lent;
Fülében itt is, ott is egyre
A harmincz pénz ezüstje cseng.
S már tízszer, százszor meg
kerülte
Az éjsötét vesztőhelyét,
Meg visszatér a bűvös körbe,
Kerülni a kereszteket.
S míg lázas ajkán múlhatatlan
A Messiásnak csókja ég,
Kezébe görcsösen szorítja
Az árulás bérösszegét.
Oh, hogyha e hitvány ezüsttel
— Mely lelkét összeégeti —
Megválthatná őt a kereszttől:
Onéletét adná neki!
Ha megvehetné szívnyugalmát,
Elveszett üdve édenét,
Oh, ha begyógyíthatná vele
A vasszögek véres helyét! . . .
S mindig sötétebb lesz körötte!
Meg-megrendiil a néma föld,
Mint hogyha szíve meghasadna
S a nappal éjfélarczot ölt.
S a mint bolyong a mély sötét
ben
Meg-megbotolva, . .. czéltalan,
Leroskad a hegy szirtes ormán
Nem tudva hol jár, merre van?
És föltekint a szörnyű égre,
Mely mint az átok oly setét
S egy vércsepp hull forró feFölrázva lelke éjjelét . . . [jére
S kelettől nyugatig czikázón
Villám repül az égen át,
S hogy föltekint — irgalmas
[Isten! —
Sápadt ajakkal fölkiált . . .
Fölötte áll a nagy keresztfa,
S a kit elárult — rajta függ,

S reá hull átvert oldalából
A vér . . . itt... o tt... és min
denütt !
És elrohan, mint üldözött vad
A csontokon, a köveken,
Fut, mint az őrült, de fejére
A vércsepp hullik szüntelen.
A Gotgothának meredekjén
Villámos éjben egyedül,
Fut, de mitől fut, einem hagyja,
A szörnyű rém — lelkében ü l!
S a mint rohan, meg nem nyuOrült vakon, iránytalan [godva,
Izzó fejét a szirtbe vágja —
Egy „jaj !“ — leroskad . . . s
[halva van.
A test pihen már . . . nem a
[lélek !
Az fut tovább az éj szárnyain . . .
Az irgalomnak kapujához
Gyötörve űzi szörnyű kín.
„Bocsássatok be, az Atyához
Kinek fiát elárulám!
Megölt fiának szent nevében
Kegyelmet ad nékem talán.
Isten nem űzi el magától
A gyilkost és az árulót!“
“Ki vagy te szörnyű bűn szülötte,
Felelj !“ — „Júdás Iskarióth!“
A borzadály átfut az égen ...
Menny megdördül . . . csillag
[lehull . . .
Hozsánna némúl . . . csak az
Nagy átka zúgrá válaszul, [Isten
A síró lélek összegörnyed,
Borzadva elrepül tovább,
S eléri néma hollószárnyon
A kárhozatnak kapuját.
„Bocsássatok be! bűnöm szörCsak itt lelek rá büntetést, [nyű,
A melynek Isten nagy kegyelme,
Irgalmassága — mind kevés;
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Nincs bűn, csupán az enyém,,
[nem szültt
A föld csak egy ily árulót!“ . ..
„Felelj ! örök tűz új lakója,
Kivagy?“ — „Júdáslskarióth!,l*
— A láng m egáll... a „jaj“
elhallgat . . .
A kín egy perczig nem sajog. ..
Borzadva futja át a poklot
„Júdás Iskarióth vagyok!“ ...
S aztán fölzúg rá iszonyúbbani
A rémület, a szenvedés ;
„El! vissza innét Isten átka;
A kárhozat neked kevés!“
— S miként a vulkán szörnyűí
A mely a lángon átvonul, [füstje,,
Megy üldözötten Júdás lelke,,
Fönn és alant hazátlanul;
És visszatér megint a földre,,
A mely reája érdemes,
A melynek szörnyű Gol[gotháján,,
Kereszthalált hal jó s nemes.

Az Isten szörnyű átka rajta,
Száműzte őt, ég és pokol,
A mindenségben nincs hazája
A földön kívül. .. nincs sehol!
S itt bolyg közöttünk rémes
[árnya
Itt bolyg közöttünk nyugtalan,
Itt alkot újra Golgothákat,
A inig egy gondolatja van ;
Itten kisért, mint Isten átka
Az égostromló föld felett,
Száműzve égből és pokolból
Itten talált méltó helyet.
Oh, mert ezátkos, véres földön
Még egyre áll a Golgotha,
S nemesnek, nagynak és dicsőEgy közös útja van oda: [nek
Mert ostorozva és keresztre
Lön verve minden Messiás ...
Oh, mert éjféli szárnyra kelve
Közöttünk bolyg a Júdás
[lelke:
Az örök átok s árulás!
Váracli Antal.

A harmincz pénz.
Elcsattant már az áruló csók.
Elhangzott mint egy kígyó-sziszszenés; .
— Ennél már nem lehetett olcsóbb,
Az Úr éltéért harmincz pénz: kevés!
Júdás ott ül a templom ajtajánál,
Ajka csak mormol, számlál, egyre számlál:
T íz . . . húsz . . . harmincz . . .
Júdás csörgeti harmincz pénzét —
— Szíve szorul, szeme vadul forog! —
Melyek az Úr testét megvérzék:
Csattognak egyre túl az ostorok . . .
— Szívét a kínnak férgei csak ássák,
És számlálgatja az ostor csapását :
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . .
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Templom előtt galambkufárok —
És pénzváltóknak serge alkuszik,
Ajkuk a szóból ki nem fárad,
Árúikat sürgőn hozzák, viszik . . .
S ezt tíz, húsz — azt harmincz pénzért kinálják,
Júdás egy hang nélkül mozgatja száját:
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . .
És nagy terhétől földre roskad . . .
Arczán végigperdülnek könnyei;
„Ilyen foltot köny le nem moshat!“
Nyugalmát sehol, sehol, nem leli . . .
És térden csúszva jut el az oltárig,
Ajka még ott is halkan egyre számit:
T íz . . . húsz . . . harmincz . . .
A vének ajkán szent zsolozsma,
S az Úrnak dicséreti zengenek.
— Neki envhületet mi hozna ?!
Megnyílhatnak már néki az egek ? —
„Te vagy bosszuló Isten!“ zeng az ének . . .
S a mint mormol, csak nézik őt a vének.
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . .
S a harmincz pénzt ott széjjelszórja. —
„Vegyétek vissza, nekem egy se kell!
Oh, átkozott legyen az óra,
Melyben ártatlan vért árultam e l!“
— „Vidd el a pénzt! tied az, vérnek ára.“
S oda számlálják, nem hajtva szavára:
Tíz . . . húsz . . . harmincz . . .
„Oh, hát már nincs sehol bocsánat?“
— S mit itt keresett, nyugtot ott talál.
Szalad, szalad és meg nem állhat,
Mig el nem éri a szörnyű halált.
De a vérdíj templomban nem maradhat,
Földet vesznek hát rajta a halottnak
S oda fizetik érte: Tíz . . . húsz . . . harmincz . . .
Szász Béla.
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Krisztus Pilátus előtt.
Nézd, óh világ, a nagy tragédiát!
Ég-föld csodája lesz ez mindörökké.
Nézd, óh világ, az Isten egy Fiát,
Történetünkben nem lesz mása többé.
Halálán a kősziklák megrepednek,
Megszégyenítve szívét embereknek.
Kit a „Dies irae“ remegve zeng,
Ott áll az élők és holtak bírája,
Mint vádlott, az ártatlan, tiszta szent,
Tudatlanság s gonoszság tör reája.
Nyugodt fenség ül arczán és szívében,
S szeretet fénylik jóságos szemében.
Pilátus kérdez s Ő bátran felel:
Király vagyok, igazság fejedelme.
Országa „terjed távol és közel,
Imádja Öt minden szív, minden elme.
Fegyver nélkül száll új-új diadalra,
Az ő Igéje Istennek hatalma.
Most kötve még, mely minket áld, a kéz,
A dölyf, irigység, önzés kötve tartja;
A liliom vérben fürödni kész,
Magát a Bárány ím halálra adja.
Napunk leszáll, múló lesz elhunyása,
De mindörökké tart megújulása.
Oh, feltámadt Napunk, hitünk egén:
Áraszd világosságod szerteszéjjel!
Szárítsd a könyet itt e földtekén,
Fusson előled a rémséges éjjel!
Hevítsd a szívet szép-, igazra, jóra,
Édes reményt válts édesebb valóra.
— A nap világít, a nap melegít,
És a kereszt szent glóriában áll ma;
A szép jövő mindinkább közelít,
Valósul a Megváltó fényes álma.
Milliók ajkán áldva zeng az ének:
Dicsőség a menny és föld Istenének!
Sántha Károly.
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Ecce homo !
Im az ember! . . . nem, hiéna-had! . . .
Ajka, halld, mily szitkokra fakad !
Golgothára viszi Mesterét,
S üdvét önkezével tépi szét;
S kinek nyomán áldás virult s éden,
Kín-keresztre szegzi vad dühében.
S im az ember! . . . nézd s imádjad őt,
Az ártatlan, néma szenvedőt!
Bár jutalma gúny s kínos halál,
Csüggedés keblébe még se száll;
S szent testét mig festi drága vére,
Áldást rebeg gyilkosi fejére.
lm az ember! . . . bűnös, vak szegény! . . .
Setét fátyol leng ma is szemén;
Balga észszel vágja azt a fát,
Mely üdítő, friss gyümölcsöt ád.
S Krisztust, a ki üdve, megváltója,
Hűtlen megtagadja, kigúnyolja.
S ím az ember! . . . örök kegyelem,
Eltiporva is jót tesz velem!
Bűnöm átkát hordja, szeret, áld,
És megédesíti a halált . . .
Isten-ember, hálám zeng ma néked!
— Taníts tűrni, bízni s áldni téged !
Zábrák Dénes.

Golgotha.
— Gerok Károly. —

Sok földet én bejártam,
Hová útani vive,
Sok bércztetőn megálltam,
A mélybe nézni le.
De seholsem találtam
Oly bérczet én soha,
Oly csendes földi halmot,
Minő a Golgotha.

Nem nyúl úgy égbe törve
Jégfedte homloka,
Napfényben megfürödve,
Mint Alpok bércz-hona;
De földtül távol, éghez
Közel még nem hoza
Egy bérez sem úgy e földön,
Miként a Golgotha.
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Nem díszük tar fején se
Dús lombú korona.
Mit tölgyek terebélye
Vagy czédrus alkota.
Királyi bár a czédrus
A Hermon bérczfokán,
De meghajol előtted,
Kereszt a Golgothán.

Sötét e hegynek orma;
Ott napfény nem ragyog,
Zord felhő száll gomolygva
S örökké háborog.
De Hellas s Róma fénye
Ha rám sugároza,
Szent árnyadat kerestem
Még ott is Golgotha.

Hiányzik ott a pompa,
Nincs földi fény sehol,
Nincs dús viránya lombja,
Ezüst folyó se foly.
Egész föld összes kincsén
Mit csüngjek — gondolám —
Öt látva bús keresztjén
Ott fenn a Golgothán.

Ott vezekelve várt a
Hitetlen is halált,
Lator haláltusája
Ott égi kéjre vált.
Ott angyalok hárfáján
Hangzék a Gloria,
Dicsérve zengtek himnuszt
Te rólad Golgotha.

Moh-fedte ágyban ottan
Nem csörgedez patak,;;
Onnét le büszke folyam
A mélybe nem szakad. ?
De ott a szent keresztről
Egész világon át
Mint üdv forrása öndik
A vér a Golgothán.

Föld vándora, te menj hát
S ott tarts te pihenőt,
Bűn-terhedet, ki megvált,
Ott tedd le az előtt
S hirdesd: ki ott pihent le,
Az boldog igazán.
Az út a mennybe ottan
Visz át a Golgothán.
Hegedűs István.

Krisztus anyja.
Mikor beragyogja a földi dicsőség
A világ királyát, a hozsánnák hősét,
Mikor más se terem körülte virágnál:
Te örömkönyűddel titkon félreálltál, —
Oh Krisztus édesanyja, Mária!
Mikor kikaczagják és gúnyba feresztik,
S kárörömmel nézi egy világ a vesztit,
Mellé állni, mikor egy lett a halállal:
Te ott állsz mellette fénylő glóriáddal,
Oh Krisztus édesanyja, Mária!
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S a hogy így elnézlek tövén a keresztnek.
Olyan ösmerősül tűnsz fel a szívemnek.
Oh, tudom én már, nem először látlak,
Hívtalak én téged már édesanyámnak:
Oh Krisztus édesanyja, Mária!
És a hogy elnézlek tövén a keresztnek,
Meghányom a sorát egész életemnek . . .
S a te keresztednél, a szíved nyomában :
Megáldok valakit a haló porában,
Oh Krisztus édesanyja, Mária!!
Szabolcsba Mihály.

Stabat Mater.
— Jacoponus. —

Keresztfán az Isten Fia,
Ott zokog, ott sír Mária;
Atkulcsolván a keresztfát,
Lelkét éles tőr hatja át.

Míg végszavad elhal lassan,
Bűneimet megsirassam ;
Szent véred kiomló árja
Lelkem mossa meg tisztára.

Fájdalomnak éles tőre,
Oh mint vérzik a szív tőle!
Én Uram, e gyötrő kíntul
A kemény kő is megindul.

Mint Te, tűrjek és szenvedjek,
Megbocsássak, megengedjek,
Ügyemet Istenre hagyjam,
Szent tetszésén megnyugodjam.

Jézus, megsebesíttettél,
Én bűnömért Te szenvedtél;
Hadd gyógyuljak te sebeddel,
Sok nagy bűneimet vedd e l!

Már veled megfeszíttettem,
Nem én élek, Te élsz bennem,
A ki engem úgy szerettél,
Hogy értem halálra mentél.

Szeretetnek mély tengere,
Add, merüljön lelkem bele,
Hogy én szívem* felbuzduljon,
S érted, Uram, lángra gyűljön.

Mikor rossz napok jönnek rám,
Sűrű könytül ázik orczám:
Köny záporán át is lássam
Irgalmadat ragyogásban.

Jézus Krisztus, én királyom,
Ki függsz kínos keresztfádon:
Oltsd lelkembe a te lelked,
Megbocsátó nagy szerelmed.

Hogyha élj ősz ítéletre,
Yígy át engem szebb életre;
Tekints rám irgalmassággal,
S koronázz meg boldogsággal!
Sántha Károly.

*

Magdolna.
János ev. XX. 18.

Gomolyogva terjeng szét a sűrű felleg,
Nyomasztó árnya messze mindent elfed,
S a láthatárra dől;
Hogy azt a bántó rémet elfedezze,
Mely szerteszáll, ijesztve, megdöbbentve
A Golgotha felől.
A zsarnokságnak is elnémult hangja;
Miként ha minden el-ki volna halva,
A tájon szerteszét . . .
A mindenség dicső reménye veszve,
Oh nincs balzsam, mely újra behegeszsze
Nehéz, gyötrő sebét.
Magdolna a kereszt előtt térdelve,
Arczát a föld porába eltemetve,
Oly némán elterül;
Zokogna még, de könyje elapadva,
Úgy dúl a kétely kinos aggodalma
Kihalt szivén belül.
A túlvilág volt egyetlen reménye,
Mely elhatott még lelke éjjelébe
S az is megsemmisült.
Mesés ábránd csak az az örök élet,
Ha már az Üdvözítő fel nem éled,
S az árnyba elmerült.
Most élte ismét pusztán letarolva,
Kietlenül kisért, mikéntha volna
Örökös kárhozat;
Kínzó, sóvárgó, bús gyötrelmek éje ;.
Melybe fényével elvesztett reménye
Már el nem látogat.
De ím csodás hajnal dereng a tájra
S megifjodott új életnek sugára
Dicsőén felragyog . . .
És ím hozsánna zeng a néma légbe:
Feltámadott a mindenség reménye,
Krisztus feltámadott! —
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Magdolna néz, csak néz, óh, ez nem álom!
Gyönyörrel hangzik az egész világon
Szabadság jelszava.
Oh van reménye, van reménye újra,
Előtte a feltámadt hitnek útja,
Szebb élet hajnala!
S az Üdvözítő megjelent előtte . . .
Szent megnyugvás száll szenvedő szívébe
S csodás vágy hatja át . . .
Oh, sejti megtört lelke s újra éled,
Megérti már a túlvilági létet,
A Megváltó szavát.
Béry Gyula.
A kereszt alatt.*
Mel in ore, verba lactis,
Fei in corde, fraus in factis.

Emléked él s neved dicső még,
De örökséged hova lön rég?
Kik követőid tele szájjal:
Yan-e mi bennük Te reád vall ?
Oh nagy Megváltó Jézus Krisztus!
Te Lázárként elhagyva álltái,
Lemondástól halványra váltál.
Ok palotáknak dús lakói,
Lomha testüknek hizlalói.
Oh szegény árva Jézus Krisztus!
Neked, ösvényén kínnak, bajnak,
Nem volt hová fejed lehajtsad.
Ok kincset gyűjtve, mint a csókák,
Holt kézzel azt elrejtik, óvják.
Oh gyöngék pajzsa, Jézus Krisztus!
Gyalog jártál Te helyrül-helyre,
Holt szívbe is éltet lehelve.
Ok járnak büszke paripákon,
Aranynyal ékes ekvipázson.
Oh egy jog atyja, Jézus Krisztus!
* E vers Rónay István volt orsz. képviselő és kanonok irodalmi
hagyatékában találtatott.

Aranyt és rangot esdekelnek,
Hisz ők „egyházi fejedelmek“.
Bemártanak mindent, mi fényes,
A szájuk mézes, szívük mérges.
Oh igazságos Jézus Krisztus!
A keresztet, jaj, hogy dicsérik,
De fából, vasból sohse kérik.
Arany, meg drágakő ha rajta,
Kedves nekik csak az ily fajta.
Oh bűnbocsátó Jézus Krisztus!
Értünk Te magad megaláztad,
S e faj rméltóságért nagy árt ad.
Magát Úr szolgájának mondja,
És a nyáját járomba fogja.
Oh kegyes pásztor, Jézus Krisztus
Hogy szabadíts veszendő lelket,
A bűnös nőt Te fölemelted.
Ok zord erényt papolva másnak,
Dorbézolnak és éjszakáznak.
Oh szűz Megváltó Jézus Krisztus!
Szívedből vérpatakja habzott,
Mezítlen tagjaidra csapzott
S kik nagy tisztséged örökölték,
Csuhájukat bíborba fösték.
Oh világ szíve, Jézus Krisztus!
Ismerd meg a szóferdítőket,
E régi farizeus főket.
A szájukon zeng rád dicsének,
S ha élnél, megfeszítenének.
Oh lelkek fénye, Jézus Krisztus!
A szabadság lön rabigává,
Az édenkert holtak lakává.
Sújtó kezed oh mire késik,
Megadni bűnük büntetésit?
Szabadság lelke, Jézus Krisztus !

Nagymestere a szabad szónak,
Törd szét a békét, melybe fognak!
Hozz fényt s igaz derűt a földre,
Mit áltatás homálya tölt be.
Oh nagy szerelmű Jézus Krisztus!
Oh jöjj uram, ítélni jöjj el,
E gonosz népet űzni széjjel!
Kergesd ki csarnokid kufárit,
Szükség van ostorodra már itt.
Oh igaz biró, Jézus Krisztus!
Rónay

Szállá alá poklokra . . .
Arany nap, édes, drága pillanat!
A menny leszállt, a földdel lett csak egy
A régi templom boltíve alatt.
Hol elzengett az első Hiszekegy.
A serdülő kor kedves hajnalán,
Igaz se volt, csak álom volt talán;
Emléke mégis ügy elandalít:
Csodás világot tára föl a hit.
Bejárta lelkem az a fényalak,
Igaz való lett itten a csoda:
A hol jár, gond, gyász, bú szétfoszlanak,
Mint felhőn áttör a nap sugara.
Sebet csak érint és gyógyulva már,
A sánta jár, bélpoklok kínja száll,
Szemet csak megken s újra lát a vak,
Gyógyít, ha szóra nyíl’ e szent ajak.
Az öröklétből véges létbe lép,
Hogy öröklétbe ezt vezesse át,
A hit magasztos, szent rejtélyekép
Szállítja a szivekbe a csodát.
A múlt idők kétsége messze száll,
Lángelmék álma szép valóra v ál:
A földi lét nem szappanbuborék,
Mely szétpattan s marad csak puszta lég.

A Hiszekegy-nek minden kis szava
A menny s a föld összhangját hirdeté,
Ezzel a lélek színültig vala,
Ennek varázsát úgy átérezé!
A röpke élet csillanó vize
A fénytengerbe szakadott bele;
Magába itta ez a földi lét
A mennyországnak sugárözönét.
Egy ige mégis sötét volt nekem,
Mely arról szólt, hogy Ő pokolra szállt.
Kiszínezé az ifjú képzelem
Es borzadály futott valómon át.
Egész világ mi puszta semmiség,
Ködös homályba vész el a nagy ég;
Sehol egy fénysugárka sem ragyog
Szegény világ, ha Isten elhagyott!
Később bolyongtam a múlt romjain,
Az ősidők lelkét kerestem én
Könyvekbe bújva; azok lapjain,
Föltárnád az s mosolygva száll felém.
Elém varázsla egy más életet,
Mely ifjú volt, vidáman nevetett:
A halandókkal játszó Istenek
Derült mosolylyal elém lengenek.
Hazug világ, hazug, csalóka fény,
A mely azért örökszép testet ölt,
Szívek mélyére lopódzó remény,
Mosolyg az ég s örökké zöld a föld,
És mégis, mégis, az ajk néma lesz,
Tátong a sír, poklok mélyébe vesz,
Didergő árnyak ott bolyonganak,
Hogy e sötét világba szálljanak.
S leszálla 0, az üdvnek Istene,
S Kharon sajkája üdv hajója lesz,
Didergő árnynak nem kell félnie,
Él az, kit ő föl e hajóra vesz.
A bús enyészet örvénye felett,
Mely örömöt, fényt, kedvet eltemet.
Száll a hajó, irányoz égi kéz,
Nem dönti azt meg, dúljon bármi vész.
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Megértéin akkor ezt a szent igét,
Hogy a Megváltó a poklokra szállt,
Imádtam az Atyának szent kegyét,
Hogy nékiink adta egyszülött fiát.
Kétség borúja fénynek helyt adott,
Múlt és jelen összhangba olvadott,
Föltámadt újra ifjú szent hitem,
Biztos való lett újra én nekem.
De hejh, átéltem sok nehéz napot,
Köriilviharzott a zajos jelen :
A porba dőlni láttam a nagyot,
Az eszményt sárba ránták szüntelen.
Nem a romok közt, fénylő bolt alatt
Láték suhanni puszta árnyakat,
Hiú fény csillog, de üres a szív,
Vagy megtörik, ha igaz és ha hív.
Hány lelket látok én magam körül
Vergődni testök lánczai alatt!
Az arcz nevet, az életnek örül,
A míg a szív ott benn majd megszakad.
S a nűg a lélek egyre küzködött,
A szenvedélynek karmai között,
A szárnya tépve hull le csüggeteg,
A szem még lángol, ám a szív beteg.
A fényvilág, mit ifjú szív teremt,
Növekvő árnyak ködhonába vesz.
Oh nézd csak, nézd csak körül a jelent,
Ez a világ pokloknak pokla lesz.
Hit-, szeretet-, s erénynek jelszava,
Hazug beszéd, mely egykor szent vala.
Az ajk mosolya kígyószisszenés,
A szemnek könye mérges színlelés.
Didergő árny tátongó sír felett,
A kit te itt kedvbe’ tombolni látsz,
Lidércz-fény, mely a mocsárba vezet,
A földi pompa, dicső ragyogás.
Nem föld alatt, sötét mélyekbe lenn,
A poklok pokla itt van idefenn.
Édes Megváltó, üdvnek Istene,
Eme poklokra szállj, óh szállj te le.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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. Érintsd a szívnek vérező sebét,
Érintsd a szemnek sűrű hályogát;
Oszlasd el a szív kínzó kételyét/
Add át ő néki a hit zálogát;
Oh, lásd meg a vergődő lelkeket,
Örök irgalmad szánja, mentse meg,
Bilincsük törd szét! Halld meg szent imám
S a régi hitnek üdve száll reám.
Hegedűs István.

Az Úr Jézus feltámadott.
Oh koporsó ! Oh bűn halála,
Hol van fulánkod s hatalmad ?
A“nagy Istennek légyen hála,
Ki nekünk ád diadalmat,
Oh diadalmat, azt adott —
Az Úr Jézus föltámadott!
Rothadandó test, szállj a sírba,
Föltárnád majd rothadatlan;
S kik bujdosunk e földön sírva,
Örömünk lesz mondhatatlan.
Meglátjuk kedvesinket ott —
Az Ür Jézus föltámadott!
Oh gyászoló, oh özvegy, árva,.
Ki könynyel sózod kenyered :
Nézz föl gondviselő Atyádra,
Ő véd, vígasztal és szeret.
Csak alszik a kedves halott —
Az Úr Jézus föltámadott!

Nincsen halál! fák és virágok
Újulnak a tavasz jöttén;
Kihajt a fű, hol búsan állok,
A sír bemohosult gyöpjén,
S iszsza az égi harmatot —Az Úr Jézus föltámadott!
Oh forrjunk szeretetben össze,
A míg az úton itt vagyunk;
Bár eljön is az élet ősze,
S mint falevél, elhervadunk:
Örök tavaszunk lesz amott —
Az Úr Jézus föltámadott!]
Oh koporsó! Oh bűn halála,
Hol van fulánkod s hatalmad ?
A nagy Istennek legyen hála,
Ki nekünk ád diadalmat.
Oh diadalmat, azt adott —
Az Úr Jézus föltámadott!
Sántha Károly.

A mennybemenetel.
Mesés idők, csodás napok,
Eltűntetek, — elszálltatok!
De fényetek itten maradt,
Győzelmet rajt’ éj nem
[arat.
A fény ragyog, él az eszme,

Szállva szárnyal messze, mesz[sze,
Észak és Dél, Nyűgöt, Kelet
— Üdvözítőm — áldja neved;
Ajkon ima s hozsánna kel
S te hozzád száll az égre fel!
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Mesés idők, csodás napok,
Fényetek még ma is ragyog!!
S beszél annyi szép dolgokról::
Betlehemről, pásztorokról, —
Majd Golgothán rezg sugára
Ráesvén a keresztfára —
Majd a sírról kelt emléket,
Melybe anyja sírva lépett . . .
És csudáknak nagy csudája::
Holttestét ott nem találja!
Mesés idők, csodás napok,
Fényetek még ma is ragyog!!
Ráesik egyik sugára
Az olajfák zöld lombjára,
S e sugárnál most is látom
Fönt az ormon Messiásom;
Nyájas arcza, szende képe
Égi fénynyel körülvéve, —
És a mint megy, — ajka egjn’e
Buzdít s int a szeretetre.
Mesés idők, csodás napok,
A fényetek körülragyog!
— lm vakító fény az égen ! ...
Megnyílik az ég középen
És belőle csengve zengnek
Angyalajkak, égi nyelvek,

Szavuk édes dalként, lágyan
Rezegve száll át a tájon:
„Vár atrónod,—jer közénk, jer,
Szent atyád hív, Istenember!“
Mesés idők, csodás napok! ...
A mint szólnak az angyalok:
A Megváltó lebegve száll
A fényözön sugárinál.
És a társak földre hullva
Néznek a szárnyaló Úrra,
Ajkaikról száll utána
Búcsúszó és hő hozsánna:
S 0 szelíden rájok nézve
Tűnve száll a messze kékbe.
Mesés idők, csodás napok,
Fényetek még ma is ragyog!
Nyíl’ az égbolt, — ime látom
Isten jobbján Messiásom,
S körülte az égi lelkek
Szent zsolozsmát énekelnek,
S 0 ott fenn trónol szelíden,
Bármikor kész, hogy segítsen.
— Mesés idők, csodás napok,
Fényetek örökké ragyog !
Porkoláb Gyula.

<3*
Uram Jé z u s!
Uram Jézus, esdve kérünk,
Hagyd el még az eget értünk;
Gyönge hajónk sülyedőben,
Drága kincsünk veszendőben;
Színről-színre hadd lássuk
[orczád,
Hadd siessünk még újra
[hozzád!

Tanításod: idvességünk,
Könyvben hagytad azt mi[nékiink,
Dicső példád megszentelé,
Omló véred pecsételd;
Becse nő az évezredekkel
Mind hiában! könyved ma
[nem kell.
10*
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Oh jer közénk élőszóval,
A velőket oszlatóval,

Vezesd szívünk mozdulásit
Hogy megújult földet láss itt,
Czélját a gyűlölet ne érje,
Szeretetet plántálj helyére.

És kik a te templomodnak
Tornáczain tolakodnak,
Képmutatók, pénzsóvárok,
Lelketlen lélekkufárok,
Ne tűrd az álszenteskedőket.
Korbácsoddal kergesd ki őket.

Ma is van, óh Uram Jézus,
Köztünk sok Júdás, Pilátus.
Munkádat vidd hamar végbe,
Aztán szállj vissza az égbe,
Mert, hogy sorsod nem lesz-e
[nálok,
Mi rég volt, jót azért nem állok.
-

Lévay József.

Y.

Az apostolok.
Az első egyház.
— W esley. —

Oh boldogok, kik legelőbb
Jézusban egymást szeretők!
Fennről Szent-Lélek szállá le,
Mindenki egy testvér leve.

Szekták kiáltják, hallhatod,
Hogy Krisztus itt, Krisztus van
[ott;
De hol van, hol az 0 jegye:
A szeretetnek bélyege?

Imájuk adván szárnyakat,
Istenre bízták gondjukat.
Bennük a szív, a lélek egy,
Áthatja csak a szeretet.

Uram, a nyájad szétszalad,
A szemed őrzi, látja csak.
Neved varázsa, hogy ha szól,
Csodásán lesz itt egy akol.

Arany idők dicső kora,
Választott szent nép ez vala!
Oh hol keressük, hol mi hát
E szent seregnek nyomdokát?

Fűzd szeretettel egybe hát,
Valahány lélek néz reád.
A legdrágább kincs lesz uekiink,
Ha egy szív, egy lélek leszünk.
Hegedűs István.

Az Olympus bukása.
Megdördült az ég . . . reszket az Olympus,
Villámló haragját küldözi széjjel,
Csattog az égben az istenek átka,
„Haragszik Zeus“ — mondja a nép szája.
Reszket a fűszál is, nem bír a széllel,
Kicsi madársereg ül a bokorban,
Megközelíteni nem lehet a „hegy“-et,
Zeus elrémíti, a ki csak közelget.

Tyrrheni tengeren úszik a gálya,
Alkony szállott le Marathon síkjára,
Furulyaszótól hangzik a tájék,
Míg a seb vérzik, míg a szív fáj, ég.
De éj borul le már a honi tájra,
Csendes a vidék, nincsen semmi lárma,
De ima nem szállt el az alkonyi pírba,
Aluszik, hallgat, álmában is sírva.
Hiába folyik a könyeknek árja,
Nem törli le senki, nincs a ki lássa,
Csillagoknak ezre hidegen fénylik,
A bánat, sóhaj nem hat fel az égig.
De egyszer csak jött egy szép új csillag
S mintha mondaná: „nézd, hova hívlak,
Egy új világnak vagyok hírmondója,
Jöjj, szegény ember, üt neked az óra“.
És a köny szárad, mosoly van az orczán,
Boldogság támad az új csillag nyomán,
Kinek eddig bús volt szíve, arcza,
Öröm hymnust zeng annak az ajka.
Áhítattal szárnyal fel a magas égbe,
Örök Teremtő nagy jósággal néz le,
És ima hallik az alkonyi pírba,
Aluszik Hellas, ámde már nem sírva.
Nem szól a zene, az Apolló lantja,
De égből hallik angyaloknak kara,
Nincs ott szó tánczról a kis jászol mellett,
De imádattal hajinak térdet, fejet.
Dőlj össze, dőlj össze, mulató Olympus,
Ölts gyászt magadra, mert eljött a Krisztus,
Szállj az Orkusba, rád szükség nincsen,
Él az igaz Isten!
Halász Margit.
<3?

Az apostolok.
Forr a világ! s én forrongó zajában
A szent hajdan korára gondolok,
Előttem a távol ködfátyolában
Feltűnnek a szegény apostolok.
Harcz vár reájuk, a harcz végtelen ;
Számuk csekély, kezük fegvertelen.
A mester lelke ott lebeg körültök
S szózatja hangzik: óh, „ne féljetek!
A hol ketten vagy hárman egybegyűltök
Nevemben: ott leszek közöttetek“.
S elárad rajtok egy csodás erő,
Lelket bátorító szíveket nyerő,
S el nem tiporja Róma s Jeruzsálem,
Sötét pogányság rémes börtöne,
Se kínpad, se szörnyű halál-nem
Virraszt felettük Isten őrszeme,
Porukból űj meg új élet fakad,
És szül örökké hű utódokat.
Még halljuk a zúgó szél zendülését,
Mely hajdan őket úgy megihletó,
Tüzes nyelvek hatalmas csendülését
Nagy eszmék harczain mindenfelé.
S mikor hitünkért a láng fellobog:
Közöttünk járnak az apostolok.
Bennünket óh! bizony nem hagytak ők el
Itt él velünk látatlan szellemük,
A zsarnok önzés elvakult erővel
Hiába kél csatára ellenök:
Magvát a szellem biztosan veti,
Azt földi fegyver el nem ölheti.
Apostol a földhöz tapadt szegény is,
Kire a sors nehéz igát rakott;
Yerejtékes minden órája, mégis
Az rnak bír szentelni egy napot,
Apró családját körbe ülteti
S a bibliából olvasgat neki.

A költő is, ha lantja nem hízelgés,
Üres ábránd s hiúság hangszere,
Mi volna más, mint egy újjáter'emt'éü
Apostola, tanító mestere?
Ki míg csendes magányban énekel,
A föld porából ég felé emel.
Lángzó szívű küzdelmes bajnokokkal
A jégszívek együtt nem érzenek
S patvarkodva mondják: „ezek bizonynyal
A szabadság borától részegek . ..
Oh, szent mámor, mely zord felhők alatt,
Mérges nyilak közt is bátran halad!
Előttünk a tágas mező kitárva,
Az aratásra ért gabona sok:
Kevés a munkás, — a mezőn a nyájra
Leselkednek az éhes farkasok;
Kezünk ha rest s az őrzők alszanak,
Keni üdvözítnek a jámbor szavak.
Pihenni nincs idő . . . a fejsze immár
A fáknak gyökerére vettetett,
Egyes törzsek kidőlte sem kicsiny kár,
Egész erdő veszt azzal életet,
Az új sarját se biztosítja más,
Csak védelem, csak gondos ápolás.
Hajónk ádáz hullámokkal csatároz,
Ostromolják a viharos szelek,
De nem rendül hitünk, e régi árbocz,
Az Úr lelke jár a vizek felett.
0 benne bízunk, benne bízni jó,
S révpartra ér a hányt-vetett hajó.
S fenn hirdetjük a szeretet igéit,
Az ész s a lelkiismeret jogát,
Készek buzgón s híven követni végig
Az ősök vérrel szentelt nyomdokát,
Szívünket nem bénítja félelem:
Erőt ad a czél, sőt a küzdelem.
A napfényben lengő zászlónkra írva,
Két szó tündöklik: Isten és haza!
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Ez a gyöngéket is csodákra bírja,
S a szenvedőknek drága vigasza . . .
Müvét az Úr végezze általunk:
E kettőért együtt élünk, halunk.
Lévai) József.

Apostol.
Megvan-e még pünkösdi lelked,
S pünkösdi nyelved, óh világ?
Csattog-e még galamb feletted?
Hevít-e még a régi láng?
Jer, szállj le Szentlélek
[galambja,
Ki vagy a tiszta szeretet!
Szentlélek tűznyelvű harangja,
Imára hívjad népedet!
üli zúgó szélnek zendülése,
Te titkos, csodás fuvalom, —
Oh szent igének csendülése,
Te földöntúli hatalom:
A kerek föld minden határán
Ihlessetek, harsogjatok,
S a pusztaságnak éjszakáján
Ama dicső nap felragyog.
A nap befutja a világot,
S ezreknek szíve gerjedez;
Gyorsan a déli pontra hágott,
S döbbenve kérdezik: mi ez?
Új ég s föld lép az ó helyébe,
Új szív, új élet, új öröm;
Siralomvölgyén égi béke,
S tavasz túl a csillagkörön.

A Mester megy. Jön az apostol,
Lelkes tüzet fogván szíve.
Szól s ajakán most sújtó ostor,
Majd édes balzsam az ige.
Oszlik a bűn, megdől a bálvány,
A kereszt fényben ünnepel,
S az új Sionnak sziklavárán
Hitben erős nép énekel.
De jött az ellen. Ki segítsen?
A szentek száma megfogyott.
Mozdul az ég, leszáll az Isten
És szól: „Én veletek vagyok!“
Apostoloknak sírja pattan,
Mártírok hamva lángra gyúl,
S az égi szikra olthatatlan.
Együtt munkál velünk az Úr!
Fel népem, fel az Úr javáért,
A Sionért és a honért!
Ne add vallásod egy világért,
De mindent adj vallásodért!
Fel, az apostol int. Nevére
Légy egy szív és egy akarat.
S égi korona száll fejére
Annak, ki végig hű marad !
Sántha Károly.
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Két kép.
I. A remete.
Maradj, maradj, te zajgó büszke város,
És mind, ti falvak s mind, ti ott lakók!
A mint a föld két sarka nem határos,
Úgy nem vagyunk mi együvé valók.
Mint szerterobbant csillag tört darabja
A testtől végtelen távolba hull:
Úgy válók én, tőled, föld büszke rabja,
Örökre, visszahozhatatlanul.
Oh én rajongó, ifjú édes álmom,
Hová enyésztek drága képeid ?!
Kéméivé, híve és szeretve jártam :
És oh, mivé lön e remény s e h it!
Jaj ott a szívnek, mely szeretni tud csak,
Hol más egyéb gyűlölni tud csupán;
Jaj annak, a ki egy szent czélra fut csak,
Mig aljas mind a többié s silány.
Jártam nagyoknak márványcsarnokában:
Hiúságot találtam s megvetést;
Majd álltam koldusoknak gunyhajában:
S irigységet találtam s gyűlölést.
A fény, — setét homálynak leple volt ott,
Setét homály borítá itt a fényt,
Mit Isten az örök lélekbe oltott
Fenséges származás pecsétjeként.
Oh mily örömmel keltem én útamra,
Mily szent hevülés gerjeszté szívem!
Nem gondolék egy perczig is magamra.
Saját javamra s érdekemre, — nem!
Egy volt a mér’ más mindent elfeledtem,
Ezt hirdeté az ajk ihlett szava,
Minek szolgája, bajvívója lettem:
Testvérim, embertársim közjava.
Ez volt a név, melyet beléd kiálték,
Puszták sivár pusztája, nagy világ!
Ez volt a zászló, melyet áldva áldék,
Hogy az én karjaim hordozhaták.

Ez volt a szent czél, mely felé futottam,
Ez volt az oltár, melyen áldozám,
A melyre — hívogatva — rámutattam;
„Kövessetek, figyeljetek reám!“
S mi lett a válasz, mit szavamra nyertem?
. . . Ne szólj ! E tiszta lég ne hallja meg!
Ah balga én, ki még álmodni mertem,
Hogy emberekbe lelket önthetek!
Ki nem tudám, hogy a rög emberének
Gyönyört csak a silány élv percze ád,
S hogy olyan átkozott vakság véré meg,
Hogy eltapodja legnemesb ja v át!
A szívet, ezt a gyenge várt, kegyetlen
S szörnyű hatalmú zsarnok vette b e :
Kiverni onnan nincs erő, lehetlen!
E szörnyetegnek önzés a neve;
Tanácsot ő csak egyet kész fogadni,
Azt, mit a mindig éber érdek á d ;
De szóljon e z : kaczagva el fog adni
Rokont, szülét, Istent, hitet, hazát.
E szörnyeteggel szálltam szembe érted,
Ember, ki édes testvérem valál!
Segélyt kiálték, azt hivém megérted
És ahhoz állasz, a ki érted áll!
Oh, hogy ha van, ki szómra hajt, segélyt a d !..
De senki sem kelt; — sőt támasz helyett
Ez megdobál, az csak kaczajra méltat . . .
Álltam soká . . . ím vége . . . nem lehet!
Még élek, ámde csiiggedt-lankadottan,
Megtépve zászlóm, törve fegyverem;
A harczos immár mit keressen ottan,
Hol nem kecsegtet többé győzelem?
Csak gyász kisér el a vesztett csatából,
Remények temetője e kebel,
Egyetlen vágya él még, melyet ápol:
A gyász terét elhagyni, messze e l!
Sebet — ki annál többet ütsz a fára
Mennél hívebb gyümölcsöző az ág,
Tetszést rivalgasz ámítod szavára,
Míg jóltevődre átkot zúgsz, világ!

A hol hideg, meddő sziklára szórám,
Mit üdvnek ismer, áld, ajánl szív, ész:
Ez, évek óta, első boldog órám,
Hogy véghatárod kéklő ködbe vész!
S borítson is köd végkép, mindenestől,
Vihar temesse hozzád az utat;
Döntsön ki az minden jelet tövestől,
Mi rád emlékeztet, feléd mutat.
Ha még van ír e szív égő sebére,
A lelki szenvedőnek enyhület,
Balzsam, mitől eláll még könyje, vére:
Áldott magány, az csak' benned lehet!
Világommá te légy azért helyette,
Föld kerekén legelzártabb darab!
Annál kiesb, mennél kietlenebb te,
Annál kívántabb, mennél zordonabb!
A melytől más riadva ront futásnak:
Engem fogadj be véges-végtelen;
Mi gyötrelem kész pokla lenne másnak:
Éden nekem, — hogy ember nincs jelen
Mit gyér tulajdonábul életemnek
Hajótörésem mégis meghagyott:
Ha nap, ha év, — kihűltéig szívemnek
Hadd rejtegessem háborítlan o tt;
S ha egykor a bilincs szét fog szakadni:
Borítson el szélverte por s haraszt;
Mert még a sír s.e tudna nyugtot adni,
Ha ember ásná meg poromnak azt!
II. Az apostol.
„Kél a regg, a fény, a munka s élet!
Jöszte, jöszte hű vándorbotom,
Átpihentük a nyugalmas éjét,
Fel, tovább a nyomba vett úton!
Édes óra, mely álommal áldod
Azt, ki lankadt, azt, mi szenvedés:
Ámde százszor olyan édes, áldott,
Mely tevéled áld: — felébredés!
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Enyhét önmagunknak ád csak álmunk,
S ébredésünk vissza minket ad
Kiizdteriinknek, hol híven megállunk,
A mily édes, oly szent gondolat!
Tétlenül ám szikla vagy rög álljon.
Lelke nincs, — nyugalma is halál;
A ki férfi: munkakört találjon,
Melybe’ másoknak javára vál.
Míg e földön emberek lakoznak,
Lel teendőt mindig a nemes:
Hozni vesztő pusztulást a rossznak,
S életet, mi élni érdemes.
S a ki gyáva vagy hideg szívével
Nem vesz ebbe’ a szent harczba részt:
Isten képét hasztalan vévé fel,
S bár kívánja, embernek ne nézd.
Nem, se gyávaság, se ily hidegség
Meg ne dermeszszék e hő szívet;
Addig élsz, szív, míg e láng meleg s é g :
Haljon ez ki, téged is temet.
És ha mégis! Hátha ráfuvalna
A csalódás jég lehellete ?
És a szent ügy csúfos szégyent vallna
S gyászt aratna, ki reményt vete ?
Oh ne félj ! Fel, a magasba nézzen
Példaképért, a ki nagyra tö r;
lm a nap kel, pályafutni készen:
Ott a példa, vigasz és tükör!
Nézd, mihelyt a láthatárra lépe
LTjra ébred, él az ég s a föld;
Vándordiám drága példaképe
Légy, aranynap, százszor üdvözölt!
Sugarad mily áldás a világra!
Fényt vegyit az s létadó hevet;
Emberekbe’ fény az ész világa
S éltető meleg a szeretet.
Oh ha mink is ezt úgy egyesítjük,
Mint a hogy te benned egyesül:
Azt a bús éjt mink is felderítjük,
A mely átkul e világon ül.

I

Lassú bár s nehéz, — de nem lehetlen
Csak kitartás végez nagy művet.
Mily szilárd a nap, mily csüggedetlen,
Hogy tavaszra keltse a telet.
Bár sugára százszor újra ég is,
Mozdulatlan a föld hantja lent:
Ámde ő jön újra, — s végre még is,
Hol halál volt, — életet teremt.
Útja mily szent; s gát gyanánt eléje
Mily gyakorta mégis felleg áll.
Küzdnek, ő győz, — oszlik a köd éje
S verve fut a fényirígy homály.
Ám a nap nem néz reá haraggal,
Sőt mosolygva küld utána fényt.
S hint reá, — a legszebb sugarakkal
Szép szivárványt béke csókjaként.
Oh taníts meg tűrni, megbocsátni, '
Hogyha ember támad ellenem,
A ki önnön szent javát belátni
S jóltevőit áldni képtelen;
Átkot én ne szórjak átkozómra,
És sebet ne vágjak a sebért,
Hogyha nincs ma, a ki liajtna szómra,
Lesz idő még, a melyik megért.
Minden ügynek volt megtámadója,
Minden ügynek lett védője i s ;
Az igazt, az mert igaz, nem ója
És lehet koronája tövis :
Mindenik szent ügy kezdetbe vesztett,
De ha szent volt diadalra kelt:
A jelen feszíted vert keresztet,
A jövő hozsánnát énekelt.
Meglehet, hogy egyes ember és kor
Háládatlan s el nem ismerő;
Hant borul a magra is vetéskor,
S im kalászra kelti az erő.
Gondja az legyen csak a vetőnek,
Hogy mit elvet, légyen ép a mag:
Egykor-akkor majd aratni jőnek,
Egykor-akkor még megáldanak!

159

Oh azért előre, csüggedetlen!
Jöszte, jöszte, hű vándorbotom,
Egyesért, ha sért, az összes ellen
Én az átkot szórni nem tudom;
A jelennek sértő pillanatja
Szívemet bár tőrrel üsse át,
A reménység hű kezével adja
Szebb jövőnek enyhe balzsamát.
S majd ha jő a pálya véghatára —
Mint a nap, ha nyugovóra száll,
Visszanéz még megfutott utára,
S tőle — áldó búcsút intve — v ál:
En is, míg bealkonyul fölöttem,
Hadd tekintsek folyton vissza még,
S áldva váljak, kit sírig szerettem,
Tőled, ember és emberiség.“
**
*
Előtted a két kép, te köztük állasz,'
Melyik nemesb, jo b b : rajtad áll a válasz.
Győrig Vilmos.
«3?

Az apostol.
— Béranger. —

Pál, hova mégy? — Megmentni a világot,
Isten parancsa hozzánk: szeretet!
— Apostol! jer törüld le izzadságod’,
Mulass közöttünk s tölts egy innepet.
— Nem, nem! Megyek megmentni a világot,
Isten parancsa hozzánk : szeretet!
Pál, hova mégy? — Hirdetni embereknek
Igazság, bék’, testvériség szavát!
— Tarts növelünk, azokat így nyered meg,
A tudomány s szépség mindent megád.
— Nem, nem ! Megyek hirdetni embereknek
Igazság, bék’, testvériség szavát.
Pál, hova mégy? — Az emberek leikével
Tudatni, mennybe melyik út vezet!
— A mennybe? Csak a dicsőség vezérel,
Dalolj s azonnal nyújt feléd kezet.
— Nem, nem! Megyek az emberek leikével
Tudatni, mennybe melyik út vezet.

Pál, hova mégy ? — Vissza’dni a mezőnek
Istent, ki áldást földeinkre ád.
— Rettegj ! a bérczről a rablók lejőnek
S a vad erdőben tigris ront reád.
— Nem, nem! Megyek vissza’dni a mezőnek
Istent, ki áldást földeinkre ád.
Pál, hova mégy? — A városok zajába
A szíveket bűntől tisztítani.
— Hajh! rád tör a vad indulat dagálya!
Hajh ! csúfondáros világ a mai!
— Nem, nem ! Megyek a városok zajába
A szíveket bűntől tisztítani.
Pál, hova mégy ? — Nyomor könyét törülve
Hirdetni: „nagy csak a menny istene!“
— Reszkess a dústól: ha fölingerelne!
Félj a szegénytől: ha megértene!
— Nem, nem! Megyek nyomor könyét törülve
Hirdetni: „nagy csak a menny Istene!“
Pál, hova mégy? — Hagyj helyről-helyre mennem,
Biztatni reszkető barátimat.
— Mit ? Ősz hajad nem tanult félni még sem,
Oly sok veszély, nyomor s aggság miatt?
— Nem, nem!Hagy jato k hel yről -h elyre mennem,
Biztatni reszkető barátimat.
Pál, hova mégy ? — Uraink ellenébe!
A nyögő nép roskad terhök miatt.
— Reszkess! kiadnak a papok kezébe,
Egy marok tömjén lesz váltságdíjad.
— Nem, nem! Megyek uraink ellenébe
A nyögő nép roskad terhök miatt.
Pál, hova mégy? — Prédikálni az igét
Birámnak s durva poroszlóinak.
— Rejtsék el a törvénytől nyerseségét
A szónoklat fogási: szép szavak!
— Nem, nem*! Megyek prédikálni az igét
Birámnak s durva poroszlóinak.
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Pál, hova mégy? — Fejem’ tőkére tenni —
A vérpadon, hol Istenem fogad.
— Egy szót csupán! és nem fog lelni semmi,
Sőt tisztességet nyersz s jutalmakat.
— Nem, nem! Megyek fejem’ tőkére tenni —
A vérpadon, hol Istenem fogad.
Pál, hova mégy? — Megyek,s az angyalokkal
Isten keblén lelek nyugvóhelyet!
— Példád minket is tisztít, fölmagasztal —
Könyörgünk sírodon. Isten veled!
— Igen, igen! Megyek, s az angyalokkal
Isten keblén lelek nyugvóhelyet.
Szász Károly.

Saul.
Mint vad bozót, útszéli parton :
Úgy nőtt fel árván, elhagyottan.
Jó szót se hallott s mint a koldus
Tengette életét . . . Templo
mokban,
Hol Jahve törvénykönyve állott
S rideg parancsok hangozának:
Ragadt reá, inkább a máza,
Mint lényege az Úr szavának.
A gyermekévek míg telének:
Agyongyötörték iskolában;
S a léleknélküli betűkből
Mi sem maradt szive s agyában.
Hajlongva ült a föld porában
Naphosszat és verdeste mellét,
Míg mestere hideg közönynyel,
A míg hallá peregni nyelvét
Ott szundikált könyvvel kezében
Mellette és ha csendre ébredt:
— A gyermek ajka ha ki
fáradt —
Korbácsiitéstől teste vérzett.
Mi tilva van törvény szavával
Jól megjegyezte s igy tanulta,
Payr Sándor: Hárfahangok.

Hogy a ki megsért egy parancsot:
Elkárhozik . . .
így elvadult a
Gyermekkedély szelíd világa;
S a büntetéstől fázva, félve:
A bizalom s remény hitével
Felnézni sem mert már az égre.
Aztán- a mint nőtt és az élet
Hajszája feltárult előtte,
S körötte ármány, tettetés rút
Hálóját egyre fonta-szőtte ;
Képmutató hatalmasoknak
Látta, milyen jól mén a dolguk,
Míg a verejtékes szegénynek
Bár hű s igaz: csak szolga
kor j u t ;
S a színigazságot tiporva
Látá a jog s törvény nevében,
S hogy a csalárd hivalkodőnak
Arczát sohsem pirítja szégyen :
Kétségbeesve sorra járta
írástudók nagy táborában
Mindazt, kinek nagy volt a híre,
Hogy járatos a szent írásban.
— A melybe századok rakták le
11
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Alapjait tisztult erénynek
S a melynek útján tiszta szivek
Fohászai az égig érnek!. .. —
Megkérdezé mind, messzi
[földön,
De nem talált seliolse másra,
— Bár lelke szomja egyre
[űzte: —
Csak tettető képmutatásra.
Gőgös, kufárlelkű tudósok
Alázatosság köntösében
A méltóság polczára vágyva
Titkon nevettek balga népen;
S mint érdekök hozá: a törvény
Parancsait csavarva-csűrve,
Hibáikat tisztára mosva
Dobzódtak, bűnben elmerülve.
S jaj volt, ki vélök szembe[szállott!
A Jahve bosszúló haragja
Lesúj ta rá s hiába várta,
Hogy sujtolását abbahagyja!...
Saul kétségbeesve sorsán
Keblét az önvád tépve, marva,
Kein értheté, hogy a Teremtő
Ártatlanok vesztét akarja,
S a mit hozának, szent nevében
A bosszuló törvényt betöltve:
Erezte, hogy csalóka látszat,
Lelkében a hitet megölte.
S halvány sugára a reménynek
Szállott szívébe nagysokára,
Midőn nem bírva lelke terhét,
Betért Gamáliel lakába.
És hallgatá az agg beszédét,
Hogy Isten jó s csak tiszta.
[szívet
Kíván s haragja bárha sújt is:
A megtérőn hite segíthet.
Majd mintha szélvész forgatagja
Sodorta volna, híre jára,

Hogy a próféták Messiása
Megérkezett Galileába.
Bölcsője volt egy puszta jászol,
Hová királyok eljövének
S előtte egy az úr, a szolga,
A dúsak s megvetett szegények.
Törvénye nincs más, mint a
Élő hite az Alkotónak, [szívben
A kit szeretni kell, s remegni
Nincsen miért a tiszta s jónak.
Ki mindeneknek édes atyja
S a bűnöket is megbocsátja,
Ha megbánás útjára térve
A vétkező bűnét belátja.
S hallá Saul, hogy Jeruzsálem
Főtemplomának csarnokából
A pénzváltók vásári népét
— Bosszúsan kelve ki magá
iból —
Korbácsütéssel mint véré ki.
— Oh, mert e ház imádság
[háza! —
S kit bűnös vágy belé vezérel:
Az Úr nevét csak meggyalázza.
S hallá, hogy a dús mind elosztá
Kincsét, vagyonát sok sze
génynek
S hallgatni ő t: körébe gyűltek
A bűnösök s megkönnyűlének.
Azt is beszélték, hogy királynak
Adá ki magát, ámde földi
Ország után nem vágyakozva:
Napjait szegény hajlékba’ tölti.
És azt tanítja, hogy szeretni
Kell a ki bánt, az ellenséget
És áldani azt, a ki átkoz
S feledni a sebet, mi éget.
S hallotta azt is, nemsokára,
Hdgy a ki így élt: sírba szállott,
Békén viselve kínzatását,
S a keresztfán is így kiáltott:
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„Atyám, bocsáss meg vétke
zőknek,
Kik nem tudják, hogy mit
[tevének!“
De a halál nem győzhető le :
A síri zárak engedőnek . . . .
Feltámadott...! Eszméje hódít.
Üres sírjához egyre járnak
S a szeretet, hit és reménység
Megváltása lett a világnak!. ..

„Hadd látom, úgymond, hát a
[törvény
írott parancsa mind hiába’ ?
S e Messiás sok századoknak
Halomra dönti bölcseségét?
S a lélek gyötrő kételyének
Ily könnyedén szakítja végét?“
Sebezve volt...! De bár szívé
ben
A puszta hír világot gyújta:
Most még haboz . .. Előtte állt
[még
A megtérés damaskus-útja ! . . .
Szalay Károly.

Saul szent könyvét összehajtja
Villám czikázik át agyába’.
«3*

A damaskusi úton.
Távol kelet kopár mezőin,
— Hol minden élet rég kihalt,
Nem leng a szellő lombok ár
nyán,
Nem nyújt a forrás hús italt,
Csak szélkavart sivó homokra
Tűz égető sugárt a nap,
S futó fövénybe vert csapáson
Fehérlő csontok porlanak: —
Vándor bolyong.
Haját zilálja
A puszta tomboló szele,
Fehér mezét rongyokra tépi,
S ki tudja, mit beszél vele?
Aszott bogáncs megvérzi lábát,
Izzó homok szemébe csap;
Sakál üvölt szélvájt odúkból,
A merre útja elhalad.
S ő fut, rohan. Hová? Ki tudja?
Hisz vajha látná ő a czélt!
Mint sebzett vadja rengetegnek,
Kit a vadász gyilokja ért:
Csak fut; sebét gyógyítní vágyMit önkezével ej te rajt,
[va,

Mely égető, miként zsarátnok,
S ajkán kiöl panaszt, sóhajt,
S feledni készti szomja kínját,
Midőn aléltan összerogy.
S míg lelke mélyén, napvilágnál
Még lángolóbban fellobog
A kétely égető parázsa:
Reá örök, vak é j szakad;
Vihar setéten elborítja,
S mint rém, nyomában ott halad.
S hogy kínja újból futni készti
— A lélek végtusája már, —
Egy pillanatra visszahökken,
Míg lelke új egekbe’ jár.
Es újra látja: Jeruzsálem
Olajfás főterén a nép
Ősz vértanút hogyan kövez meg.
Vérezve, tántorogva lép
Az agg, s Jézus nevével, ajkán
Szelíd mosoly suhanva át:
A gyilkosokra esdve kéri
A jó Isten bocsánatát.
11*

164

És hallja: megvetett szegények
Egekbe szálló énekét
Ahhoz, ki a kínos keresztfán
Végezte áldott életét.
Ki mindeneknek megbocsátott,
Alázatos volt, szeretett,
Isten fiaként földre szállott
S a bűnök megváltója lett.
S a míg szitokkal illetetten
Bátran megáll a kis sereg:
Áldást kíván az átkozókra,
Szeméből hálaköny pereg,
Hogy volt erő az agg szívében
Hitéért tűrni a halált,
A míg körötte gúnykaczagva
írástudók csapatja állt.
Míg mindezt újra általéli
A puszta fáradt vándora
És égő vágya űzi, hajtja
Újabb bosszúra el . . . tova;
Hogy lássa hát: ki lesz erősebb,
A názáreti ács fia,
Kinek szavára holt igének
Majd össze kell omolnia;
Mit ősidők prófétalelkű
Atyái írtak össze rég,
Hogy szédítőbb magasban álljon
A föld fiától majd az ég
S a bosszúálló végzet útját,
Elzárja majd a szeretet,
Mely rombadönt egy ó-világot,
Feltárva új föld- és eget . . .
Testvér gyanánt mely össze[lánczol
Szolgát, urat, dúst és szegényt,
A kárhozat lelkünk" lenyügző
Nagy éjjelébe gyújtva fényt...
Háborgva míg így tépelődik,
Lelkén a felhő szétszakad,
S ott hömpölyög már keble
Jmélyén
A napból ömlő tűzpatak.
Az égi tűznek villanása

Megrenget földet és eget,
S fülébe zúg az égi szózat:
„Saul! Mit kergetszengemet?“
S a porba hullva, ott vonaglik
A fáradt, elgyötört tetem ;
Sóhaj szakad megtört szívéből:
„Kegyelmezz nékem, Istenem!“
S ott áll előtte fényövezten
A Golgotán kiszenvedett,
Keblére vonja bűnbocsátón,
Bár benne eddig kétkedett;
És balzsamával lelke kínját
Gyógyítva szól: „Engem ke
ress 1
A mindenség nagy alkotója
Atyád neked . . . higyj és
[szeress!“
Eszmél Saul.

S nincs már
[körűié
Kopár mező. Élet virul;
Szellő susog árnyas ligetben,
Dal zeng a fáknak ágirul,
S a megváltásnak lelke mélyén
Bűvös, csodás nyugalma kél.
És Jeruzsálem városába,
Hogy üdvözülten visszatér,
írástudók gőgös csapatja
Döbbenve hallja szózatát :
„Az Úr, szeretni hogy tanítson,
Meghalni engedé fiát;
Törvénye nincs kőbe vésve,
De hogyha tiszta szívetek:
Atyátok 0 s vigyáz reátok,
Csak higyjetek s szeressetek!“
Damaskus útját egyre járja
Vergődve sok nehéz beteg.
A szenvedések Golgotáján
Lelkünket hányszor lepte meg
Kételkedés nehéz borúja,
Hogy veszve láttuk már a czélt
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S küzdelmes ütünk mérlegelve
Erőnk fogyott, hitünk áléit.
És hányszor áll meg néma,
[daczczal
Egy-egy talány előtt az ész,
Ha végtelenbe vágyva látni,
Sejtelme vak homályba vész ?1
S még jó, ha kétség van
[szívünkben,
Mert ennek társa már a hit,
S botlásaink ügye s bajában,
Hibánk belátni megtanít.
De hány hitetlen jár közöttünk,

Kit földi vágy míg érdekel:
A lelki jót lenézi, melyet
Küzdelmek árán érhet el?
S a tettrehívó bősz tusában,
Hol számba nem jő köny s
[panasz,
Hányszor siratjuk el bukását
Annak, ki hű, derék, igaz?
Damaskus útját egyre járju k ...
S ez út tövisek közt vezet;
De rajta Isten szent nevével.
Bizton halad, ki hisz s szeret!
Szalay Károly.

Péter.
Megtelt a főpap fényes palotája,
Bent és kívül zsibong ezernyi nép;
Világ bírája, menny, föld Ura várja
Földi bírák gyarló ítéletét.
A levegőt zaj reszketted m eg:
„Halál reá!“ ordít a vad tömeg.
Ott Péter is Krisztust követve távol.
Távol most a rettentő éjszakán.
Oh Péter, egykor nem így láta Tábor:
A fényben ott csüngtél az Úr nyakán.
A ki hiszen, megáll mint sziklaszál —
Péter, Péter, beh megfogyatkozál!
Szólít egy lányka, majd szólít egy másik,
Szólít a tömeg nagyja-apraja:
„Ismerjük szód, ismerjük arczvonásid,
Imé, ez is a Jézussal vala“.
S te nem tudsz róla és nem ismered,
S magadat még átkozni is mered!
A kakas szól. A hajnal hirdetője,
Szegény Péter, neked éjt hirdetett!
El e házból, mely békéd temetője,
Míg szíved a kíntól meg nem reped.
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Kiméne. S mint zápor hull sebesen :
Péter ott síra nagy keservesen.
**
*
Nehéz napokra jutottunk. Az Isten
Kemény próbára teszi a hitet.
Hol a hit, mely munkáljon és hevítsen?
Ah, alszik a hit s a szív jéghideg.
Szenved a Krisztus: szentegyháza reszket
Hol a váll, mely emelje a keresztet?
Hol a szív, ajk és tett, mély érzi, vallja:
Én Krisztusé, én keresztyén vagyok?
Vallásom a nagy Istennek hatalma,
Ki őt nem hagyja, nem lesz elhagyott,
Hol, ki a bűnt lerázva e dagályon
A hit sas-szárnyán az egekre szálljon?
Elhagytad Istent, törpe kor szülötte,
Élet-e ez : a testnek élni csak ?
A század őszül újabb jő helyette,
Hallom szelét, mely a világra csap,
Ledönti korhadt vén oszlopait,
S ős alapon újat teremt a hit.
A fundamentom Krisztus és Igéje,
Ezen épül fel újra a világ;
Meglesz, mit Isten Lelke megigére:
Vad fába lesz beoltva szelíd ág.
Mily áldott kor jövend, én Istenem!
Lélek gyümölcse mily bőven terem!
Készülj ! Sirasd meg, ember a te vétked.
Üdv, ha bűnbánó szívből köny pereg:
Ez a tavaszt jelentő fecske néked,
S a szomjas földre termő permeteg.
Tégy úgy mint P éter: hite szikla lett,
S mondd: oh Uram szeretlek tégedet!
Sántha Károly.
<3?

Domine, quo vadis ?
— Római emlék. —

Csodálatos sziget Idő óczeánján,
Mely mosolyogva ringat s oly könnyen eltemet
Elharsogó árján te szépen megállván
Megőrződ bűbájos, örök szépségedet.
Romok felett épülsz: háromezer évnek
Iszapjából kelsz ki, tündökölve büszkén,
Három világ fényét, endékét átélted,
S elborongasz annyi nagy emlék letiintén.
Most lobog magasan diadalmi jelként
Az egyesült haza szines lobogója,
Egy nemzet imádja ezt a büszke jelvényt,
Duzzadó erővel megvédi, megóvja.
Hejh, de a bús romok szólnak egy világról,
Mely vala csupa fény, ragyogás, szín, pompa
De míg fenn orgiák zaja lármáz, tombol,
Idő aláássa s kész a katakomba.
Vértanúk csontjain íme épül sorban
Diadalmas hitnek száz fényes temploma.
Pogányvilág fénye, hova tűnt, ő hol van?
Szobrok ajkin ül csak örökös mosolya.
Egy világ kirablott java, drága kincse,
Minden isteneknek fényes pantheonja
Tehetlen, erőtlen arra, hogy megmentse
S összes ragyogása összeomlik porba.
Föld alatti mélyből feltör az élő hit,
Föld feletti fényből hatalom alá tűn,
A világ imádta a múlót, a földit,
Majd azt szeretni is, látni is csak már bűn.
Légiók hatalma, máglyák lobogása,
Bilincsek vasajka, börtönök lakatja,
Tudomány világa, császárok palástja,
Elő hit győzelmét fel nem tartóztatja.
Eszmék csatatere, Róma, határodon
Templom áll, a melyről megható rege szól,
Elő hit emléke minden lépten-nyomon
Lelkemben fellobog, nem feledem sehol.

Riadtan menekvék Péter a kereszttől,
A mely készen várta vértanúhalálra,
Egyszerre csak szembe fényködön keresztül
Száll alá a Mester s szembe őt találja.
„Uram, te hová mészsz?“ kérdezi Őt Péter,
„Megyek, hogy fölvegyem újra a keresztet,
Mely elől menekszel“ — válaszol a Mester.
Szégyenpírtól égett most a hitevesztett
És ő megtér s meghal. Jézus fényalakja
Beragyogja Rómát és az istenszobrok
Kővé dermedének, mert a hit ha halva,
Kővé fagy az addig fénysugárzó homlok.
S durva, vad időkben ez alak sugárzók,
Túlvilági fénybe vonva a világot,
Az élet itt alatt volt csak hiú árnyék,
A sóvárgó lélek a túlpartra vágyott.
Hejh, de e fény eltűnt vakság éjjelébe,
Rajongó hit helyén gyűlölség maradt csak,
Mely lobogva lángolt a máglyák tüzében,
Szárnyát égetvén a hitnek, gondolatnak.
S magas templomoknak égbe törő tornya,
Égre törő lelkek büszke, szép emléke,
Hitvány, sárhoz tapadt lelkeket gúnyolva
Mintha azt kérdezné: bennetek hit él-e ?
És ez élt, nem halt meg. Ámde ég a máglya.
Húsz látja, megdöbben . .. fojt gomolygó füstje.
Szembe jön a Mester: borús arczát látva
Kérdezi: Hova mészsz? Megyek érted tűzbe!
És ő megtér s meghal. Jézus fényalakja
Beragyogja ismét a jövendő útját.
Lánczot hjába tesznek szárnyas gondolatra,
Röptét megállítni, de sehogy sem tudják.
Luthert is kisérté a pokolnak árnya,
Hogy eladja-dobja hitét, a mely élő;
De ím ő elébe a Mester leszálla,
Bánat ül homlokán. Luther kérdi: Mért jő ?
„Megyek, hogy helyetted álljam meg a harczot“.
Luther íme megtér, küzdelemre készen.
Hejh, miért nem látta tündökletes arczod
Forradalmi Vulkán kitörő tüzében
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Danton, a titánok büszke nemes sarja,
Világot megrázó szenvedélye sodrán!
Mert őt a „semmibe“ magával ragadta
Az időnek árja, tova elsodorván.
És azóta hányszor, óh hány hősi lélek
Száll tusára, bátran csüngve dicső eszmén,
Hejh, de égi Mester, mért nem keres téged,
Ki lehetsz egyedül az igazi Eszmény!
S nem kérdi: „Hovámészsz ?“ Nemahitevesztett!
Mert hallaná mindig fenséges válaszod:
„Megyek elviselni érted a keresztet.“
Mert az élő hitet te veszni nem hagyod.
De ti, kik kérkedve hirdettek nagy eszmét,
S hitetlen beszéltek élő hit nevében,
Vájjon tibennetek ez a hit meg lesz még,
Ha arra, ki vallja, vár bitó meg szégyen ?
Hogyha megjelenne Jézus fényalakja,
Kérdeznétek tőle: „Uram, hová mészsz te ?“
S fenséges szavára véres áldozatra
Mennétek elszánva a halálba, vészbe ?
Hegedűs István.
<3?
Az apostol temetése.
— Legenda. —

Nyugvásra száll a nap az égről;
Végső sugára még elé tör,
Pathmosra, a kicsiny szigetre,
Búcsúzóul visszatekintve.
Az éj nyugalma száll a földre,
A tengerhab egymásra törve,
Zúg csak, a mint a sziklapartrul
Foszlányra tépve visszazajdul.
. . . Míg zúg a hab és szellő[szárnyon
Moraja száll-száll át a tájon:
Halk, mélabús halotti ének
Vegyül belé s száll fel az égnek.
Hol elfödik a titkos árnyak:
A „hivek“ összegyűlve állnak

A „szeretett tanítvány“ népe,
Titokrejtő, sejtelmes éjbe,
— Midőn az üldöző hitetlen
Alszik, s csak 0, az Űr vir[raszt fenn —
Ki atyjuk, őrük, mindenük volt:
Most temetik a nagy apostolt.
Hol nem zajong a földi lárma,
S zavartalan lesz síri álma:
Erdő ölén, virágos téren
Ásták a sírt, a földbe mélyen.
A szeretet a szív virága,
S virág a szeretet je le ;
Nem lenne édes álma, hogyha
Sírján virág nem lengene.
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Ö szeretett; ez volt az élte;
Érezte is, nemcsak beszélte :
„A gyűlölet az égben vétek ;
Fiacskám, egymást szeres
sétek ! . . .“
...D e ím, beszédes ajka zárva.
Testének a föld keble tárva,
S a míg a gyászének kesergőn
Felzúg s búsan sír át az erdőn
Takarva hófehér lepelbe:
A sír ölébe most teszik le ;
Halk zokogás búg át a légen.
A nép „vénje“, "hanttal kezében
Ott áll, hogy azt a holtra vesse,
Könyes szemét az égre vetve;
Imát rebeg remegő ajka.
... Egyszerre a csendes mo
rajba, -j—Mintha galambsereg repülne:
Sebes szárnycsattogás vegyül
[be.
És mintha ott fenn a magasba’,
Az éjfelén hajnal hasadna ;
Mint ifjú nap keleti égen:
Fény tör keresztül a setéten.
És át a fényen, át homályon,
A szívbe hatva, lelketrázón, —

Zeng mennyei harmónia:
„Hallelujah!... Hallelujah!“ ...
... Míg a szívekbe döbbenet
[száll,
Gyorsabban röpke pillanatnál,
Öltözve fénybe, napsugárba,
Az éj sötéten átczikázva :
Angyal-sereg a földre szárnyal.
Kezökben nyíló rózsaszállal
Megszállanak a sír felett
S míg zengnek édes éneket,
— A mit szívével hall az ember,
És visszaálmodik ezerszer:
Virágjukat,—repülve körbe’, —
Belevetik a sírgödörbe.
... Mikor betelt a földnek keble:
A honnan jöttek, — fel a
[mennybe, —
Elszállnak villámröptű szár
nyon,
Mint pillanatnyi fényes álom.
S míg eltűnnek a végtelenbe,
A gyászoló nép kicsi serege
Még hallja zúgni át a légen :
„Hallelujah!... Hallelujah!. ..
Ki szeretett, kedves az égben !
Hallelujah!. .. Hallelujah!“ . ..
Borsos István.

Timotheus.
Övezzétek vállamra a palástot,
Aztán hadd menjek járván a világot.
Hadd menjek véle, édes Jézusommal,
Vezessen ő, kit követek bizonynyal.
Ti, kik az írást magyarázgatjátok:
Mit nékem a ti bölcs okoskodástok!
Sötét a kép, mit így utániról nyertem :
Jöjj Krisztusom, jöjj, és vezess Te engem.
Hadd ülök oda lábaid elébe.
Hadd nézek o h ! tiszta szemed egébe

S mikor szent Lelked mélységét kitárja,
Dagadjon lelkem, mint a víznek árja.
Forrjon, buzogjon vágyaktól hevülten,
S hadd álljak melléd bátran, lelkesülten
S keljek nyomodba örömtől repesve . . .
Megyek Uram, vezess, kezem kezedbe !
Tudom, nem érünk czifra csarnokokba:
Tövisre lépünk s égető homokba,
Ajkunkat majd a szomjúság epeszti
S szeretettel nem lesz, ki oltsa, senki.
Káprázatos kincsét élőnkbe tárván,
Hogy elcsábítson, megkísért a sátán :
De mi megállunk bátran, nem remegve . .
Megyek Uram, vezess a küzdelembe.
Követni foglak. Mélység és magaslat,
Sem ég, se föld el tőled nem szakaszthat.
Búban, örömben lelkem csak Tevéled, —
Te vagy az út, az Igazság s az élet.
Követni foglak — életben, halálban
Te légy vezérem millió tusában.
Érted Uram — tied vagyok egészen,
Az élet is, oh az se drága nékem.
A béketűrés szép szelíd galambja
Fészkit a szívünk közepébe rakja.
A megbocsájtó szeretet virága
Illatozzék a lábaink nyomába.
De ha az Úrnak szentelt csarnokába’
Tort ül a hitlen kufárok tanácsa
S istentelen gőg nevet a szemembe . . .
Adj Uram akkor korbácsot kezembe.
Tegyünk csodát. A zúgó tenger árján
Vegyünk erőt, fakadjon a szivárvány!
Öntsünk olajt az özvegy korsajába,
Lakjék jól a szűkölködő, az árva.
Változzék borrá a víz a kehelyben,
Lázár, ki meghalt, új életre keljen . . .
Lásson a vak és járjanak a sánták:
Gyerünk, Uram, már hallom a hozsánnát!
Mi lesz a bérünk? Ott a holdvilágon
Júdás alakját már lappangni látom.
Kezét Pilátus már előre mossa,
Nehéz kereszt a vállunk porba vonja.
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S kiért magunkat odadjuk cserébe,
„Feszítsd meg“-et kiált az Isten népe! . . .
De ha munkánknak így leszen csak á ra :
Gyerünk Uram, vezess a Golgothára.
Baja Mihály.
<3?

ítélet.
A nap hanyatlik. A kéjkertnek útján
Merengve jár Severus egyedül.
Babérfa enyhe árnya hívogatja
És a mohágyra fáradtan ledűl.
Merőn tekint a távol messzeségbe,
Nyugat felé, a bíborfényű égre.
„É fény ma el sem oszlik még egészen,
És három élet, ah, kioltva lészen.„ — —
Szól s lelke messze van, nem itt, nem i t t ; —
Múlt és jövő az, min ma elmereng.
Majd felszökik. „El innen, oh oda,
Hol hűs a lég, hol tó hulláma reng.“
Megáll a parton. Fodros kék habokban
Lil’jom füröszti tűzarany virágát;
Lenn vizirózsa úszik s az olajfa
Borítja rá ezüstös, hamvas ágát.
A víz gyémánttá törve hull le vissza
S a harmatos virágok kelyhe iszsza.
De mind e fényt, e pompát meg se látja
Severus, a császár kegyelt barátja.
E fényt, mi néma ajkkal hirdeti
Magas czélját, Severus ím elérte ;
Dicső, magasztalt, rettegett, hatalmas . . .
„Csak azt ne kérdjétek, mit adtam érte,“
Kiált, ne, óh ne sejtse a tömeg,
Mely egy szavamra porba hull s remeg,
Hogy bárha százat lánczra ver kezem,
Nem legsúlyosb, mit tűrnek, a bilincs
S hogy én olyan láncz kínját érezem,
Mi mellett az övéknek súlya sincs.
Rab vagyok . . . én, ki oly szabadnak látszom . .
A lelkem szenved aljas szolgalánczon !
Magasra vágytam. A császár kegyelme
Oda emelt, de óh, bilincsre verve
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S én árul adtam szívem, szellemem
S lelkemnek nincs egy gondolatja; nem,
Nincs érzés, mely büszkén magasra szálljon . . .
Oh nagyság, óh én fényes ifjú álmom! —
Dicsőség büszke csillogásiért
Mindent adék, mivel mindent ígért . . .
S rabságba ez taszítá életem,
Mikor most önmagam csak megvetem . . .
Nemesb e három is, ki halni fog ma
Az üldözött, a gyűlölt új hitért!
Esdék miattuk a császár előtt, r
Hogy irgalmazzon nékik 1 — Oh mit ért ?
Kigúnyolt; ő nem munkál Róma vesztén
S e hit veszély; — mind haljon a keresztyén.
S szólt rám gyanúval nézve: „Ne feledd,
Hatalmad hozzám van fűzve egészen;
Ha lehanyatlik az enyém, ez akkor
A te jövődnek biztos veszte lészen“.
Jól tudta, mit mond! — Bárha tűrne kínt
Ezerszer lelkem, rab levék megint! ------Bármint legyen most, jöjjön veszteség bár
S nem a dicsőség, mint lelkem Ilivé,
Magas, nemes; — azért most nem teszi
Severus önmagát itt semmivé.
Gyűlöljem hát azt, kit mindenki retteg:
Saját magam! A kit sohsem szerettek!
Ragyog az égbolt, vérszinűre válván,
Severus arcza sápadt, mint a márvány !
De nesz közéig. Az őr az. Térdre esve
Jelenti: „Jer nagy úr, mert még ez este
Lel három új eretnek tűzhalált!“
Severus megremeg a mint fölállt . . .
„Jeriink.“ —
S megállnak . . .
Ott a szürkületben
Lobogva ég a három szörnyű fáklya,
Mit elvakult, kegyetlen, balga ember
Onszégyenére gyújta. Ég a máglya!
A lángok nyelve prédáért kiált,
S már a tömegből Severus kivált,
ítélni készen . . .
Oh, de a halálnak
Jöttén kín, küzdelem gyönyörre válnak
A szív előtt; kész újra tűrni, félni.
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Csak a halált ne, óh csak élni, élni!
Két emberszívben ébred most ez érzet,
Hajolni ez tanít meg büszke térdet
S Severus előtt egy pillanat múlva
Kettő könyörg kegyelmet térdre hullva.
De míg esengve néznek rá a porbul,
Severus megvetéssel félrefordul.
Azt nézi, ki büszkén, nyugodtan áll.
„S te nem könyörgsz?“ „Nem rettent a halál,
Nem vétkezém, dicsőségét kerestem
Annák, ki értünk halt meg a kereszten.“
Mit érezek, hiszek, azt vallja ajkam
S békét, oh hidd, csupán ez ád! S ha rajtam
E földi létben sorsom bételik.
Csak áldom Őt, a Nazaretbelit!“
Villámcsapás e szó . . . „ítélni jöttem
S ítélet szózata dörög fölöttem.
Összhang, igazság, eszme s tett között!
Lelkemből ez mily messze költözött!
— Gondolja a kegyencz — óh, vele menni,
Hol nem hazugság többé semmi, semmi ;
Ez volna az üdv, engesztelés, a béke!
De a jövő, a nagyság? Vége, vége! . . .
Nem.“ ------S Severus az újra most, ki máskor;
Hideg, nyugodt az ítélethozáskor . . .
Néz . . . „Hitnél, hol erősebben beszél
Az élet vágya, ránk ott nincs veszély,
De kik halálig védik a keresztet,
Ezek azok, kiktől nagy Róma reszket.“
A térdelő két rab önképe, mása.
Gyávák, mint ő. Elfordul, hogy ne lássa.
Nyugodt a harmadik, bár élte veszve,
„Te itt, kiről dicsőült fény ragyog,
Biró te vagy s ítélve én vagyok.
Halálra gyáván én ítéllek; — és te,
Büszkén te engem az önmegvetésre.“
. . . S most minden síri némaságba mélyed,
Mert Severus szól s hangzik az ítélet:
„A másik kettőt bocsássátok el,
Ez egynek ott, ez egynek hallni kell!“
G-yöry Ilona

VI.

A reformátorok.
Luther.
Törd szét koporsód, szellem-óriás!
ím üdvözölve, népek költögetnek.
Irigy idő sírt hervadt testnek ás, —
Négy századév nem árta nagy nevednek.
A forgó árban, a mint zúg a hullám,
Föld koszorúja s ég csillagja hullván:
Rendíthetetlen’ állsz Te fent a szirten,
Zengvén: „Erős várunk nekünk az Isten!
Az Isten fénylett rémes éjjelen,
Ihlett szivében választott nagyoknak;
Az ős teremtő-szó hangzék: legyen!
S világosság sugári szétragyognak.
Hitnek tiizétől megrendül az ég s föld,
S új élet árja mindent bétölt:
Magasztos eszmék készülnek tusára,
S a győzelemnek áras lészen ára.
Dong már a harczban wittenbergi vár,
Kilenczvenötnek súlyos fegyverétül;
Európa forr, mintegy szülésre vár,
S szegletkövén Sión, e rom felépül.
A szent hajdannak ím ég csipkebokra,
S jó illat árad, száll az égi boltra; ,
Szó zúg viharral, mintha az egekbül,
Apostolok pünkösdi nyelve zen dűl.
Istennek háza e roppant világ,
Oszlopain megindul az Igére;
Szent lelkesülés, mint sas, égre hág,
S milljók epednek élet friss vizére.

Bételve hittel és csodás erővel,
A küzdők serge mind nagyobbra nő fel:
„Ha a világ mind ördög volna“ — dallal,
Kész szembe szállni a tüzes pokollal.
A bátrak élén Krisztus a vezér,
És üdv-sóvárgón mind nyomába mennek;
És nincs előttük rém, halál, veszély,
Tekintetök függ kárpitján a mennynek.
Luther, Melanchton, jobbján bölcs Érigyesnek,
És Zwingli, Béza, Kálvin égre esdnek:
Áradj ki fény, igazság, égi béke!
S fut a homály s tisztul a bűn vidéke.
Vak éjszakán virágzott a gonosz,
S éjféli órán ült lidércz a népen.
Világ! tenbűnöd átka ostoroz,
De irgalomnak pirja ég az égen.
A nap közelget, pirkadván a hajnal,
S köszönti ég-föld vágyó szent sóhajjal;
A nap tündöklik és nem megy le többé,
Fénye- s hevénél hevülünk örökké.
Luther! jövőnek írt s szólt szellemed,
A Lelkek-Lelke ihleté meg ajkad;
Nincs a ki bírna tenni ellened,
Szív, elme s ellen; megbűvölve hallgat.
A szikla-hitnek fundainentomára
Épül Sionnak óriási vára ;
Az örök Ige győz poklon, veszélyen —
„Itt állok! Isten engem úgy segéljen!“
Megálltad, Nagy, a próba nagy tüzét,
S emléked áldják fényes ezredévek;
Pálmád a bősz vihar sem tépi szét,
A csillagokban is zeng rólad ének!
A tiszta' lelkek ott az üdv honába’,
Szent dal vegyítnek szférák himnuszába,
S a dal visszhangzik mindörökre itten —
Zengjünk: „Erős várunk nekünk az Isten!“
Sántha Károly.
<3*

Luther.
Rég elverte már az éjfelet,
A zárda csöndes, mint a néma sír, —
Az udvaron, a háztetők felett
Csupán a szélvész rémes hangja sír.
Nyugodtan alszik már minden barát,
Sötét a czellák kisded ablaka,
A hosszú, néma, álmos éjszakát
Az őr virrasztja át csak egymaga.
De mégsem. lm a néma éjjelen
Félénken, pisla mécsfény reszket át,
— Ki virraszt még fönn váljon e helyen,
Nappallá téve csöndes éjszakát?! . . .
Kicsiny czellában durva tölgypadon
Kegyes barát ül némán, egymaga ;
Előtte könyv a vastag asztalon,
Kezére hajtva széles homloka.
Olvassa könyvét vágygyal, lázasan,
Hogy csakúgy falja mindenegy sorát;
Alig egy-két lap még, mi hátra van,
Rövidke pár perez . . . s vége, nincs tovább.
Beteszi könyvét, aztán elmereng,
Elszáll a lelke távol, messzire,
Hol az olajfák ékes lombja reng:
Szép Kánaánnak gazdag földire.
. . . Ott ím Betlehem; kisded jászola
Mennyi malasztot áraszt szerte-szét!
Jeruzsálemnek fényes temploma
Mint bámulá a gyermek lángeszét!
Galileának minden porszeme
Róla beszél, hogy mit tett, merre járt, —
Genezarethnek' zajgó tengere
Mint hordozá meg Isten nagy Fiát.
Nainban hogy nyert fényes diadalt
Fagyot lehellő zord halál felett.
Miként ostromlá hő imáival
A messze kéklő fényes menny-eget.
A merre indul, merre útja visz:
Miként gyógyulnak bénák és vakok,
Mint nyer sebére írt, ki benne hisz,
Miként kisértik őt meg rongy gazok.
Payr Sándor: Hárfahangok.

A merre megy, mint szólja, hirdeti
A szeretetnek édes, szép tanát;
Lépésről-nyomra sújtva mint veri
írástudóknak fondor táborát! . . .
No, aztán ott a véres Golgothán
— Csillog a köny a barát két szemén —
Szúró tövissel vérző homlokán
Ártatlan mint halt rút halált, szegény!
0, kiről annyi fényes tett beszél.
Ki a halálon harczot-harczra nyert,
Bár ajakán a kínnak hangja kél:
Az önjaváért ujjat sem emelt! —
Hogy is emelt vón’ : másért halt halált,
Hisz neki édes másért ontni vért,
Mikor feléje tenger bűn kiált
S megváltást annyi tört szív hangja kért . .
Sóhajt a barát; képe fölragyog,
Sugárzó arczczal néz az égre fel:
„Meghaltál értem, bár én por vagyok,
S érted ne szállnék síkra, hogy ha kell ?!
Halld Messiásom, íme esküszöm,
Halld Uram Isten, édes jó Atyám:
Tengere búnak jöjjön, — eltűröm,
Mérgét az ördög ontsa mind ki rám, —
Szedjék ízenként széjjel testemet,
Vérem csöpögjön bár a kard vasán:
Nem hagylak Téged, Üdvöm, Szentemet,
Törjön meg bár főm Róma érczfalán!
És most a síkra, harczra, tettre fel!
Hallod-e Róma: kardod élesítsd ! . . .
Kinevetsz ? . . . Tudd meg: rád ki kart emel
Ige a kardja, vára sziklahit!
Ezekkel döntöm én meg érczfalad,
Igádat össze ezzel morzsolom;
Legyen igazság itt az ég alatt,
Győzzön a jó a czéda zsarnokon!
Nos, rajta Róma, átkos Gomora,
Villogtassad meg átkod főm felett,
Sújtson dühödnek lángzó ostora,
Nem félek, Isten véd meg ellened!
Öld meg a testet, vágd ki nyelvemet,
— Gyilkos karod hisz messze tájt beér —
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Az ige él és harczra kél veled,
Nem öli azt meg máglya, szablyaél! . . .
. . . És most a síkra, harczra, tettre M,
Ügyem az Égé: győzök, győzni kell!“ . . .
*

Pirkad a hajnal, száll a napsugár,
Ébred a zárda, minden lábra kel, —
A kis czellából csengve égre száll:
„Ügyem az égé: győzök, győzni kell!“ . . .
Porkoláb Gyula.

A hirsaui szilfa.
— Uhland. —

Hirsauban egy szilfa
Virult a rom között;
Ringatva koronáját
A csúcsszególy fölött.

Ha zöld ölén a völgynek
Egyedül jártam ott, —
Min elmerenge lelkem,
Az e dicső fa volt.

A zárdaépületben
Mély gyökeret vere,
S tető gyanánt meredt ki
A távol kékire.

És hallgatózva némán
A tompa rom alatt:
Lombjai a viharral
Bátran daczoltanak.

Elzárva tőle lég s fény
A szűk falak között,
Mindig magasba hajtott,
Míg a szabadba jött.

Látám pirosló ágát
Sugaras reggelen;
És fényes volt, midőn már
Árny ült a völgyeken.

A fal órjási, mintha
Csak azért volna itt,
Hogy óvná a fa bátor,
Merész növéseit.

— A wittenbergi várban
Szintén ilyen fa nőtt,
És óriási ága
Kitörte a tetőt.

Világsugár te elhatsz
A mélyek mélyéig!
Világszellem, te felhatsz
Az egek egéig!
Sántha Károly.
12*

Luther magánbeszéde
a wormsi birodalmi gyűlésbe lépése előtt.
— Körner. —
(Harangszó hallik.)

Cseng a harang !.. . a Fők tanácsba gyűltek :
Úrnak harczosa, most, most légy erős!
Mert az Ige, mit lelkedből merítve
Világosságul szórtál a világba,
És hogy ember jobban szeressen embert:
Népek szent frigyét az most összetépte,
S egy félvilágnak törte szét bilincsét;
És mit reám jó Istenem bízott volt,
Népek üdvét hogy munkálnám általa:
lm most viszálynak szítja fel tüzét;
S a vesznitért tömegnek minden tagja
A menny üdvét megnyerni így akarja! . . .
A föld királyai tanácsot ülnek,
S szól a parancs: védelmezd tanaid!
Egész világ lázban, várva tekint rám :
Merész művem ha végrehajtom-e ?
És győz-e mit kiszóltam, az Igazság ? . . .
De félre b ú ! lm angyal szárnya lebben,
S lelkem letépi földi lánczait;
Győzelmi zászló leng angyalkezekben,
S ingatlanul él lelkemben a Hit.
Ez éltet s emel, míg előbbre török,
Visszatérés nincs már, az Ige örök! . . .
(Újabb harangszó hallik.)

Ismét harangszó ! . . . ím itt a pillanat,
Mely egyszer már elfogja dönteni:
Nyögjön-é ember még emberkény alatt,
Vagy győz az Ige, amaz isteni? . . .
Kevély urak elé kell bátran lépnem;
Jó Istenem, imádkozom Hozzád,
Halld meg még egyszer buzgó könyörgésem,
S aztán . . . bocsásd el békén hű szolgád!
(Térdre borul s összefonja kezeit.)

Mindenható! a por kiált egedre,
Hallgasd meg szolgád, rökkévaló !
Tekints rendíthetlen erős hitemre,
Mely, érzem, érzem, hogy igaz s való.
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De hajh ! a mély titkú sötét jövőnek
Ködén ki lát keresztül, ha te nem ? . . .
Oh jöjj eléje a hozzád jövőnek,
Segélj s hallgass meg, erős Istenem!
Te hívtál el, hogy lennék hív harczolód,
Hintvén szét a földön szent Igédet;
Haragodban tiporj el, óh Zebaoth !
Harczodtól ha gyáván visszalépek.
És ha a poklok hatalma zúdulva rám,
Szent ügyedet bukva kéne látnom:
Hadd haljak meg éretted én, Szent Atyám!
Kinek kezedben éltem s halálom.
Méltó csak te vagy, Isten dicséretre,
Tied az ország s hatalom örökre! . . .
(Fölemelkedik térdeiről. Szünet.)

Minek jönni kell, ám jöjjön teh át:
Élet vagy halál . . . én kész vagyok;
De lelkem egy égi szózat hatja á t :
„Előre hős! . . . rád győzelem ragyog!“
Nyugton nézek hát sorsomnak szemébe,
A félelmet szívem nem ismeré;
S az Úrban bízva és általa védve
Bátran állok már biráim elé.
Egész világ bűnbe, homályba veszve . . .
S nékem kell az üdvre vezérlenem,
De elvégzi, mit elkezdett az eszme,
Mely meg nem állhat félig győzve, nem ! . . .
Harczom kemény, de foly az Úr nevében,
S megszégyenül ellenségem itten;
Bátran előre! . . . be a harcz hevébe
Hisz’ erős várunk nekünk az Isten.
Tovább, tovább hát a pályán s bátorság! . . .
Leng a zászló . . . s győzni fog az igazság!
Kálmán Gyula.
Luther
a wormsi birodalmi gyűlésen.
Szemem káprázik, lelkem elfogul;
Én a szerény, egyszerű szerzetes,
Megállhatok-e itt ezen teremben,
Hol fejedelmek, bölcsek, püskökök

S előkelőségeknek ezrei
Fényben, pompában ülnek körülöttem ?
Övéké kincs, bölcseség, hatalom,
Szavokra meghajol a félvilág,
S én egy kis pont csak, egy parány vagyok,
Parány, de a nagy Isten eszköze.
A hatalom parancsszavára jöttem
Ezen gyűlésre. Azt mondják : hibás vagy
„Mértéktelen fűtötted a kazánt.“
Lehet, hibás vagyok; de győzzetek meg
Minden kétséget kizáró okokkal,
A szentírásból győzzetek meg engem,
S kezemet számra téve hallgatok.
Hibás vagyok tá n : de nyugtassatok meg,
Oh csöndesítsétek le a vihart,
Mely keblemben tengerként háborog,
S áldásom száll reátok s hallgatok.
Mióta kedves jó barátomat
Mellettem a villám sújtotta le,
Keresem, folyvást keresem az Istent,
S a Bibliában megtaláltam Öt,
Hozzá vezérelt Uram Jézusom,
Mert Ő az út, az igazság s az élet.
Keresem, folyvást keresem a békét,
Lelkem nyugalmát, így kiáltva fe l:
Mit cselekedjem én, hogy üdvözüljek?
Oh hajnalcsillag, kit hitem szemével
Fölismertem sötét ösvényemen :
Hints fényt szívembe most, most Jézusom,
S adj enyhet, békét háborgásaimban;
Mert szörnyű háború dúl a szívemben
És fenekestül felforgatja azt.
Érzelmeim, e hánykódó habok
Majd szédítőn ragadnak a magasba,
Majd meg örvénylő mélységekbe vetnek.
Hű fia voltam egyházamnak eddig,
Hű lenni hozzá: vágyam ezután is.
Megverne Isten, hogyha leszakadnék
Az anyaszentegyház hű kebeléről;

Dajkálható édesanyánk az egyház.
Oh átkozott, ki hozzá hűtelen,
Nem lelne nyugtot sem földön, sem égben.
És hogyha egykor végórája üt,
A föld kidobná, ég be nem fogadná.
Légy hű — így szól az Isten — mindhalálig,
S néked adom az élet koronáját!
S én hű vagyok. Én hű leszek. De hű csak
A Krisztus egyházához lehetek,
S a mai egyház nem a Krisztusé,
Kiforgatták azt a fundamentumából,
Roskatagok már Sión falai.
Szél zendíil, hallom zúgó riadását,
A Szentiéleknek titkos szele ez :
Mely emberi ó épületre csap,
Hogy szétomoljon mindenik köve,
Mely bitorolja az egyház nevét.
Szél zendül, hallom zúgó riadását,
A Szentléleknek titkos szele ez :
Új lelket öntni kész az emberekbe.
Nem új egyházat épít ez a Lélek,
S nem új tant hirdet, óh nem, mert ha égi
Angyal hirdetne is más tudományt,
Mint a melyet a Krisztus hirdetett:
Szól az apostol ajka: légyen átok!
A régi egyház épül fel újonnan
A Szentlélektől, egyházunk, a melynek
A fundamentoma s szegletköve
A Jézus Krisztus, mindörökre 0.
A régi tan, a régi hit, a régi
Krisztusi élet vár feltámadásra,
S feltámad, mert az Isten úgy akarja ;
Feltámad, mert a Krisztus tudománya
Lélek és élet, Istennek hatalma
Minden hívőnek iidvösségire.
Keresem, folyton keresem az Istent,
S a hagyományban nem találom Őt.
Keresem, folyton keresem a békét,
Lelkem nyugalmát üdvösségemet,

És keresem embertársim nyugalmát,
Testvéreimnek üdvösségét is,
De itt e bűnbocsátó czédulák,
Melyek Isten kegyelmét káromolják,
S a bűnös lelket kárhozatba döntik, —
E szemforgató istentisztelet,
Hol csak szájjal imádja Istenét
A nép, de tőle távol van szíve, —
E tévhit, mely tanítja, hogy a pápa
Péter utóda, Krisztus helytartója,
Holott az Üdvözítő megígérte,
Hogy szent igéje által Ö velünk
Marad mind a világ végezetéig:
Mind e sötét tévelygés, babona.
Vakhit, hitetlenség s rossz akarat
Homályba vonták Krisztus tudományát,
Eloltották égő szövétnekét
És elásták a rejtett drága kincset
És véle el a boldogságot is.
Az Istennek kell engedelmeskednünk,
Inkább, hogy sem mint gyarló embereknek.
Nem is vallás, nem a Krisztus vallása,
Mit most az egyház elferdítve hirdet;
Alkalmas ugyan a test-hizlalásra,
De mit ér ez, ha elsorvad a lélek?
Kezemben a Könyv, a szent Biblia,
Belé merültem s bűnös lelkemet
Megmostam a Bárány vérében, ime,
A lelkem tiszta s mint a hó fehér.
Kezemben a Könyv, a szent Biblia,
Levelei közt béke lengedez,
Gyümölcse oly tápláló, mint az alma —
Óh kóstoljátok az Urat, mily édes!
Tüzet hozott Krisztus Urunk az égből,
E tűz lelkemben is meggerjedett,
S nincs gát, nincs akadály egész világon,
Hogy e szent tűz ne terjedjen tovább,
Elégetvén bűnök töviseit.
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Nem látjátok, világa mint ragyog?
Burkából kitündöklik az igazság,
Csak hit kell hozzá, a lélek szeme
S már a fényes mennyország int felétek.
Nem érzitek e szent tűz melegét?
lm, megjelent az Istennek szerelnie,
Hevít, gyújt, éget és nagy czélra sarkal
E szeretet, mindent átölelő.
Kezemben a Könyv, a szent Biblia.
E könyvből írtam minden könyvemet,
És könyveimben holt betűk között
Élő hitem, lelkiösméretem,
Életem, üdvöm lüktet szív gyanánt.
Mit vonjak vissza ? Semmit, semmit é n !
Csak rakjátok a máglyán a tüzet.
Mint Húsznak raktátok száz év előtt,
— Próféciád, Húsz, a máglyán betölt,
Te mondád: megsütitek a ludat,
De a hattyút meg nem süthetitek,
S e hattyú Luther lelke és az Ige —
És gyújtsátok rám az egész világot,
Porhamuvá égessetek el engem,
És hamvamat szórják szét a szelek:
E tüzet itt, lelkemben és e Könyvben,
Ezt az örök szent igazságot itt
El nem égeti földi hatalom.
Mert a nagy Istennek hatalma ez
Minden hivőnek üdvösségére,
Lélek e tűz, élő és éltető,
Az örök istenség szikrája ez,
A lelket nem, óh nem lehet megölni.
Én szemeim belátnak a jövőbe,
A születendő századokba is :
Még tévelyegni fog a vak világ
Soká, soká, óh de minél tovább
Tévelyeg a világ s úszik bűnében,
Annál epedőbb vágyban ég a lélek,
Hogy megtisztuljon, mint arany a tűzben.
Levetve minden salakot magáról.
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A lelkeket tisztító égi tűz
Te lészsz, Krisztus Urunknak tudománya.
Új életnek szülője a világon,
Új, tiszta, boldog életnek szülője,
Midőn mint nap a harmatot feliszsza,
Minden könyűt, búgond, bűn könyeit
Aldón,. szelíden felcsókol a vallás.
A föld az ég felé emelkedik,
S az ég a földre édesen hajol,
Mert Isten megbékél az emberekkel,
S megkönyörül megtért gyermekein
Jó atyaként, Egyszülött Fia által.
Bilincsben, máglyán, vérpadon, kereszten
Én mindig újra szítom a tüzet,
És így kiált végső lehelletig
Ez a j k : Erős várunk nékünk az Isten!
Dicsőség a magasban Istenünknek!
Itt állok, másképen nem tehetek.
Isten engemet úgy segéljen! Amen!
Sántha Károly.
A wartburgi tintafolt.
— Zichy Mihály képéhez. —

Holdvilágos csendes éj van,
Az idő már éjfélre jár.
Szellő támad, szellő röppen
Huhogva jár éji madár.

Luther Márton lázas szemmel
Merőn néz a sötétségbe . . .
Lelke előtt elvonul a
Nehéz múltnak sötét képe.

Szellő támad s viharra nő,
S a wartburgi sziklavárnak
Ablakait meg-megrázza,
Itt világ van, éjszakáznak.

És a jövő vájjon mit hoz ?
Munka . . . küzdés . . .
[nyomor . , . bánat!
, . . Int-e felé csendes révpart
Enyhét adó, hogyha fárad ? 1

Fenn a várban egy szobában
Pislogó mécs fénye mellett,
A wartburgi nagy remete
ír, fordítja a szent könyvet.

A mint így néz s gondolatja
Száll, mint holló ködös légben:
Titkos hangok zaja zendül,
Fény támad a sötét éjben.

Reszket a láng pisla mécsben,
Libeg-lobog, ki is alszik . . .
Néma csend lesz, csak egy szúA pitt-pattozása hallszik. [nak

. . . Ott a falon össze-vissza
Kavarognak tűnő árnyak,
Vigyorognak. .. incselkednek,
Ablak-ajtón ki- s bejárnak.
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A kavargó tömeg közül
Egy alak kiválik végre . . .
Mintha ördög . . . mégis ember,
Arcza mintha lánggal égne.

. .. Lát kinpadot . . . hall jajt,
[hörgést,
Orgyilkosnak sújt a karja . . .

Trónuson ül. Fején csillog
Hármas arany koronája,
Előtte egy halom arany,
Hívogatva mutat rája . . .

„Kezemben az áldás s átok.
Melyik érjen: rajtad áll az!
Míg nem késő: fordulj vissza,
Most még lehet, Márton:
[válassz!“

. . . Barátcsuhás szolga görnyed,
A kezében arany párna,
Bíbor süveg fekszik rajta :
Odanyújtja, neki szánja.

Lön néma csend. Luther Márton
Áll, mint szikla vihar- s vészben;
Balja nyugszik a szent könyvön,
Tintatartó jobb kezében.

. .. Új képet lá t.. . tüzes szemű
Deli asszony hívja, várja,
Szomjú ajka csókért eped,
Fehér karját felé tárja . . .
S kél titkos hang: honnét?
[kitől ? . ..
Nem tudja, de tisztán érti.
Teste remeg, szíve dobog;
„Márton barát, légy most
férfi ! . . .
Minek dobnád oda magad,
Hol a munka s küzdés vár rád ?
. . . Itt a bőség, kincs s hatalom,
Puha kar lesz a fejpárnád.
Ez mind tiéd . . . hogyha
[hallgatsz
S leteszed a súlyos fegyvert,
S elsimítod a hullámot,
A mit szavad s tetted felvert! ...
De hogyha nem!“... a trónusról
Villám czikáz jobbra-balra . ..

„Távozz Sátán“ — mint a villám
Repül a szó, sújt a jobbja.
Hol a bíbor s arany csillog
Tintatartót oda dobja.
S remeg a föld, inog a trón ...
A sötétség tűnik, oszlik,
Hajnal hasad és a látvány,
Mint a pára szertefoszlik.
Szótlanul áll Luther Márton,
Azt hiszi, csak álom volt a’,
De a falon, fehér falon
Ott maradt a tinta foltja.
Térdre borul s szeme könvje
Hull, mint éji harmat nyáron,
Ajkán buzgó ének fakad:
„Az Úr az én erős várom!“
**
*
Evek múltak; Lutherünk is
Elporladott már azóta;
De a tinta foltja örök,
így mondja a régi nóta.
Pálmai Lajos.
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Az ördögűző tenta.
Ős Wartburgban mutogatnak
A falon egy tentafoltot,
Onnan van még — úgy beszé
lik —
Mikor Luther rejtve volt ott.

S a betűket szaporázva
Szünet nélkül perczeg tolla
— Igazság kell! Igazság —
[s ha
A világ mind ördög volna.

Wormsból hazautaztában
Ellopatta pártfogója
S oda rejté a nagy embert,
Ellenektől hogy megója.

S ír, csak ír, de éjféltájban
Baljós szellő oltja mécsét.
Körülötte lesz sötétség
S száll szívére csüggedt kétség.

Ezek, mert sehol se látták,
Azt hivék: a föld nyélé el,
De Wartburgban száz az ablak
S egy világos minden éjjel.

Erdemes-e igazságért
Veszedelmes harczra kelni?
Űzött vadként bujdokolni,
Menedéket lopva lelni?

Vájjon ki is lakhat’ ottan?
Kérdi sok kiváncsi szája.
— György lovag, egy jámbor
[vendég,
Szól a várnép kurtán rája.

Elszenvedni szitkot, átkot,
Hát mögött és szemtül-szembe
S rágalomnak undok szennyét,
Melylyel gaznép tudva ken be ?

S György lovaggal ki törődnék!
Mert a dölyfös ellenpárton
Senki fia nem is sejté,
Hogy ez a György: Luther
[Márton.

Elszenvedni tán a máglyát,
De bizonynyal tenger sértést —
S mi még rosszabb, jó baráttól
Balga, túlzó félreértést?

Mikor elpihent a várnép
Luther Márton maga éber:
Két rejtelmes könyv előtte
Görög egyik, másik héber.

Ily kérdések marják Luthert
S undor borzong át a hátán
Fölriad s o tt. .. o tt. .. a falnál
Piros fényben áll a sátán!

A kettőből német nyelven
Harmadikat maga írja.
Még ott éri az íráson
A pitymálló hajnal pírja.

Nem valami rút, sötét szörny,
Csak a neme álnok, vészes,
— Hagyd el Márton, a mit
[kezdtél! —
Ajka szól, a mázos, mézes.

S ím egy éjen a munkába
Megint szent, nagy gonddal
[mélyed.
Hite biztos: ez az írás,
Az Igazság és az élet!

Ne bőszítsd már a hatalmat —
Hagyd el s meg lesz nagy ju
talmad ;
Igazságért ne erősködj,
Az a bölcs, ki bölcsen hallgat.
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Fölkent földi isteneknek
Ki térdet hajt, jól cselekszik,
Holnap már mint nagy úr ébred,
Bár ma le, mint koldus fekszik.

S újra vígan ég a mécses
Világítva íves boltot —
S már a falon nem lát Luther
Csak egy lucskos tentafoltot.

Hallja Luther a kisértőt,
De bár csábos a beszéde —
„Ha a világ mind ördög volna!“
Büszke elve jut eszébe.

Ős Wartburgban így esett ez
S kit odavisz vándorútja,
Az a tenta ördögűző
Nagy hatalmát ebből tudja.

S néz a rémre, ki bíborban
All ott mint egy kardinális.
Luther görcsös vaskezében
Szorong már a kalamáris.

Én a tenta ördögűző
Nagy hatalmát jól ismerem.
Bízom is én a tentában
Gonosz ellen minden téren.

Azt felkapja s a Sátánhoz
Vad erővel úgy hajítja,
Mintha maga Dávid volna
S az az eszköz a parittya.

Sajna, kezem nem oly sújtó,
Mint a wittenbergi hajdan!
Hanem azért bennem is van
Olyan ördögűző hajlam.

Üveg recscsen, tenta fröcs[csen —
S hol a rém? — csak helye
[füstöl,
Hej, tentától fél az ördög.
Nem pedig a tömjénfüsttől!

Mert ha bármi rosszat látok
A míg élek a világon,
— Isten engem úgy segéljen! —
Tentám én is oda vágom.
Kozma Andor.

Luther halála emléknapján.
— 1896 febr. 18. —

Ráborulok a koporsódra,
Rég nyugvó nagy halott;
Szólítlak, hívlak, költögetlek,
Te hallgatsz, nem vagy ott.
Nem a sírban, a sír felett vagy
És szítod a tüzet,
A mint a kilenczvenöt tételt
Még most is szegezed.
Állsz, mint zúgó viharban az Úr,
A vész nem árt neked:

„Erős várunk nekünk az Isten!“
Zeng, száll, gyújt éneked.
Wormsi gyűlésen a nagyok közt
Szerényen s bátran állsz :
Itt állok. Isten úgy segéljen —
Szavad minő varázs!
Ott görnyedsz a wartburgi várSok hosszú éjen á t :
[ban,
Világosságul a világnak
Nyújtván a Bibliát.
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Hallom, a mint pünkösdi nyelAz Igét hirdeted;
[ven
A tűz már többé el nem alszik,
A tűz meggerjedett.
Bejárja a széles világot
A lélek szárnyain,

Fényt s meleget árasztva széjA föld határain.
[jel
Fényben, melegben itt a lelked,
Nagy lelked, Lutherünk;
Áldásban élsz s mi nyilt sírodHiszünk s emlékezünk! [nál
Sántha Károly.

Luther halálára.
— 1896. febr. 18. —

Ki a sötétben gyújtottál világot,
Hirdetve Jézus alkotó szavát,
S nyelvet megoldva a pünkösdi lánggal
Zengett nagy eszméd a világon á t ;
Kinek szavától a vén föld megifjult,
A fagy fölengedi, elolvadt a téli:
Némán, fagyasztón, hogy sírjába zárjon,
Borult reád a téli szemfedél.
S a kit lesújtott lánghited hatalma,
Kinek érczsarkad megtíprá fejét:
Szemed lehunytát gyáván meggyalázni
Hazug gyanúval sziszegett feléd.*
De ím’ az örök igazság szavával
Bátran kiált a Történet maga:
A végső szó, mi elröppent ajkadról,
A rendületlen hitnek volt szava.**
S te haltál volna meg? — ki mondja^nékiink?
Elmúlni ilyen hősnek nem lehet;
A te hatásod a szentlélek műve,
Itt alkot, épít ma is szellemed.
Ilyen nagyoknak nincsen elmúlása,
Lényed hatalma az örök levés . . .
Luther nem halt meg, nem ! — de megdicsőült,
Ki rátekint, az a jövőbe néz.
* Luthert újabb időben öngyilkossággal vádolták katholikus írók.
** Imádkozott, istennek ajánlotta lelkét, aztán elhallgatott. Ekkor
Jónás doktor és Coelius kérdezték tőle, hogy tanainak meggyőződésével
akar-e meghalni? — és tisztán, érthetően hangzott fel ajkán utolsó
sza v a : »igen !“

A mit te hoztál a sugárözönnel,
Az a világnak ébredése lett;
Lehullt a hályog a vakok szeméről,
S felújjongott a lelkiismeret;
Az egy világ elv, éltet és világít,
Áthatva küzdő népek ezreit.
Még azok is, kik tudva nem követnek.
Már öntudatlan a te híveid.
Csak itt, csak itt a hármas bérez honában
Nehéz a ködben fellélekzenünk;
Csak itt, hol egykor vértanúid zengtek,
Mi bús utódok pusztulunk, veszünk! —
Oh nem a gyújtó ismeret hiánya,
Óh nem a sújtó földi hatalom
Az, a mi sorvaszt . . . bennünk fúr a féreg. ..
Szégyenli zengni reszkető dalom! . . .
Ki őseinknek biztatója voltál,
Ki úgy szeretted ezt a szép hazát!
Miért hogy a te szent lángod hatalma
Csak ezt a népet, ezt nem hatja át? . . .
Jövel, jövel te! esdve kel a dal, mi
Halálod napján epedőn köszönt . . .
Olvaszd föl ezt a hólepelt fölöttünk , . .
Óh lángszellem te, vedd el a közönyt!
Csengey Gusztáv.
0*

Lutherhez.
Wittenbergben, 1867. szép. 4-én.

Hogy vagy, mint vagy, jó öre[gem! ?
Beh régen nem láttalak már!—
Erre-arra barangoltam,
És az idő tudod, eljár.
De azért el nem feledtem
Kedélyes jó bácsikámat.
Rád gondoltam, rád, bármi ért,
Akár öröm, akár bánat.

ügy szeretlek én tégedet,
Kedves, édes jó öregem !
Mintha apámhoz fordulnék,
Mikor feléd közeledem.
Nem akarom elsorolni,
Vigasztalóm hányszor voltál,
Csak azt mondom, hogy hű
[szíved
Olyan nekem, mint az oltár.

192

Ah, hiszen az oltárhoz is
Te vezettél legelőször,
A hol az Úr híveinek
Jó italt nyújt s kenyeret tör.
A te könyved tanított meg
Társalogni Istenemmel,
Abban nyertem a magvakat:
Haladni a korszellemmel.
Ah, én neked jó Lutherem,
Nagyon sokat köszönhetek,
Oly jól esik elmondanom,
Bevallanom mind ezt neked.

Megfordítom most a dolgot
S én vagyok a te vendéged; —
Úgy-e örülsz? . . . Beszélj,
[beszélj ! . . .
Úgy szeretem én beszéded? .. .
Azt mondja e kalmár-világ,
Hogy meghaltál réges-régen,
Három század van azóta
A történet nagy könyvében.
A történet szava igaz:
Három század [szállt a sírba;
Hanem az a sor hazudik,
Hol halálod van fölírva.

Látod, látod most itt vagyok
A te kedves városodban,
Hol otthon vagy, hol működ
jél . . .
Úgy-e úgy-e mindig mondtam?!

Hisz ma találkoztam veled,
Ottan a nagy vártemplomnál!
Az a kilenczvenöt tétel
Czáfolatra most' is ott vár.

Mondtam én azt, emlegettem,
Hogy egyszer meglátogatlak.
Messze földről jöttem ide,
Végre „itthon“ is láthatlak.

Erczbe önték minden pontját, —
Senki meg nem czáfolhatja,
Mert erősebb az igazság,
Mint a vakhit indulatja.

Eddig úgy volt rendesen, hogy
Te voltál a mi vendégünk
Otthon apám hajlékában,
Hol annyiszor voltál velünk.

S akármerre járok, kelek,
Zeng a hitújítás szava,
Ki áthatod a világot:
Élsz te, és meg nem halsz soha!
Csengey Gusztáv.
ÓZ

Melanchton.
Jertek, hadd gyűljünk össze ünnepelni
A nagy Melanchton emlékezetét,
A ködbe vésző múltból felkeresni
Dicső alakját, fényes nagy nevét.
Az újult eszme villámként repült át
Országok, népek, milliók felett;
Eloszlatá a zsarnokság homályát,
Babonát rombolt s hitet épített.
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Az igazságnak zúgó szózatától
A sötét had ijedten szétfutott.
S ím akkor a szelíd és bölcs apostol
Nemcsak legyőzni, meggyőzni tudott.
Te jóságos, te bölcs, ítélő szellem,
A kímélet volt mindig fegyvered.
Szavad hatalmát sejtve érzi lelkem
S hódolva zeng szerény dalom neked !
A mit a nagy Luther, dörgő szavával,
Kiáltott a világba szerteszét:
A szelídség meggyőző hatalmával
Dicső nagy épületté szervezéd.
A tiszta őshitet hirdette ajkad,
Míg testi erőd sorvadt csendesen;
Nagy lelkedet hű egyházadnak adtad
S neked már nem maradt meg semmi sem.
S midőn a gyengeség kórágyra vona,
„Mondd, mit kívánsz?“ sok híved kérdezett;
Átszellemülten ajkad azt susogta:
„Csupán a mennyet!“ . . . s lezártad szemed.*
De, bár az elmúlásnak hantja föd bé,
Bár lelked szebb világba költözött,
Dicső Melanchton, élni fogsz örökké
A jók, a nagyok, igazak között!
Béry Gyula.
<3?

Hitünk nagy hőse, Brettennek szülötte,
Fölvetted az Igének fegyverét;
Imádkozó anyád könynyel füröszte —
Imáddal az ellent mind megveréd.
Bölcsödhöz jöttünk, bölcs, kegyes Magiszter,
Istent imád, ki téged áldva tisztel.
Négyszázad éve immár, hogy születtél,
S évezredeknek sarkcsillaga lettél.
* Nisárd beszéli el Mélánchtonról írt tanulmányában.
Payr Sándor : Hárfahangok.
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Rém séges éj borítá a világot,
Elmére vak, fojtó köd nehezült,
A pusztaságban harsány szó kiáltott,
S alvó kor ébredt, tetszhalott felült.
Halld, új időnek langy szellője lebben!
Nézd, újra fénylik Isten a szívekben!
Siralomvölgyén források buzognak,
Az elalélt, eltikkadt vándoroknak.
Luther! — csak áss a mélyre a fenékig!
Melanchton ! — a forrásból csak meríts!
Hit temploma, emelkedjél az égig,
A munka emberé — Isten segíts!
Isten segített. Ha Isten velünk —
Melanchton esd — ki lehet ellenünk ?!
Kősziklán épül Krisztus szentegyháza,
S áll, bár viharnak forgatagja rázza.
Légy „Praeceptor Grermaniae“ * köszöntve,
Honi egyházunk s Luther jobbkeze!
Egész világra lön bőven kiöntve
A bölcseség fény s áldás özöne.
A bölcseségnek örök kútfeje
Ismét az istenfélelem leve.
A fény, az áldás — kérdők — merre, hol van?
Ti szóltatok: az Evangyéliomban.
A trón előtt Ágostában megállva,
Hitvallást adsz, benn Krisztus tündököl,
Igazság van pecsétül ütve rája,
Lélek, mely éltet s nem betű, mely öl.
Pazaron szórod elméd gyöngyeit,
E gyöngyök: „Loci communes“-eid.**
Neved, Melanchton, csillagként ragyog,
Nem rejtik el enyésző századok.
Luther, láuglelke wittenbergi várnak,
Szelíd Melanchton, Kálvin, Zwingli mind:
Köröttünk lengtek itt mint fényes árnyak,
Érzem, a mint halk szárnyatok legyint.
Melanchton díszneve: Németország tanítómestere.
* Melanchton jeles hittani müvének a czíme.
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Oh ti dicsők, új hajnal harsonái
Hogyan merjünk előttetek megállni?
Ha fel. hozzátok, a magasba nézünk,
Veszszük csak észre gyönge törpeségünk!
Sarumegoldva nézek föl reátok,
Isten küldötti, reformátorok!
S fagyos közöny éjében újra látok,
Látom, hogy a pünkösdi tűz lobog.
Emlékezet a múltat visszahozza,
Felhőidet, jelen megaranyozza;
Kisüt a nap, szivárvány rezg az égen:
Jövőnk ragyog a könyben s hit tüzében.
A tűz meggerjedt: Krisztus tudománya,
E tűz folyvást ég s el nem ég soha.
Hajónkon vész, a habot habra hányja
De biztatónk az Isten mosolya.
Isten mosolyg az égből s az Igéből,
S a hithősök feltört sírüregéből,
S ez ünnepnapból, melyen égi részem:
Munkálni hittel, híven és merészen!
Sántha Károly.
&
Zwingli halála.
A nyülövö* honában
Megszégyenült a múlt;
Schwitz, Uri, Unterwalden
Dicsfénye elborult.
Hol a szabadság lángja
Gyuladt ki egykoron:
Most a szabadság ellen
A zord nép kardot von.**

Mint romboló lavina
Zúgón alászakad:
Zürichre ront hegyéről
A gyilkos áradat.
A honmentők utódi,
A zordon hősi nép,
Schwitz, Uri, Unterwalden
Kappelhez érkezék.

* Teli Vilmos, ki egyik nyilával fia fejéről az almát, másikkal
Geszlert, a zsarnokot lőtte le.
** Teli Vilmos kezdeményezése nyomán Schwitz, Uri, Unterwalden,
Zug és Luzern kantonok ragadtak fegyvert hazájuk szabadságáért és
ugyanazon öt öskanton ragadt később fegyvert a reformáczió zászlóvivői,
Zürich és Bern kantonok ellen. A kappeli ütközet 1531. okt. 11-én
ment végbe, Zürich legyözetett.
13*
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Reáborul a zászló,
Foszlányi bélepik:
„Csak testem vész, a lelket,
Azt meg nem ölhetik*

Föl, Zürich hősi papja!
Ki nyelvvel hirdeted:
A hitjavitás művét
Véred szentelje meg.
Rád várnak zászlajukkal
Zürich polgárai;
Schwitz, Uri, Unterwalden
Ne lássa hajlani.

Szól Zwingli, szól rebegve —
Szelíden felsóhajt
És lelke égbe röppen —
Nem hallja már a zajt,
A zajt mi ráözönlik,
A győzők vad zaját;
Schwitz, Uri, Unterwalden
Jön ülni vértorát.

Szól Zwingli hű nejéhez:
„Ne lássam könyedet;
Az Isten hí csatára —
Őrizd meg hitedet.
Ha elbukunk a harczban,
Az eszme győzni fog.
Ne sírj, szerelmes hű nőm,
A hívők boldogok !“

Ujongva rontanak rá —
Nézzétek őket itt! —
Vérszomjazó gyönyörrel
Széttépik tetemit.
Széttépett drága teste
Tűzlángnak adva át . . .
Schwitz, Uri Unterwalden
Szétszórja hős porát.

Megy Zwingli a derék pap,
Kezében kardja reng . . .
A két had összerobban,
A harczok kürtje zeng . . .
Oh Zürich hű polgári!
Maroknyi sergetek;
Schwitz, Uri, Unterwalden
Kiontja véretek.

Szórjátok szerte-széjjel
A drága hamvakat!
Minden kis porszeméből
Egy új élet fakad; —
Szórjátok szerte-széjjel,
Szórjátok porait!
A merre hullnak: áldón
Fogamzik meg a hit.

A kis had összetörve,
Lezúzta a nagy ár;
Kappelnek téréin bő
Zsákmányt nyer a halál,
Zsákmánya a halálnak
Zürich polgárai, —
A zászló eíhanyatlott,
Vért isznak rongyai.
S ki védte a zászlót:
A hű pap, a vitéz
Leroskad nagy sebével
S még egyszer szerte néz . . .

És megfogamzott hamva,
A merre szóratott;
A hit- s szellemszabadság
Világa ég ma ott.
S kinek leroskadt testét
A vakhit tépte szét,
Szent hála hordja szárnyán
Hős Zwingli szellemét.
Csengey Gusztáv.

* Zwingli végszavai a hagyomány szerint.
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Kálvin.
— Genf, 1890. —

Sirhalma mellett állok, álmodozva,
Körüliem ősz van, vagy tán kikelet . . .
Beszélget hozzám a fenyőfa lombja,
Én hulló könnyeimmel felelek.
. . . Ö áll előttem, — s e nagy látomásba,
Úgy ingának be a bokros füzek:
Hogy ámuló lelkem reszketve várja,
A felcsapódó szózatos tüzet.
Mert Mózesé volt magas elhivása,
Midőn bujdosná Hóreb ormait . . .
S Saulusé, kit egy villámcsapása,
Jeruzsálemből Damaskusba vitt.
Kis szalma-kunyhó jelzi indulását,
S míg itt e sírnál megpihenhetett:
A Níluson kitett bölcső csodáját,
Átéli a szegény, bányász gyerek.
Az ifjú egy ábránd fény oszlopával,
Bolyong kietlen pusztaság felett.
Egy csillagot lát bágyadó sugárral
Már-már letűnni. — s lelke megremeg.
Fényében egykor, Bethlehem határán,
A föld minden reménye .egyesült . . .
Szegény csillag, már csak a felleg árnyán,
— Mint egy csalódás bús könycseppje — ü lt!
S milyen világ lent?! Bűn lett az imádság;
A föld rút lelki szolgaságba nyög;
A haldokló hit összevonta szárnyát;
Nincs áldozattűz az oltár fölött,
S ha van. ha szítják a körülte foTgők:
Annál melegszik e farkas-karám . . .
Kemencze-tűznek nézik a bitorlók,
Rómában, — a fáraók udvarán!
Áldott az Űr, ki őt most tenni hívta,
Ki el nem hagyta azt a csillagot . . .
lm Kálvin indul nagy apostol-útra.
Lelkében a csillagfény fellobog.

Ajkán vihar kél, mely száll mennydörögve,
Az Úr szavával verve Jerikhót,
Baált, aranyborjút, bálványt összetörve . . .
— E mennydörgés: az Institucziók!
S nem csügged el a támadó viharban;
Jézus szavára majd elül a hab.
Az éjszakával addig küzd a hajnal,
Míg új világ jő, — tisztább, boldogabb.
Dicső apostol, nem kiizdtél hiába,
Ezerszer áldott minden porszemed.
. . . Szép Genf fölött, az alkony sugarában,
Ez a piros fény a te szellemed.
. . . Sírhalma mellett állok álmodozva;
Ősz van körültem, — vagy tán kikelet . . .
Beszélget hozzám a fenyőfa lombja,
Én hulló könyeimmel felelek.
S e fátylon át, e fényes látomásba,
ügy ingának le a bokros füzek:
Hogy ámuló lelkem csak várj a-várj a
A felcsapódó szózatos tüzet!
Szabolcsba Mihály.
Faréi és Kálvin.
— Genfben, 1536 őszén. —
KÁLVIN.

Egy börtön az ország, árva, sötét
És rab a franczia nép.
FAREL.

Rab nem lehet a gall, az a hős, az a nagy,
Rab nem lehet a nép, melynek te fia vagy !
Egy pillanatig ha megadja magát:
Ámde ledönti börtöne bús falait,
Ledönti! ledönti! nem hagy el engem a hit,
Kivívja e nép újra jo g át! !
KÁLVIN.

Ha fénysugár hat a börtön mélyébe,
Ha szertefoszlik éji sötétsége:
Eszmél a rab . . . lerázza lánczait . . .
Szabadságra világosság tanít . . .

FAREL.

Már értelek, és érzem bánatod,
Tudom, a köny szemedben mért ragyog:
Zsarnok király, sötét barát-sereg
A hit világát tűzzel ölte meg,
S a járomhoz sötétség járula,
így lett hazád a szolgaság hona.
De, hol mint te, ilyen fiák teremnek,
Ereje nincsen ott a fegyvereknek , . .
KÁLVIN.

Nincs, nincs erő sehol, se hatalom,
Ez egy szó ellen: evangéliom.
De az én népem ezt maga
Szívéből önként zárta ki,
S míg ölt a zsarnok vad hada:
A nemzet ujongott neki.
S most nap ott nem süt, csillag nem ragyog,
Ki meghalt már, ki rab, — s én bujdosó vagyok.
Minden börtön megnyílik egykoron,
Ha fény árad be a zárt ablakon:
De a hol a nép a pápa szolgája,
És a király a pápa porkolábja;
Ott nem lesz soha virradat,
Ott a nemzet örökre ra b !
FAREL,

Itt szabadság rózsája nyílt:
Genf már széttépte lánczait,
Összetörött már Savoya járma,
Nincs püspök, nincs pap, nem kell a pápa.
Ledőlt a bálvány oszlopa,
Elmúlt a régi, a mi csak árnyék ;
De az igazság temploma
Az építőkre vár még.
Isten küldöttje, jer velünk,
Vezess, segíts építenünk!
KÁLVIN.

A hol a nép a maga u ra:
Már áll az igazság temploma,

Reám itt szükég nincsen,
Folytassátok csak ti a munkát,
Hintegessétek az ige magvát,
S megáld az Isten.
FAREL.

Nem csendes, békés munka vár itt . . .
Már látom a felhők villanásit,
Már hallom vad tusák neszét . . .
Az Úr itt téged harczra szólít
S te elkerülnéd a veszélyt?
KÁLVIN.

A harcz nem az én elemem,
Engedd szívem szavát követnem:
A tudományok tengerében
Igaz gyöngyöket keresnem.
S ha vívnom kell, a küzdelemben
Tudás lesz az én fegyverem.
FAREL.

Tehát Francziaország börtön, sötét,
És benne rab a franczia nép.
És te azt hiszed, hogy a genfi szabad? —
Mint frank testvére, ép olyan rab.
A hitetlenségnek és a bűnnek rabja,
Mely népünk sírját leghamarabb megáshatja.
A bűn és a hitetlenség
A két iszonyú ellenség.
Ez ellen küzdünk mi életre-halálra!
A ki félreáll: szégyen reája.
Kálvin, a nagy Isten szent nevére,
Ha velünk nem jösz :
Te fejedre száll népünk vére!!
KÁLVIN.

Zsarnokság és vakhit, bűn és hitetlenség,
Rabság, szabadosság s más ezer ellenség,
A míg ezek tépik minden népek lelkét,
Pihenést magamnak addig hogy vehetnék?
Nem, nem; itt maradok a harczot felveszem.
S e harczra életem, mindenem ráteszem.
A bűnök ellen és a Jézusér’ !
Szabadság, béke, üdv a diadalmi bér! . . .
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Fel hát a dicső nagy munkára,
Az egész emberiség javára,
Megtörni a kígyó fejét,
S diadallal hordozni szét
A Krisztus tiszta zászlaját
S üdvhozó evangyéljomát.
FAREL.

Légy üdvöz testvér, fhősünk, mesterünk,
Győzni fogunk, az Űr van mivelünk.
KÁLVIN.

'

Győzünk, győz a Jézus, mert ő az igazság,
Győzünk, győz a Jézus, ő a világosság,
0 a szabadság is s az üdvösség, béke,
S az Ü uralmának sohasem lesz vége.
De eljő az idő, a mikor a népek
A bűn szolgálatát egyenkint elhagyják,
Vakhit uralmának sorra vetnek véget,
S az evangyéljomot szívökbe fogadják,
Oh ez lesz, oh ez lesz harczunk dicső vége :
Népek idvessége, Isten dicsősége !
Kecslceméthy István.
«38

Búcsú a genfi tótól.
Dicső smaragd, Svájez Bala
tonja,
Szép genfi tó. Isten veled!
Szívem' hozzád valami vonja,
S nem hagyja, hogy feledjelek.
Mint gyermek ring az anya
ölben,
Harmat-csöpp rózsa levelén:
Szűz-tiszta kristály, iide-zölden
Úgy nyugszol szép hazád ölén.
Tükrödbe néz Genf ódon tornya,
Hol Kálvin új tant hirdetett —
Amonnan Chillon gyászos orma
S Bonivard árnya integet.

Szabadság hősi, vértanúi,
Méltók tehozzád, Teli hona!
Hozzájok járhatunk tanulni:
Templom s börtön jó iskola.
S te tó, ez aranyfoglalatban,
Kristályvizű dicső smaragd!
Elég szép arra, gondolatban.
Hogy lelkem ég felé ragadd.
Hogy alig tudjak válni tőled,
Szívembe zárva képedet —
Ha hallok' újra hírt felőled:
Hogy más is így megszeretett!
Szász Károly.

202

Gusztáv Adolf.
A hol születtél, hősök legnagyobbja,
Boldog, szabad nép mívelé honát;
Fent és alant a munka volt becsülve,
Nem szállt kalandvágy a határon át.
Mindenkit a föld ért kalásza buzdít,
S a házi tűzhely lángja boldogít.
Nem ismerék ott a jobbágy siralmit
S a nagyravágyók sóvár álmait.
Nem adta hírül senki a világnak:
' Egy kis királynak fia született!
Nem üdvözölte riadó hozsánna,
Csak a mosolygó anyaszeretet.
Apád előtt, ki boldogan hajolt rád,
Nem hullt a porba korcs rabszolga nép.
Szelíd örömnek galambszárnya vitte
Szét a hazában a nép örömét.
Ki hitte volna? — a hogy megszülettél.
Oly ismeretlen, olyan csendesen.
Hogy Európa messze kis zugából
Te törsz előre győzedelmesen.
Hogy egy maroknyi haddal merd kitűzni
A lelki szabadságnak zászlaját.
S neved — mi fölzeng milliók fohászán.
Harsogva zúgjon a világon át.
Prédáján ült már, karmát belevágva,
Most összerezzen a császári sas . . .
Repülne — haj, de hova meneküljön?
Oly messze föld nincs, nincs hegy oly mag
Villámod ott is rátalál s lecsap rá,
Hatalmad ellen nincsen oltalom,
Megtört az ellen két nagy óriása . . .
A te erőd az evangéliom.
A szent igének voltál hős vezére
Te, a valódi keresztes lovag,
Szent zsolozsmával ment hadad csatába,
Nagy példaképük te voltál magad.
Nem Jeruzsálem ez élj a szent csatádnak.
Ereklye-kultusz nem nyűgözte le,
Nem a megváltó sírja lelkesített,
Hanem magasztos tiszta élete.
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Az a hitélet, mely mint nap sugárzik.
Éltet, világít s gyümölcsöt terem,
Javítva buzdít örök haladásra,
Hogy összefoly benn múlt, jövő, jelen ;
Az élő hit, mely nem vezeklést kíván,
Hol az erény csak egyes pillanat;
Imádkozásunk nincs zsinórra fűzve,
S nem öntudatlan gép az áhítat.
Ez a hitélet szabad embert kíván,
Békót nem tűr a lelkiismeret;
Szabad hitvallók elnyomott jogáért
Emelted a te hősi fegyvered.
És az a zászló, mit előre vittél
Végső csatádban az lett szemfedőd.
Magad levél a hitnek vértanúja,
Hogy megszenteld a boldogabb jövőt.
A mit kivívtál, az közös vagyon már.
Az egy világelv, mely munkál s javít,
Világossága lassan eloszlatja
A vakbuzgóság ködös álmait.
Lassan terjed, de terjed, egyre terjed,
S megjön — sokára tán — az ébredés . . ,
Amulva ismer az ember magára.
Midőn a tiszta fényes égre néz.
Szabad hitvallók vértanú vitéze,
Akkor — oh akkor lesz nagy ünneped.
Áldó fohászban milliók ajkáról
Lendül az égbe a te nagy neved.
Akkor — nekünk is lesz egy kis helyünk ott
A nagy világnak fényes ünnepén.
Hisz nemzetedhez frigy kötött bennünket,
Együtt vérzettünk a csaták terén.
Háromszáz éve m ár! . . . E hosszú korszak
Oh mennyi sajgó bánatot tak ar!
Dicső emléked nagy korára vissza
Sóhajtva néz a protestáns magyar.
S esdő fohászban ég felé tekintve,
Egy szebb jövőt vár annyi fájdalom . . .
Hasadj meg felhő, süss ki nap, hazánkon.
Ragyogj fel. tiszta evangyéliom!
Csengey Gusztáv.

A lützeni csatatéren.
Elhalt az ágyúk tompa vad zúgása,
Elnémult az ijesztő csatazaj
S a harsonáknak búgó riadása . . .
Felváltja egy-egy kínos, mély sóhaj.
A haldoklók halomba’ ott feküsznek,
Nem bírva többé vérző testüket,
A bús enyészettel zihálva küzdnek, —
S az éj elrejti vergődésüket.
Magányos őrtűz egymagába’ lángol
Körülte tépett, fáradt harczosok.
Kisértnek ott a messzeségbe’, távol
Felgyújtott falvak, füstölgő romok.
A tűz kialvó végső lobbanását
Elfojtja a süvöltő őszi szél . . .
A körülállók oly némán hallgatják,
A mit egy ifjú tört hangon beszél:
„Világosodni kezdő láthatáron
Miért kell látnom eH a felleget! . . .
Miénk a győzelem, — de hajh mily áron . .
Gusztáv Adolf királyunk elesett.
Nem baljóslat-e ez közös ügyünkre,
Dicső vezérünk hogyha elhagyott?
Nem azt jelenti ez, hogy minden veszve,
Ha ő örökre elnémult halott? . . . "
De íme most egy ősz harczos előlép
S feléje fordul minden figyelem . . .
Fénylő szemében oly csodás varázs ég,
Arczára írva: múlt, jövő, jelen.
S a mint beszélni kezd gyújtó szavával,
Mely diadalként zeng a légen át:
A haldoklók szívébe új hit szárnyal . . .
Könnyebb így tűrni a haláltusát.
„Nem halt meg, él még s élni fog örökre,
Gusztáv Adolf örökké élni fog!
Dicső kardjáról, mely most összetörve,
Beszélni fognak késő századok.
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Mi az, mi meghalt s tűn a gyors idővel?
A test csak az, a porladó hüvely . . .
De lelke él s mindig magasbra tör fel
S bennünket is magához felemel!
„Oh, élni fog, örökre élni lelke,
Hogy bátorítsa mindnyájunk szívét;
Hogy fenragyogjon csillagként az eszme,
S fényét áldásosán terjeszsze szét.
Ha elnémul a harcz, e véres örvény,
Melyből mi tűnünk majd fel győztesen:
Oh akkor is, a béke dús mezőjén
Nagy szelleme közöttünk megjelen.
„Mg lesz, ki szent hitéért harczra szálljon,
S megvédje azt bátran, győzelmesen;
Míg emberszív segítni kész a máson,
Mig szenvedésre könyet önt a szem;
Nemes, szent czélra míg áldozni készek
Az ismeretlen jövő századok:
— Addig nevére nem száll bús enyészet, —
Gusztáv Adolf örökké élni fog!“
Béry Gyula.
<3*

Gusztáv Adolf hattyúdala.
— Altenburg. —

Ne csüggedj el, kicsiny sereg,
Szívedet ne rémítse meg
Sok ádáz ellenséged.
Bár dühük ellened fordul,
S te félsz és könyed kicsordul:
Nem árthatnak te néked.
Bízzál, ügyed az Istené,
Ne félj, hogy porba ejtené
Drágán szerzett egyházát!
Majd rendel Gedeont melléd,

Ki vészben, viharban megvéd
Téged s evangyéljomát.
Él az Úr s áll Ígérete,
Ördög s világ minden csele
Megszégyenül mi rajtunk.
Isten velünk s mi ő vele,
Nagy a Jehova ereje,
Győzelmet kell aratnunk.
Zábrák Dénes.

VII.

A m a g y a r reformáczió.
Mária, magyar királyné éneke.*
— Németből. —

Bár hitemért szenvednem kell
S gyűlölettel
Üldöznek az emberek;
De tudom és ez nyújt vigaszt,
Hogy mi aggaszt,
Az úgy tetszik Istennek.
Egy kevésig
Talán késik
Az ítélet,
De rossz véget
Érnek, kik bántják lelkem.

Kincs, vagyon: azt jól látom.
Csupán a hit
Oly kincs, a mit
A gonosz had
El nem ragad,
Ez megmarad sajátom.

Oh Uram, hát ez éltemben,
A hol minden
Változik oly hirtelen,
Halld meg esdő kérelmemet,
Védd ügyemet
S oltalmaddal légy velem.
Sorsom nincsem hatalmamban, Ez ha kisér,
Én magamban
Bármi sors ér,
Meg nem változtathatom.
Meg nem riaszt,
Itt a mim van, nem állandó;
Lelek vigaszt,
Elmúlandó
Mert velem van Istenem.
Haan Lajos.
<3*
A budai párbaj.
— Egyházi monda. —

Nagj zaj riad, csődül a nép
Buda piaczára,
Soh’se’ látott ilyen csodát
János király vára,

Soh’se’ látott, soh'se’ hallott
Fénykorában sem még,
Mikor oda messze földről
Csődült a sok vendég.

* Üjabb kutatások is igazolták, hogy ez ének eredetijét német nyel
ven II. Lajos királynak özvegye, Mária írta.

207

Hej, volt is mit látni akkor,
Mátyás idejében.
Fényes urak, fejedelmek
Üdvözölték szépen.
Lakomában Mátyás őket
Sorba köszöntötte,
S a hadjáték víg hevében
Porba terítette.

Péter-e hát a kőszikla,
Melyen fölemelte.
Vagy az a hit, melylyel szólt az
Ég fiáról lelke ?
Ez dönti el. melyiknek van
Igaz hitvallása.
Természetes, hogy mindkettő
Másként magyarázza.

Föltámadott tán a haza
Régi dicsősége?
Mátyás nevét kiáltozza
Buda zajgó népe,
Mátyás nevét harsoghatják
S harczot emlegetnek,
S nincs se hossza, nincs se vége
A tarka menetnek.

Foly a vita nagy ügyesen,
Hévvel és — hiába,
S szétterjed a hallgatók közt
A küzdelem vágya;
Két táborra oszlik a nép
S vitatkozik hévvel.
Ki nem győzi okkal, hanggal,
Bizonyít öklével.

És csakugyan Mátyás áll ott,
Harczban ügyes, bátor,
Nem Hunyadi, csak Dévai,
A nagy prédikátor.
Azt a lángot terjeszti ő
Égi kegyelemből
A mi áradt Wittenbergből,
Zürichből és Genfből.

Gyilkos harczczá lesz a vita,
S terjed jobban-jobban,
Megérti ezt a király is
És közéjük robban.
Szétválnak a dulakodók:
„Helyet a királynak!“ —
S már a barát és Mátyás pap
János előtt állnak.

Hős lelkében, mint kezében
A szent könyv a fegyver,
Jaj annak, kit innen sújtva
Az Ür szava megver!
Szembe vele ellenfele
Szemet mereszt rája,
Kifehérlik kámzsájából
Kopasz tonzurája.

-És a szóharcz újra felzúg
Hévvel, de hiába . . .
lm csendet int most a király
S a Adtát elvágja.
Mosoly játszik ajka szélén,
Bár redős a homlok:
„Meghallgattam vitátokat,
ítéletet mondok.

Elcsendesül a zajgó nép,
A két vívó készül.
Dévainak most a barát
Nekiront vitézül.
A két vallás alapjogát
Teszi az a tétel:
A kőszikla, melyen az Űr
Házát építé fel.

Harczoltatok egymás ellen
Ügyes tudós nyelvvel,
De melyik az igaz vallás,
El nem dönti ember;
Feljebb viszem én az ügyet
És bízom az égre,
A nagy Isten kegyelmével
Majd eldöntjük végre“.

Körtilálló urak közül
Most odasúg egynek.
És azonnal két kis hordót
Oda hengergetnek.
Helyét is a két hordónak
Lépéssel kimérik,
Mindegyikből egy zsinór nyúl
A király székéig.

Vidám arczczal, nyugodt szívvel
Leül a hordóra . . .
Sistereg az égő kanócz
A királyi szóra.
Int a király a barátnak,
De ez tántorogva
Megy a trónnak zsámolyához
S ott lerogy a porba.

S szól a király: „A két hordó
Tele puskaporral;
Ti ráültök — majd kisül most,
Ha ki rosszat forral.
Én meggyújtom a kanóczát
Mind a két hordónak,
Isten aztán irgalmazzon
Az érte vívónak“.

„Gyáva!“ — kiált János király.
„Gyáva !“ — zúg a nép is. —
„Harczotokba hát az Isten
Beleszólott mégis.
Ez is tudja, hogy korpává
Puskapor nem válik,
S nézd, mi bátran ül amottan
S ülne ott halálig.

Halálcsend lesz a piaczon,
A két pap is néma,
Rettenetes vészthozó lett
Most a tudós théma;
Fogvaczogva áll a barát,
Arcza halotthalvány,
De Mátyás pap arcza lángol
S ilyen szó kel ajkán:

Oltsátok el a kanóczot,
Jöszsz te derék ember.
Szívedben az igaz hit ég.
Győztél nagy hiteddel.
És te gyáva, tudományod
Kárhozatos örvény —
Vigyétek el, hadd ítéljen
Fölötte a törvény !“

„Uram király, nagy az Isten .
S én parányi ember,
Vak csodára ingerelni
A nagy Istent nem kell.
De ha az kell, hogy hitemért
Halni tudjak bátran,
Kész vagyok rá szent Fiáért,
Kinek útján jártam“.

És fölharsog a helyeslés
S mindig tovább árad,
Megvendéglik Mátyás papot
Budai polgárok;
De a barát hosszú orral
Hagyja el a várost,
Négyszáz forint büntetéssel
Könnyebb zsebe már most.
Csengey Gusztáv.
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Török Bálint.*
.Fohászkodik mostan
sok gyakor sírással
Asszony feleséged
az két szép fiával — “
Unódt,

Izabella királyné Budában
Azt se’ tudja, hova lesz búvában:
Két ellenség kétfelől szorítja,
Szívét a gond százfelől borítja.
Összegyűjti budai tanácsot:
„Jó emberek, adjatok tanácsot:
Boldogasszony temploma keresztjén
Török zászló lengjen, vagy keresztyén?“
Szól a bíró, nagy Isten szavával,
Tizenharmad szék-ülő magával:
„Mire a nap még egyszer kisütne,
Német zászló lesz oda felütve.“
Titkos éjjel a kaput kinyitják:
Magyar urak ezt nem is gyanítják:
Török Bálint, György barát vezérek!
Kár alunni mostan a vezérnek.
Nem aluszik a barát, felébredt;
Török Bálint ruhát sem cserélhet:
Az ellenség, ki nyakra, ki főre,
Takarodik a várból előle.
Jár a barát postája, követje,
Szolimánhoz titkos üzenetje ;
Maga Bálint csak morog, csak ümget:
„Ez is elád maholnap bennünket !“
Sárga lovát nyergelik atlaszra,
Úgy robog a budai piaczra,
Nagy sokaság közibe úgy léptet :
„Halljátok ezt ti budai népek!
* Enyingi Török Bálint, Pápa és Debreczen földesura, egyik legelső
és legnagyobb pártfogója volt a reformácziónak. Felesége, a kinek
gyászáról itt szó van, Pemflinger Kata volt. Hitbuzgalmáért egy pápista
író lutheránus nöoroszlánnak nevezte. Árvákul hagyott fiai Török János
és Török Ferencz voltak.
14
Payr Sándor: Hárfahangok.
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„Áruló az, áruló a neve,
Verje meg a magyarok Istene,
A ki Budát — gyilkolom a fattya! —
Kettő közül egynek is feladja.“
— „Áruló az, áruló a neve,
Verje meg a magyarok Istene,
A ki Budát közülünk feladja,
Török Bálint szavát nem fogadja.“
Érkezik a vad pogány, sereggel:
György a barát összesúg ezekkel;
Maga Bálint, ha szívből, ha színre,
A basának dolgozott kezére.
„Két ellenség a Duna két parton:
Kevés annak az én egy jó kardom:
Egyiket a másikkal — hiába!
A hogy lehet“ — gondolja magába.
Hétfő napon hajnalhasadáskor,
Veresebb az ég alja mint másszor:
Hajnal előtt a Szent-György terére
Vágtatott a magyarok vezére.
Ágaskodik jó lova magasra,
Kukorékol a csaták kakasa;
Hej ! mit akar a Bálint ma reggel
Török-magyar egyesült sereggel?
A mit akar meg is teljesíti,
Hajnali szél zászlaját röpíti,
Maga pedig kardját emelinti
Török Bálint, jó vitéz, Enyingi.
Széles a víz a Duna árkában:
Ne menj neki, bolond cseh, vaktában!
Neki menne, ha partja se volna,
Vize helyén pokol tüze folyna.
Fut a vezér maga is vesztébe,
Beletört a gyalázat szívébe :
Szegény öreg ! hogy ki nem húzhatta,
Futásában elvérzik miatta.

Török Bálint, jó vitéz, Enyingi!
Vitézséged ne mutasd nagyon ki.
Mert a pogány bizony meg igenli,
Gonosz barát ellened ingerli.
Gonosz barát
Azt a vermet
Ki miatt lesz
Török Bálint

hitszegő tanácsa
csak ássa, csak ássa,
Budavár bukása,
hálóba jutása.

Győzedelmes ütközet elmúlván,
Izeni a Szolimán nagy szultán:
„Fiam Bálint, magyarok vezére,
Jöszte hozzám ebédre, ma délre.
Jöszte hozzám az ország nagyjával,
Izabella királyné fiával:
Atyja után én vagyok az atyja,
Árvaságát meg sem is siratja.“
Gondolkozik a Bálint magában :
Nem lesz-e jobb maradni Budában?
Mintha súgná, valami azt mondja:
Ne menj, Bálint, a török táborba!
Királyasszony ellenben azt mondja:
„Török Bálint, te segíts bajomba’ :
Gyermekemet nem adom barátnak,
Szívében nincs érzelme apáknak.
„Neked adom, hűséges jobbágyom!
Neked is van két fiad Torbágyon:
Mintha egyik volna most öledbe’,
Viseld gondját, úgy adom kezedbe.“
Hosszas ebéd a török szultáné,
Hátra van még a fekete kávé;
Török Bálint tétova tekintget:
„Körülfogott a jancsár bennünket!“
„Nézz ki fiam, gyenge kis apródom
Látsz-e nagy port a budai úton?"
— „A szombati kapuja kitárva,
Ott megyen a sok török Budára.“
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„Nézz ki megint, édes kis apródom !
Jaj Istenem, be szörnyen aggódom.“
— „Izabella királynét csalárdul
Költöztetik kifelé a várbul.“
„Harmadszor is nézz ki még, apródom;
Oh ! hogy erről tenni már nincs módom . . .
— „Boldogasszony tornya tetejében
Félhold ragyog, a kereszt helyében.“
Jő parancsa Szolimán szultánnak,
Parancsolja Werbőczy Istvánnak:
„Te fogsz lenni az ország birója;
Török Bálint itt marad egy szóra“.
Parancsolja azután barátnak :
„A csecsemőt vidd el az anyjának,
Te fogsz lenni ország kormányzója,
Török Bálint itt marad egy szóra“. —
„Hej! az a szó több-e mint egy másik?
Minek jöttem én azért Mohácsig 1“
„Fiam Bálint, érjük el Eszéket:
Becsülettel hazaküldtek téged.“
„Hej! az a szó hosszú már egy hétig;
Hosszú nekem Budától Eszékig.“
„Fiam Bálint, ne tüzelj, várj sorra :
Hadd megyünk le, ne tovább, Nándorra.“
„Nagy Szolimán! nagy a te hatalmad,
Nándor alól most tovább lecsalhat . . .“
— „Kutya voltál, az maradsz, de vason :
Lánczot neki, hogy ne haraphasson !“ —
Várja szegényt — beli mihaszna várja! —
Odahaza a szép két kis árva:
Minden reggel kimegy az utczára,
Edesatyját de mihaszna várja.
Várja szegényt szerelmes szép nője :
Ki-kiáll a magas könyöklőre;
Fehér képét ereszti karjára,
Úgy zokog, hogy még se jön a párja.
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Héttorony-nak egy sötét zugában
Török Bálint üldögél magában;
Ifjú korát a vénség megszánja,
Megérleli s a halál levágja.
Arany János.

Szegedi Kis István.
Apostolnak lenni bizony
Nem valami jó kenyér volt,
• Abba az időbe’ sem! . . .
Élted sorján végig nézve,
„Krisztusnak serény vitéze“,
Könybelábad a szemem!

Vitt, vezérelt, biztatott és
Nem engedett elcsüggedni
Bendületlen, nagy hited :
Hogy szent az ügy, a mely mellett
Fegyveredet fölemelted,
S a jövendő a tied !

Atalmentél annyi minden
Küszködésen, szenvedésen,
Hogy végiggondolni sok.
Kicsúfoltak, megdobáltak,
Lábod alá vermet ástak
A pogány hatalmasok.

Nem engedett elcsüggedni
Az igazság öntudatja, ' '
Mely lelkeden ragyogott.
Hited, hazád hű szerelme
Megaczélzott, — s fölemelte
Verejtékes homlokod.

Kenyeredet megmérgezték,
Takaródat lehúzgálták,
És kergettek szüntelen.
Lelked mégis le nem roskadt,
Sebeidet büszkén hordtad
Testeden és lelkeden.

Minden nyomod legyen áldott,
Mi szép magyar vallásunknak
Tudós, nagy apostola!
Itt és e hazán keresztül,
Valahol csak tisztán zendül
Krisztus evangyéljoma !

... Oh milyen szép, milyen tiszta,
Milyen áldott fény lehetett
A te vezércsillagod!
Hogy így át ezer veszélyen,
Tépő tövis-erdőségen
Vitt, vezérelt, biztatott!

S haló porod míg eláldjuk:
Hadd tanuljunk a példádon
Csüggeni hiten, hazán ;
És mellettük rosszba, jóba
Csüggedetlen, — férfimódra
Megállani magyarán !!
Szabolcsba Mihály.
<3?

214

Bornemisza Péter.*
Nem fogyatkozik meg, a kit
Jámbor hit vezérel!
így indula hosszú útra
Bornemisza Péter.
Csekély úti butorkáját
Kebléhez szorítja,
Noha nincsen abba kincse, .
Csupán nyolcz forintja.
Csábító színével a bűn,
Ördög mestersége;
Könyörgésben kéri szépen,
Isten attól védje.
És vándorol messze földön,
Egymagára hagyva,
Bölcseség oltári mellett
Fáklyát gyújtogatva.
Lakja soká mívelt honját
Német s francziának,
Tündérkertjét, múzsaberkét
Szép Itáliának.
S mint gondos méh egy virágról
Más világra kelve,

Gyűjt magának nem veszendő
Kincset a szív, elme.
Nyolcz keserves hosszú évnek
Lészen elmúlása,
Míg imigyen bízva mégyen
Egy vidékről másra.
Mikor végre hű érzelme
Hazafelé vonja,
Büszkeséggel, bámulattal
Néz reája honja.
Méri úti butorkáját,
Mielőtt pihenne,
S csodaképen most is éppen
Nyolcz forint van benne.
Nyolcz esztendőt nyolcz forintÖrdög mestersége ;
[tál!
Vagy pedig az Isten igaz
Műve, bölcsesége.
Nem fogyatkozik meg, a kit
Jámbor hit vezérel!
így beszéle, míg csak éle
Bornemisza Péter.
Lévay József.
<3?

Károli Gáspár szobra előtt.
Fordíts — az Úr Szent Lelke által
Telis-tele írt lapokon:
És nap-világgal mécs-világgal,
Szent ihletés a homlokon,
* A hírneves felsödunamelléki püspök, a ki író, nyomdász, könyv
árus, lelkész és püspök volt egy személyben. Maga írja magáról, hogy
nyolcz forinttal indult el hazulról, nyolcz esztendeig vándorolt és tanult
Olasz-, Franczia- és Németországban s mikor hazatért, akkor is éppen
nyolcz forintja volt, sem több, sem kevesebb.

írd — a hogy írva ott találod,
Hozzá ne tégy, sem el ne végy —
Egy életed és egy halálod,
Te a Lélek tolmácsa légy!
Fordíts — mit Istenkéz jegyzett fel
Kő-lapra ott, Hóreb hegyén,
Csak írd, nem reszkető kezeddel,
Ne bánd te, hogy a nyelv szegény
Mit Isten, kő-táblákra írván,
Mózesnek villám közt ad a:
Szívekbe lesz az vésve nyilván
S örökre a — Törvény szava!
Fordíts — Józsue győztes harczát,
Debora büszke énekét,
Sámson fénylő- s Ruth szende arczát,
Jób a mint megkísérteték —
A Dávid szárnyaló zsoltárit
És a Próféták jós szavát —
Bizony, az Úrnak lelke jár itt
S év-ezreken sugárzik á t !
Fordíts — az Ézsajás látásit,
Jeremiást, siralmival,
A mint a balsors éje ásít,
Rabnép zokog, vész-kürt rival,
Dániel oroszlán-veremben,
Tűz-kemenczében iíiak,
De bátor szívok meg se’ rebben —
S bálványok s trónok ingának !
Fordíts — e lap Ezékielnek
Látásiról beszél neked:
Aszott csontok életre kelnek,
Halld a diadal-éneket!
Esdrás vezérli vissza népit,
Kit rabszíjon hoztak házul,
Nehemiás templomot épít
S Zakariás szól: jő az Ú r!
Fordíts — de most sarudat old le,
Az Úrnak írod életét!
Ember, mint ő, valaha szólt-e?
Bántják — ő senkinek se vét I
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Édes szava sziveket hódít,
S bár nincs fejét hol hajtsa le :
Kenyeret oszt, beteget gyógyít,
Holtakat támaszt ereje.
Mit írva hagytanak felőle,
Mit népe várt epedve ré g :
Hogy lön az Ígéret betöltve,
A mint fenn elvégezteték:
A kegyelem örök tanácsát —
Szüreteiét, a végtelent —
Hogy lett egész világnak váltság:
Meghalt, föltámadt, mennybe ment!
Fordíts -— a Péter láng-szózatját,
János hő ajkin az igét,
S mik a velőket által hatják:
A Pál munkáját és hitét.
Fordíts — megírva hogy találod,
Hozzá ne tégy, sem el ne hagyj :
Egy életed és egy halálod,
Te a Lélek tolmácsa vagy!
Tolmácsa vagy, — s maradsz minékünk
Örökre — Árpád népinek;
Nyelvünk dísze fő-büszkeségünk!
Vajh’ tudjuk úgy becsülni meg
Munkád’, a mint megérdemelte:
Hogy megtartván a tudományt,
Járjon e könyvben Isten lelke
Előttünk, tűzoszlop gyanánt!
Szász Károly.

Thurzó György imádsága.
— Lányi Illés. —

Bárha gyötrődik lelkem
Nagy bűnös voltában:
Irgalmadért esdeklem
Isten! égi váram.

Nyújtsd felém kezedet!
Lásd, miként epedek:
Kereslek nappal-éjjel,
Nagy keserves szívvel.
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Te voltál vígasságom
És reményem mindég!
Benned üdvömet látnom:
Édes kénytelenség!
Rád hagyom magamat
S a mim van ég alatt;
Balsors, hogy ha utóiért,
Szállj síkra hívedért!

Mert ez körülöttem jár
Vesztemet óhajtván!
Hogy el ne ejthessen már:
Védj e földi pályán!
Adj győznöm felette,
Méltóan nevedre!
Mert hogy haTe nem tartsz fel, —
Bizony elvesznem kell!

S mert én csak Tőled várom
Szabadításomat,
Ki megváltál nagy áron,
S mint igéréd magad!
Te tanácsod nélkül
Semmi fel nem épül.
Megtörni óh, jöjj el hát, —
Sátán birodalmát!

S testemet ha itt hagyom,
Hogy örömbe menjek, —
— Bármikor száll le napom - •
Kegyesen engedd m eg:
Bűnömet megvallva
Térjek nyugalmamba;
Meg ne rendüljön hitem, —
Lakásom menny legyen!
Jeszenszky Károly.

Czobor Erzsiké.
Galamb a galambhoz, fecske a fecskéhez,
Levelek szállongnak- Czobor Erzsikéhez.
Árvavár urától —
Jönnek a levelek, édes mátkájától.
Mindegyik így kezdi: „Istenemtől kérem,
Találjon levelem friss jó egészségben“.
Mindenik így végzi:
„Lelkemet utánad sóvárgás emészti.
Csapd el édes, csapd el az íródeákod
Hadd látom már egyszer saját kézvonásod.
Kéri ezer csókkal:
Magad írd a választ gömbölyű kacsoddal“.
Újra jön a levél: „Gróf Czobor Erzsébet!
Tábortüzek mellett gyötörnek kétségek:
Nem fogod megvetni,
Ki első szerelmét el tudta feledni?
Még ki sem sarjadzott holt hitvesem hantja,
Még alig kondult el a lélekharangja,
S maholnap új nászra,
Már a hegedűs a vonóját gyantázza.
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Csapd el édes, csapd el, az íródeákod,
Hadd látom már egyszer saját kézvonásod.
Nyugtass meg egy szóddal,
De azt magad írd le gömbölyű kacsoddal“.
„... Fogsz-e úgy szeretni, mint a hogy én téged?
Tartogatsz-e nekem igazi hűséget,
Ha a haza gondja
Kis fészkünk nyugalmát váratlan megbontja?
Fogod-e szeretni két kicsi árvámat,
Ha gügyögő ajkkal szólítnak anyának?
Hírt kezedtől várok —
Csapd el édes, csapd el, az íródeákod!“
Egyszer csak elmarad levele, postája,
Egyszer csak betoppan szerelmes mátkája,
Deli szép lovagja
S mint a pelyhet, könnyen az ölébe kapja.
Fűződik nyakába Czobor Erzsi, mint a
Tölgyfa sudarára kúszó szederinda,
Csókolja, öleli,
Töredelmes szóval imigyen kérleli:
„írtam volna neked, drága jó uramnak,
Jaj, de mikor írni sohse tanítottak!
írni — betűt vetni:
Nem tudok én, rózsám — egyedül szeretni!“
Ringatja Thurzó György térdin feleségét,
Ketten fogják meg a makranczos toll végét.
Kedvét csókkal szítja —
Édes első betű, a mire tanítja! *
Kiss József.
* Cáobor Erzsébet a buzgó Thurzó György nádornak volt második
felesége. Az akkori háborús világban a leánygyermekek csak később
tanultak írni. Kanizsai Orsolyát is csak a férje, Nádasdi Tamás tanította
meg írni. De annál nagyobb gondot fordítottak őseink a szívnek és lélek
nek igaz műveltségére. Czobor Erzsébet is oly jól megtanult írni, hogy
később vallási és irodalmi kérdésekben is sokat levelezett.
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Bocskay emlékezete.
Tisza-Duna síkja, a völgyek, a bérezek
Tele vannak jajjal, elfojtott sóhajjal...
Ej sötét évadján bús hajdúvitézek
Gyülekeznek . .. s tűnnek, ha pirkad a hajnal . . .
Fegyveres poroszlók szerteszéjjel járva
Koldústarisznyára is porcsiót vetnek
S bilincset vernek a hitre, szabadságra . . .
— Ez siralmas sorsa a magyar nemzetnek!
S a bihari rónán hívó szózat támad:
— Nézd, békóban lelkünk, szégyenpírban orczánk .. .
Hagyd a tétlen magányt, a kérelei várat
Jó Bocskay István s gyere immár hozzánk!
Törd le bilincsünket, töröld le konyánkét,
Emeld fel zászlónkat, légy a mi kószálunk,
Os szabadságunkat s új tiszta hitünket
Hogy óvjuk, hogy védjük — jövel immár — várunk!
S a bihari rónán, a kereki várba’
Bocskay Istvánnak megdobban a szíve.
Ezt a hívó hangot érti, rég is várta
0, a hit s szabadság rendületlen híve.
Hogy eddig is nem jö tt: nehéz harezot vívott
Forró honszerelme s nagy királyhűsége —
A trónra tekintett, a törvényien bízott . . .
Látja most már ő is — mindhiába, vége !
— Hát Isten nevébe’ — karddal a kezébe’
Tűrő nyugalomból száll a csatatérre!
Gyűl köré a síkok, völgyek, bérezek népe
Hitért, szabadságért kész omolni vére.
Rázúg a zsoldos had . . . de melytől e tábor
Megrettenjen: földön oly hatalom nincsen !
Hisz’ a vezére Bocskay s Bethlen Gábor,
S szent büszke jelszava: „Erős várunk Isten! . . .“
S szállva győzelemről fényes diadalra
A hős, a bölcs vezért már csábítón várja
Királyi korona és jogar hatalma!
— De Bocskay néz csak vezércsillagára . . .
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Hiú fény,
El nem
A mért ő
Az hite

önérdek nem vesz erőt rajta,
szédíti a hatalom nagysága —
harczba szállt — vallja szíve s ajka — :
s hazája drága szabadsága!

Ki éltét szentelé csak a köz javának,
Kit csak egy magasztos szent eszme vezérel:
Hátmögi alkut az nem köt önmagának
Sem a jóbaráttal, sem az ellenséggel!
Itt nincs egyéb alku, itt nincs más szövetség
—■' Szól az írással s a karddal a kezében — :
A ki megsebzé a nemzet lelkét-testét,
Gyógyítsa is meg — az Igazság nevében!
S tisztán, fenségesen zendült, szállt a szózat,
Mint a tárogató s az orgona hangja . . .
Bécs síiket falai szintén megrázkódtak,
S fölröppent közülük a béke galambja.
A mit hozott, nemcsak béke olajága :
Hősi babér is volt Bocskay fejére.
Ezt sem hordta soká . . . Testamentumába’
Ránk hagyta örökbe . . . s ő pihenni téré.
Pihen a teste . . . de erős magyar lelke
Itt él közöttünk, hogy intsen, bátorítson:
Zsarnok önkénynyel hogy bátran szálljunk szembe,
Földi hiúság ám el ne tántorítson!
Mert hit s szabadság nagy mennyei javával
Fölérő kincs egyéb itt e földön nincsen!
— Áldjuk nagy emlékét és szent jelszavával
Mi is győzünk mindig — „Erős várunk Isten!“
Lampérth Géza.
<3?

Bethlen Gábor.
Véres nagy idő volt. Ketten álltak szemben:
A hatalmas császár és te fejedelmem !
Most, midőn lelkemre hős múltad sugárzik,
Benne fölmagaslik zordonan a másik —
A másik, az erős, országok nagyura,
A ki üszköt vetett városra, falura.
Mi róla sugárzik szerte a világra:
A fényes szolgaság hazug glóriája.
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A vérpad, a máglya hirdeti emlékét,
Vakbuzgó czéljának áldozta fel népét;
De mikor vaskeze a magyarig ért el,
Te álltái eléje hősök seregével.
Te csak egy kis ország fejedelme voltál,
Mégis a kényúrral bátran megharczoltál;
Megvédted a magyar ősi szabadságát,
S a szabad hitélet örök igazságát.
Hiába fente ránk zord pallosa élét,
Magyar föld itta fel két vezére vérét,*
Diadalmas zászlód Pozsony várán lengett,
S királyul köszöntött a megvédett nemzet.
Bár kezedben volt az ország koronája,
Te ki nem nyújtottad önérdekből rá ja ;
Csak szabadságunknak hoztad az oltalmat,
Békére fordítád királyi hatalmad.
Ö volt a legyőzött, te álltái felette,
Te alkottál békét, ő volt ki megszegte ;
Szellemed sugallta a kicsikart törvényt,
S ő mosta alattunk mélyebbre az örvényt.
Volt — haj ! volt magyar is, a ki vele tartott,
De az is siratta az idegen sarczot,
S ez a vérbe kevert, gyászba borult ország
A te hű szívedre bízta szegény sorsát.
Te védted, — táborba megtorolni szállván . ..
De végre elhunytál és győzött az ármány.
Sötét munkájára hadd boruljon fátyol.
Csak te ragyogj fel az idők távolából.
Hadd zengjem, ki vagy te dicső fejedelmünk,
Hadd mondjam, hogy illik emléket emelnünk.
Emléket érczből is a te nagy nevednek,
De szebbet szívünkben hű szeretetednek.
Az a másik rabja egy nagy tévedésnek.
Tetteinek nyoma pusztulás, enyészet;
De hiába küldte ellenünk bakóit,
Ki nem irthatá az Ige hitvallóit.
* Az egyik : Dampierre, ki 1620-ban Pozsonynál esett el; a másik:
Bouquoi, kit Érsekújvárnál fogtak el s vágtak le 1621-ben.

Te a magyar fajnak vagy kifejezése
A magyar Géniusz megtestesülése;
A szabad hitvallás, szabad magyar állam
Eszméje jelent meg a te nagy munkádban.
Nemcsak vallásodat hirdetted szabadnak,
Az ellenségnek is nagylelkűn megadtad,
Híveid vesztére kik máglyát emeltek,
A te országodban szabad lakást nyertek.
Hitvány gyanúsítás hiába akarja,
Számitó furfanggá, hogy ezt elcsavarja;
A szabadság olyan, mint a nap: ha feljön,
Mindenkire hinti sugarát egyenlőn.
S a milyen keresztyén s szabad volt vallásod,
Olyannak fogant meg államalkotásod.
Magyar és keresztyén a te állameszméd.
Kínáltad nyugotnak : hátha átéreznék ?
Oh most ez az ország boldog és nagy volna,
Messze a világra hatna ki hatalma! —
De ott nem akartak nagy Magyarországot,
Tűzzel, vassal hozták ránk a szolgaságot.
Szövetségre kiknek te kezedet nyújtád,
Terved a töröknek csúful elárulták;
Azt akarták veszsz e l: s a magyar is veled,
De az árulás sem ingatta meg helyed.
Béke helyett harczot kívántak nagy áron,
Vívtál hát eszmédért ott a török párton,
S szent örökül ezt az utódokra hagyván,
Ott ragyog nagy műved a történet lapján.
A te műved nemcsak a múltak emléke,
Ez legyen hazámnak a jövendő képe.
Szemed elől, magyar, soha el ne veszszen,
De felé ne hadak küzdelme vezessen.
A mint ő haddal is a békét kereste:
Munkával épüljön a nagy állameszme.
Oh maradj vezérünk, te jelöld az utat . . .
Föl, magyar, a merre Bethlen Gábor mutat!
Csengey Gusztáv.

Nagy idők városában.
— Beszterczebánya, 1904. —

Hanyatlik a nap messze bérez fokárul,
Átlát pirosló mezején szemem,
Az Urnák lelke elragadt. Kitárul
A csodaképek titka én nekem.
Megnyílt a múlt. lm ott küzd hősi népem.
Való ez — óh nem csalfa képzelet!
Köszönti lelkem, látó ihletében,
Te ősi város, szent emlékedet.
Ez volt a hely, hol nagygyá lett a nemzet,
Ez a szabadság büszke várfala,
Itt a nagy Bethlen Gábor szava zengett,
Itt volt hitünknek nagy diadala:
Itt hozta Bécset egy hang remegésbe,
Mely szét a földön s föl az égbe szállt:
A lelkes ország riadó gyűlése
Itten választa protestáns királyt.
Itt forrtak össze egy szent érzelembe
A haza és az evangéliom,
Együtt a kettő lelkesülve zenge
Benn templomokban s kinn a várfalon.
S hatalma volt a választott királynak
Fejére tenni a szent koronát;
Nemesek, pórok mind mellette álltak,
S ellen kerülte győzelmes hadát.
De hatalmán is győzött bölcsesége,
Szerencse polezán tud lemondani;
Hitért, hazáért biztosabb a béke,
Ha népe vérét nem kell ontani.
Az ellenség, bár fogát csikoritja,
Azt nézi csak, hogy elfogadni jobb,
Népünk javát nagy Bethlen biztosítja,
Oh hadban nagy volt, békében nagyobb.
Te láttad őt, nagy múltú ősi város.
Láttad hitünknek hőseit vele!
Mi volt dicsőbb, hogy vért, vagyont feláldoz:
A hadnak, vagy a hitnek ereje ? —

Óh minek kérdem? Ki felelne rája?
Kit érdekelne hősök múltja ma?
Talán ha száraz csontok halmazára
Mutatva Isten újra szólana.
Szólna, mint hajdan szólt Ezékielnek,
Midőn kivitte a pusztára őt,
Hol embercsontok szétszórtan hevernek,
Példázva régen elpusztult időt.
Kérdé az Ú r: Megélnek-é ezek még ?
S a csontborított -térre mutatott.
Tőlem ha kérdné, én is megremegnék,
S csak azt felelném: Uram, te tudod!
Lankadva hull le lelkem égi szárnya,
A nap leszállt, eltűnt a jelenés . . .
Borzongva leng körül a holtak árnya . . .
Elfogja szívem’ fázó remegés.
Az óriások törpe unokáit
Kell-é ma dallal még buzdítani? . . .
Közönynyel nézik a nagy múlt csodáit . . .
Követni? . . . Könnyebb már lemondani.
Izráel pusztul, nincs Ezékielje,
Hogy föltámaszszon régi csontokat.
Hitünknek nincs már Gábor fejedelme,
Ki győzni hozna bátor hadakat.
Elmúltak ők, de ellenségük itt van,
Oh czélja most is az a régi még,
Csak módja lett m ás: laza soraidban
Lappangva irt, hogy pusztul a vidék.
Oh csak vidék már bús egyházad itt-ott,
Hajdan az ország a tied vala;
Honnan az Ige nemzetet hódított,
A mesterműnek omladoz fala.
S ki meghasonlott, a ki tenni gyáva,
így szól: „ma nincs már fegyveres hadunk
Éljen hitünk csak, mint hajdan: hiába
Tör ránk az ellen, győzők mi vagyunk.
Mienk az Ige éltető hatalma,
Csak az a bátor hit legyen szilárd.
Oh biztatóan zengjen hát a dal m a! . . .
Mint hajdan, újra az Úrhoz kiált.
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Hittel tekints a száraz csontmezőre.
S megújul itt a régi jelenés . . .
Sión. ne csüggedj . . . tettre kelj . . . előre!. ..
Az Úr akarja: lesz fölébredés!
Csengey Gkisztáv.

Lorántfy Zsuzsánna emlékezete.
Nincsen halál, — nem szól enyészet
A sír hideg göröngyről;
Csak por, mit porrá lenni késztet,
Csak az alak, mit széttöröl,
Hatalmában ez sincs egészen . . .
S milyen volt az eredeti?
Véső, ecset, művészi kézben,
A késő kornak hirdeti.
S míg a márvány a holt alakját
Mutatja némán, hidegen:
A kegyelet forró szózatját
Érdemiről hallatja fenn;
A hála, azt díszcsarnokokba,
Ezt a szívekbe helyezé,
Könnyű romlás amannak sorsa,
Örök tartósság emezé.
Fejdelmi nő, az volt bizonynyal,
Világ szerént, lélek szerént!
Több díszt nem nyert bársony- s bíborral,
De ő hintett ezekre fényt!
Korát előzte, mint az égen
A tündérhajnal a napot,
Hogy akkor is ragyogjon, éljen,
Midőn a nap lenyugodott.
Holofernes vérző fejével,
Vagy a zászlót lengetve fent,
Ragyoghat a nő hírnevével,
Lehet bámult és ünnepelt;
De más igaz becsét mi ad ja:
Lélekfönség, szív és kedély . . .
Kicsiny, gyöngéd a menny harmatja,
De benne áldást szül az éj.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Ilyen volt ő ; — s mint czímerében
Fatörzsön zöld ág kanyarul:
Családja mellett, nagy tervében
Állott szelíd őrangyalul.
S fedé, ha gyűlt a harczok üszke,
Szerencsében s ármány között:
E szép, erős, nemére büszke,
De végzet-teljes törzsököt.
Mint nő s anya hordott keresztet,
Fogyatta kétség, siralom:
Szeretteit félteni kellett — — —
Majd látni a ravatalon;
És a búban, mit sorsa rámért,
Sugár tőré át a könyűt:
Hőn buzgóit a közügy javáért,
Nagy lelke még termékenyült.
S míg földi tisztét vitte híven:
Lelkét a vallás emelé;
így fut a földről fényes ívben
A szivárvány az ég felé.
Szomjúhozá a bölcseséget,
Mint Dél királyné asszonya;
S a tudományok mécse égett:
Olajat rá bőven hoza.
A közműveltség szent ügyének
Terhét hordá a női váll . . .
Hála a jóknak, a kik éltek!
De ő nagyobb mindannyinál.
Gazdaggá tett ő sok javában;
S mely most is áldást csepeget:
A meddő szirtek oldalában
Nyitott buzgalmas kútfejet.
S édesgetvén: jött a tudós, bölcs,
Elhagyta értünk dús honát;
És tudomány, rend, szellem, erkölcs
Hozták meg Patak fénykorát.
Ott róla szól minden nyom és jel,
Reá utal a hagyomány;
Suttog a szellő is nevével
Lombok között, nagy alkonyán.

Nagy neve a történeté már,
Megőrzi emlékét a hon:
De rá nálunk legszebb füzér vár;
Mit hosszú éltű hála fon.
S ha ajkunkon szó nem zendiilne,
Ha volna keblünk fás, rideg:
Élte- s holtáról megrendülve
Kiáltanának a kövek!
S mily élet e z ! szent munka nélkül
Nem lenni, bár egy perezre sem !
És mily halál! mondhatni végül
Te látod jól, én Istenem!
Hogy a mint Jcedves az anyának
A kisded, kit dajkál, szeret:
Oly kedves volt, neked s hazámnak
Szentelni éltem- s szívemet.
S midőn elhúnyt, gyorsan jövének
Az üldözés gyásznapjai!
Fejét a múzsák emberének
Alig volt hol lehajtani;
Az órjások művét a törpék
Vívták, tépték vakon s bután . . .
De örvendjünk, szét még se törték!
S derű jött a ború után . . .
Oh hangozzék fent és fentebben
Az Úrnak hálaénekünk!
Mert nagy, csudás történetekben
Az ő kezére ismerünk !
Vihar s örvény a gyenge bárkán
Sokszor már-már megosztozott,
De ő a szélvészt megdorgálván,
Parthoz vivé az árbóczot.
Adott, míg elfolyt annyi század,
Hív őrállót, pásztort, vezért;
S bízunk: hogy ilyen mindig támad
A vallásért, az Istenért!
Bízunk, bízunk, hogy mint erős vár,
Mely az ő nevén nyugoszik:
Fennáll egyházunk, — vihar jő bár
Fenn a késő századokig!
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Adott: ki fáklyaként világolt,
S oszlott, foszlott az éji rém . . .
Ki szaggatá a sűrű fátyolt . . .
Mely fiigge milliók szemén;
Adott: kik a lélekszabadság
Súlyos békéit tördelék,
Kiknek, hogy liitök’ megtagadják,
A máglya s bárd nem volt elég!
Sokszor gyermek- vagy gyönge nővel
Eszközle nagy történetet;
A kis Dávid parittya-kővel
Végzé, a mért kiküldetett.
Az Úrnak útain titok van . . .
Öli ember, ezt szívedbe vésd!
És kicsinyekben és nagyokban
Imádd a bölcs gondviselést.
Tompa Mihály.
<3?

Üldözött lelkészek éneke.
Ti sötét felhői
A haragvó égnek,
Szárnyatokra lelkem’
Kiméivé vegyétek;
S vágyván hova vágyik,
Az égnek Uráig
Szállni engedjétek!
Dicséreti a hol
Soha el nem múlnak:
Áldó halleluját
Hadd zengjen az Úrnak.
Hadd nyerjen erőt ott . . .
Míg rá bősz viharok
^ései hullnak!
Kietlen tengeren
Törött árbocz lettem,
Szárnyait száz vihar
Csapdossa felettem.

Vettetem, hányatom,
Mély az én bánatom,
Nagy az én keresztem!
Üldöző ellenség
Tőrébe jutottam,
Könyemből, jajomból
Kezökben kifogytam!
S bár minden elhagyott,
Nem vagyok, nem vagyok
Magamra hagyottan!
Vezérlő csillagom:
Szent hitem világa,
Te ragyogsz felettem
E sűrű homályba.
Csak te ne hagyj árván,
Üldözhet az ármány,
Hiába, hiába!
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Isten, ki szent neved’
Ajkaimra adtad,
S érdemessé tői, hogy
Szenv^lnék miattad:
Csak Te maradj vélem,
S gonosz ellenségem
Soha meg nem hajthat!

Szivárvány születik
A felhősíráson,
Reménység, reménység
Sűrű könyhulláson.
Kínom éjjelére
Elhozod Te végre
Én szabadulásom!

Te vagy én szivemnek
Vigasza, reménye;
Nap nélküli éjnek
Világoló fénye !
Fegyverem, paizsom,
Ha tör rám Babilon
Durva, kevély kénye!

Diadalt ha ül is
Ez a világ rajtunk:
Hamis, hazug igét
Nem ejt soha ajkunk!
Inkább a halálnak,
De néma bálványnak
Mi fejet nem hajtunk!
Szabolcsba Mihály.

Térj magadhoz, drága Sión.
— Pauli. —

Térj magadhoz, drága Sión,
Van még neked Istened!
Ki atyádként felkaroljon,
S szívét oszsza meg veled!
Azt bünteti, kit szeret,
Máskép ő nem is tehet!
Sión! ezt hátgondoljad meg,
S szabj határt bús gyötrel[mednek!
Hullámok ha rémítenek
Mérhetetlen víz felett,
S a habok közt szíved remeg,
Hogy sírod is ott leled;
Ha aludni látod őt,
Ki reményed és erőd:
Sión! soha se feledd el,
0 megvívhat tengerekkel.
Bár hegy, halmok rengenének,
Miket égi kéz emelt,
S indulása a nagy égnek
Végromlásra adna jelt:

Azt ne gondold,— látván ezt, —
Hogy téged e perez elveszt:
Sión! tudd, te meg nem
[dőlhetsz,
Míg oltalmad Istentől lesz.
Bár könyűid omlanának
Gyöngyökül a tengerbe,
És elhalván hangja szádnak,
Csak pihegnél, mint gerle ;
Bár vér volna bíborod,
S kő megszánná nyomorod:
Sión ! te ne félj gonosztól,
Baj nem ér, míg benne bízol!
Bár hordozván zsarnok lánczát,
Érne kínos rabhalál;
Ha hitedet el nem játszád,
Utad égbe n y itv a á ll!
Örvendj mindég és vigadj.
Emlékezz’: ki népe vagy?!
Sión! nincs több Isten egynél,
Benne hát ne kételkedjél!
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Óh, ne csüggedj; im az estnek
Már leszálltak árnyai!
Kihez ajkid oly hőn esdnek,
Halld, Atyádnak hangja hí!
Ö gyalázat, kin helyett
Néked jobbján ad helyet.
Sión! a menny lesz te részed,
Föld gyötrelmét hát ne néz[zed.
Végső áldást mondj hazádra,
Mely távolról int feléd;
Égi honnak a határa
Van már hozzád közelébb.

Édes érzés mért fog el,
Melytől olvad szív, kebel?
Sión! nemde minden más ott,
Mondd: hova tűnt »agy sírá
so d ?
Angyalok, ti fényes lelkek,
Zengjetek víg éneket!
Mert már biztos partot lelt meg,
Kit bús szélvész hányt-vetett;
Már meggyőzte a halált,
Istenéhez égbe szállt,
Sión! onnan számkivetni
Nem fog téged soha senki!
Ifj. Jeszenszky Károly.

A gályarab.
Ezernyi csillagok fényesen ragyogva
Tükröződnek vissza a zúgó habokba.
Lassan húzódik a tengeren a gálya,
Hosszú, fényes vonal csillámlik utána.
Éj van. Hűvös szellő csap át a tengerre
Tyrrheni partokról, illattal terhelve.
Enyhületet hoz tán, olajfáktól szállva
Szegény gályarabok izzadt homlokára.
A bilincs megcsördül. Párosán lánczolva
Hajófödél padján rabcsoport ül sorba!
A korbács megpattan. Jaj, a hová sújtott! . . .
Vér csordul, gyalázat, szégyen kínja dúl ott.
Kik e nyomorultak? . . . Tán gyilkos söpredék,
Homlokukon hordva a Kain bélyegét?
Emberiség szenyje, emberarczban állat, —
Ily szörnyű büntetés másra kire várhat? . . .
Virrad. Fényes sugár tört át a homályon,
Boldogokra most száll legédesebb álom.
Mi örömet hozna szegény gályarabnak
A hajnal, kezdete egy új kínos napnak?
Fém’es nap világa sugarat szór rájok,
Annál sápadtabb lesz halovány arczájok.
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Ah ezek hát a gaz, alávaló szörnyek . . .
— Oh, nézd azt az őszt, ki evezőnél görnyed,
Nézd őket sorba mind . . . halld, ajakuk mit szól?
Káromlásba tör ki tán a szörnyű kíntól? . . .
Hisz ez szent imádság, hisz ez buzgó ének,
Trónjához az Eszme örök Istenének,
A ki a szenvedést, ha reánk bocsátja,
0 tudja, mért teszi, az okát ő látja,
S földön ütött sebre mennyországban ád írt . . .
— Hisz mind szentet látsz itt, mind megannyi martyrt.
Ők azok, — megáldva légyen szent emlékek —
Gályarabul hurczolt protestáns lelkészek.
Ok azok, az Isten hűséges szolgái,
Itt vannak, hitöknek próbáját megvallni.
Vér tanúság által dicsőült apáink:
Sélyei, Harsányi, Kocsi Csergő Bálint.
Mennybe száll az ének, angyalok hallgatják,
Kemény hang riad fel: „Elég már, ti kutyák!
Imádság kell nektek ? Lassan megy a dolog!
No mindjárt máskép lesz, ha én hozzáfogok“.
Vad poroszló ordít a rabokra durván,
Kezével a súlyos korbács után nyúlván ;
Már suhint . . . és a kit talál legközelebb,
— Hófehér fürtéi szellőtől lengenek —
Végig sújt az arczán, a vér ott kicsordul.
A bántott szent arcz a kínzó felé fordul.
Mintha rászállt volna vérző homlokára
A megdicsőülés fényes glóriája.
Szelíd szép szemével kínzójára felnéz:
„Üss fiam, üss tovább. Szenvedni nem nehéz,
Kit igaz hitéért üldöznek, gyötörnek:
E romlandó testet kínozd bízvást. Old meg.
Itt végig hurczolván a gyalázat fáját,
Megnyeri lelkem az élet koronáját.
Vad üldözők dühe csattogjon felettem :
Kősziklán épült ház ostromát nevetem.
Isten itt is velem van, — tudom, jól érzem —
Hozzávágyó lelkem igaz sejtelmében.
Üss, fiam, üss tovább. Hiszen te nem érted,
Hogy míg te kínozol, én szenvedek érted,
S mindenki javáért, az egész világért,
Az örök Eszméért, örök Igazságért.

A kínok közt nem jön ajkaimra átok,
Szegény gyarló eszköz, neked megbocsátok.
Isten itt is velem van, s ha jónak látja,
Fáradt agg szolgáját magához bocsátja.
Addig úgy történjék, a mint ő akarja.
Üss fiam, iiss tovább!“
A poroszló karja
Mit újra felemelt, lehanyatlik lassan,
Durva kebelében a szív nagyot dobban.
Nem hallott ő soha még ilyen beszédet,
Megkapja a szívét valami igézet,
Mondana valamit . . . s elfogja a szégyen,
Mogorván elfordul. Elvadult szívében,
Mely lappangott, felgyűl a jóság szikrája.
Rég nem érzett könytől nedvesül pillája;
Hirtelen visszajő . . . egész lénye reszket,
Ajkához emeli a feltört agg kezet.
S bánat könye közt tör ki a szó ajakán:
„Nem tudtam mit teszek, bocsáss meg oh atyám
Sötét éjjeleken, ha minden csendes lett,
Ott ül a poroszló öreg rabja mellett.
Ha bilincsétől nem képes megmenteni,
Igyekszik azt a hogy tudja könnyíteni.
Munkájában segít, a mikor nem látják, —
Beszéde előtte szent, mint az imádság.
Sebeit kötözi, ápolja, ha beteg. —
Kín és nyomor közt a napok csak tehenek,
Oh erős hit lángolt a rabok szívében,
Hogy ne csüggedjenek.
Ámde fenn az égben
Kiáltásaikat meghallá az Isten
S kik nevét vallották, nem hagyta el itt sem.
Indítja szolgáját, a tengerek hősét*;
A rabok lánczait hogy szakítaná szét.
Lehull a durva láncz hitvallók kezéről.
Távoznak a szörnyű siralom helyéről.
Büszke hajójára nagy Hollandiának
Emelt fővel buzgón énekelve szállnak,
Ruyter admirál.
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Nevét dicsőítvén, — örömtől zokogva —
A kiben bíztanak eleitől fogva,
A ki volt, a ki lesz mindig erős Isten,
A ki megmarad az idők végeiglen. —
A poroszló szíve, bár örvend, kezd fájni,
Öreg barátjától oly nehéz megválni.
„Oh atyám, bocsád meg, a mit egykor tettem.
Ne feledj, légy boldog . . . Atyám áldj meg engem!“
Az agg lelkész kezét fölteszi fejére,
A Mindenhatótól rája áldást kérve.
De az tovább beszél. „Ne hagyj el jó atyám!
Mit neked köszönök, bár vissza adhatnám.
Bűnös, rossz voltam. Te tettél jóvá engem,
Új világot gyújtál sötét vad lelkemben.
Ne űzz el magadtól, óh hadd menjek veled:
Szolgád, ha akarod, — fiad, ha engpded.
Te agg vagy, én ifjú, erős a munkában.
Ki ápol, ki véd meg idegen országban?
Hadd legyek melletted keresztül az élten . . .“
Az ősz meghatva áll, köny ragyog szemében, —
Boldog mosoly dereng nemes vonásiban,
Oda nyújtja kezét: „Jöjj hát velem, fiam!“
Bihari Kálmán.

A gályarab.
I.

Kis lakában (csöndesen bibliázott,
S lelke az Úr mezőit já rta :
Hogy megfiirödjék mennyei virágok
Gyöngyharmatába’, himporába’
S híveinek — szorgos méhként — lehozza
Édes mézét hit- s szeretetnek . . .
Midőn rátört a zsarnok poroszlója:
„Jöjj biráid elé — eretnek!“
Az Úr szolgája szelíden felállott
S szólt: „Birám egy — az élő Isten!“
S elhagyá a kesergő kis családot
Bízva a tiszta, erős hitben:

Hogy az igazság védpajzsa kiséri,
Őrző angyalok járnak véle,
S a kelő hajnal megint otthon éri
Szerettei nyájas körébe’.
n.

Csak egy kérdése volt a zord biráknak:
„Megtagadod-e hitedet!“
Sziklaszilárdan, emelt fővel mondá:
„Nem! Isten látja lelkemet!“
Védő szavát már meg sem is hallgatták
A sötétségnek fiai.
Durva pribékek kezeibe adták:
Nehéz gályákat hajtani!
És ment szelíden az Úr hív szolgája
Elhagyva családját, honát.
S viselte, mint a Názáreti, tűrve
A sebző töviskoronát . . .
IH.
A gálya már a messze tengert járja,
Egyszerre a magas ég elborul,
S mint végítélet szörnyű harsonája
Dörgés harsan . . . villámok tüze hull . . .
Tornyosulnak vad, haragos hullámok,
Mindenkit elfog rémes félelem . . .
Bilincsekben csak a gályarab áll ott
Szilárdan, bátran a fedélzeten.
Imádkozik: „Uram, bocsáss meg nékik,
A kik rám törtek gonosz-botorul . . . "
S hő fohásza ím, felhatott az égig:
Felhő oszlik . . . a vihar elvonul . . .
A zord kormányos kőszíve meglágyul,
Parancsot ad — feloldják a rabot.
. . . S csillagszemükkel a menny magasárul
Lemosolygnak az őrző angyalok.
Lampérth Géza.
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A gályarabok.
Fövenyt, időt s rabot söpör le ...
S a mint kemény deszkára kötve,
— Lábán nehéz golyó— aláhull
A nedves sírba: gyászdanául
Mind kevesebb ajkról zeng itt
[fenn:
„Erős várunk nekünk az Isten“.

Kis templom áll kunyhók köré
tben,
Csillag van tornya tetejében.
Bár egyszerű, szegény a népe,
Az Úr nem kérdi dús-e, szép-e?
A kincse: aranyszájú papja,
Kitől az Úr igéit kapja.
S föl zúg az ének élő hitben:
„Erős várunk nékiink az Isten“.

S mikor már egy bilincs se csőrjen,
Az élősírban, gályaközben,
Mikor mind, mind ott lenn pi
hennek
Korall mélyén nagy tengerek[nek —
Viharos éjjel, zúgó habban
Felzúg, seregnél hangosabban
Az örök hymnus— mélyeikben:
„Erős várunk nékiink az Isten“.

S nyugalmas éjjel rájatörnek
Botrányul Isten és embernek;
Hiába a család keserve,
Viszik papját lánczokba verve.
S vakbuzgón romlásukra törvén
Hóhérkezekben kész a törvény,
S zeng árván, bár nem árvult
[hitben:
„Erős várunk nékiink az Isten“.
Haragvó tenger puszta partján
Komoly gályák sorvasztó padján
Csörgő bilincsben ott szenved
je k
Rabbá lett szolgái Istennek.
Nincs enyhülésre bizodalmok,
Csak feltörő szárnyán a dalnak,
Mely még az égbe felsegítsen:
„Erős várunk nékiink az Isten“.
S a tenger és az évek árja
A partot s gályát végigjárja,

. .. Hiszem: jön még egy boldo
gabb kor,
A szeretet — hitté lesz akkor,
S nem marjuk egymást ellen[képen
A megcsúfolt Jézus nevében.
S a hármas bérezek messzesége
E szent szót visszhangozza:
[béke!
Hogy az igében megsegítsen —
„Erős várunk nékiink az Isten“.
Váradi Antal.

<3*

Caraffa.
Caraffa int és egyre int,
Sújt, egyre sújt a hóhér;
Új forrás miit Eperjesen,
Magyar vér, drága jó vér.

Arczát a polgár elfödi
A vérfolyót ne lássa;
De Caraffának élvezet
A pallos villanása.

Hajnal piroslik újra már,
S piroslik már az állvány,
Megtörli izzadt üstökét
A hóhér, jelre várván.

De én nem félek — dőreség —
Fáradt vagyok —csak fáradt—
Hű szolgám, minden zárt legyen
S kettőzve az őrjárat.“

Megtorló izzadt homlokát
És föltekint a mester —
Caraífa fönn az ablaknál
Int, újra int, hetedszer.

Éjfélre minden zárt vala
S kettőzve az őrjárat . . .
Caraífa ágyában pihen,
Alunnék is, mert fáradt.

A hetedik szép büszke nő,
Arczán ijesztő láng gyúl —
Pirosabb lesz Caraífa is
A hóhér borzad, lágyul.

De ím az ajtó fölnyílik,
A nő suhan be rajta,
Kezébe hozza szép fejét
Selyem hajánál tartva.

„Engem nem ölsz meg, átkozott!
Fejem megszerzem újra
És álmaidba költözöm
Irtóztató bosszúra.
Tudod, midőn a kert ölén
Együtt bolyongtunk ketten, —
Selyem hajam’ —oly jól esett—
Midőn öledbe tettem.
Selyem hajam most a bakó
Csavarja balkezére —
És meg kell halnom, mert talán
Ajkam sokat beszélne.
De az éjjel ismét enyém
E fej, — s hozzád visz vágyam;
Öledbe dobom fejemet,
Hogy simogassad lágyan.“
Egy hörgés ad jelt hirtelen,
A kéz is int, de végül . . .
Hetedszer sújtott a bakó,
A.z úr nem nézi: szédül . . .
... „Hű szolgám úgy-e dőreség?
A sírból nincs kijárás?
Csak képzelgés a félelem,
Az őrjöngő kiáltás.

„No ládd,no hidd,hogy eljövék,
A mint ma megigértem! —
Fogadj öledbe, rejts el ott,
Mert jönnek, jönnek értem.
Ott jönnek ők mindannyian,
A férj előttük lépdel,
A férj, kit én elárulék
Egy önfeledt igével.“
És jönnek ők mindannyian
Halk átkozó morajjal,
Fejét mutatja mindenik
Előre nyújtott karral.
„Irtózatos — irtózatos —
Hamar — segítség— szolgám!“
De a hívás csak gondolat,
Hanggá nem válhat torkán.
Most ím’ megszólal a kakas
A rémsereg menekszik . . .
A szolga csendesen belép, —
Az úr a padlón fekszik.
„Mi az?— Vagy úgy?— beteg
[vagyok? —
Nem — nem fekszem — nincs
[lázam —
Hamar papot, szentelt vizet,
Szenteljétek be házam.“
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Hoznak papot, szentelt vizet,
Beszentelik a házat,
Van ördögűzés, nagy mise,
A sír már föl nem lázad.
A szolga szentelt ágy előtt
Tömjént bocsát az úrra,
De a fejetlen gyászmenet
Megjő az ágyhoz újra.
És míg a kakas nem kiált,
A rémzsivaj növekszik . . .
A szolga alszik csendesen,
Az úr a padlón fekszik.
„El innen el — fogassatok —
Jobb élni Ausztriában !

Császár palástja eltakar,
Ott lesz jó puha ágyam.
Lesz puha ágy és nyugalom
És szívben, agyban rend lesz,
Ott a halottnak feje van
S a sír lakója csendes.“
Caraffa megy, Caraffa fut,
Hiába’, mind hiába’ :
Az a fejetlen gyászmenet
Megy mindenütt nyomába.
És minden éjjel kél a rém
Vad-tébolyítón zajgva,
Kíséri mindig — a sírig —
Az örök kárhozatba!
Csengey Gusztáv.

Az agg prédikátor.
Az agg prédikátort, hívei atyját,
Caraffa elébe hivatják.
„Bűnös eretnek, rontod a néped,
Hite virágát sorra kitéped!“
nagy uram, én nem teszem azt,
Én a virágért gyomlálom a gazt.

— Nem.

„Szép ez a szó, de ’ki mondja: csaló!
Tömlöczbe veled Krisztustagadó !“
— Tömlöczbe csukathat a kény,
De Krisztus urunk híve én vagyok, é n !
„Te nyomorult! Te hirdeted őtet?
’Sz nem szent a hitéből semmi előtted!“
— Óh szent nekem ő Maga s szent az írás!
De széles e földön semmi más.

„Fogjon ki a tömlöcz e vén gonoszon!“
— Eli ott is a Krisztus ölén nyugoszom.
Az agg prédikátort börtönbe vetik,
Korpakenyér az étele itt.
Láncz gyötri a testét s lepihenni ha vágy,
Számára hideg kőpadlat az ágy.
Oly beteg, oly vén, oly kiaszott!
S nem kél ajakán egy hang panasz ott.
ügy véli az ő r: mire virrad a regg,
Meghal e csöndes, gyönge öreg.
Megnézni siet kora reggelen őt —
S íme, vidámabb, mint ezelőtt.
Valami zsoltárt halkan dudorászgat;
Arczán türelem és boldog alázat.
Csak bámul az őr : ,.jól bírja e vén pap!
Ám ha nem egy, majd megtöri két nap“.
S újra múl egy éj s virrad a regg
S íme megint derekabb az öreg!
Harmadnapon ifjan ég a szeme,
Tartása delibb, mint a jegenye.
„Ez csoda! Hogy mi a titka, a nyitja,
Szálljon az éj le, meglesem itt ma!“
Ej lesz — s ím a rozsdás kulcslyukon át
Tömlöczbeli fény veti a sugarát.
Káprázik az őr, a mikor betekint,
Elkapja fejét, majd nézi megint.
„Alom ez? . .“ S újra meg újra benéz,
Néki világos már az egész:
Tömlöczben a vén pap nincs egyedül,
Krisztus alakja a padlaton ül —
S karjában oly édesen alszik a vén,
Mint kicsi gyermek az anyja ölén.
Kozma Andor.

Emlékezzünk.
— 1791. —

Áldozzatok! Jertek kerülni a múlton,
Zengjen öröm-ének szózatos ajkunkon.
Bedőlt sírok felett lobogjon a fáklya,
Csapjon fel az égig szíveinknek lángja!
Mondja millió a jk : Dicsőség Istennek,
Ragyogjon felettünk sugára a mennynek!
Győzött a szabadság sok szenvedés árán,
Engesztelést hozott a béke-szivárvány.
Ébredt az igazság, mit rútul megöltek.
A hitnek rabláncza eme napon tört m eg!
Hogy világosság lön: elszállt a sötétség,
Miként a szívekből a fájdalom, kétség.
Százados küzdelem czélja, vágya, álma,
Sok szenvedés után mind valóra vált ma.
Örömtől reszketve sebes, égi szárnyon
Forró imádságunk a magasba szálljon!
Tépett, rongyos zászlónk nem hiába lengett,
Megedzett aczélunk nem hiába csengett.
Nem hasztalan csörgött őseinknek vére
Az üldözött hitért hazánk szent földére!
Sok penészes börtön nem hiába nyílt meg;
Támadt vértanúja a kigúnyolt hitnek!
Nem hiába repült a nápolyi gálya:
Az égre felhatolt a rabok im ája!
— De félre sötét kép, némuljon a jaj szó,
Tűz égjen a szóban, legyen messzehangzó!
Hirdesse világgá szíveket meghatva,
lm itt ég az oltár a szent áldozatra!
S felbuzdulva mind e fényes dicsőségen,
Az áldozok arcza hajnal-pírban égjen!
Beteljesülve mind, a mit a szív óhajt,
Zengjen halleluját annyi millió a jk !
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Zengjen az Istennek; zengjen a királyért,
Zengjen a békesség szelíd galambjáért,
Mely a vízözönbe vergődve, sok éjjel
Visszarepiilt hozzánk olajfa levéllel!
És míg ünnepeljük a szabadság napját,
Megkoszorúzva a hősöknek sírhalmát;
Jövő küzdelmünkre ez ige hevítsen :
Üldözhet a világ, ha velünk az Isten !
Szuhay Benedek.

VIII.

Az egyházi élet.
A gyülekezetben.
Cseng, zúg még a harangok öble,
A hang távol, széthömpölyögve;
S mint szarvas a szép, hűs forrásra:
Siet a nép a szent tornáczba.
Betölti a pitvart, a házat,
Az arczokon hit és alázat . . .
S a szívre, melynek mélye zajlék,
Csendet, békét lehelt a hajlék.
Ül ifjú, vén s hallgatva szót vár . . .
Majd fölzeng a királyi zsoltár;
A nép együtt van, együtt érez,
Szólván az ég s föld Istenéhez;
Fejét mélyen kezébe hajtva:
Imában olvad szíve, ajk a;
Az Úr előtt lelkét kitölti,
S megtisztul, szentül, a mi földi.
„Örök felség! hozzád kiáltunk,
Lakozzék szent országod nálunk!
A mely lényed képmása, része:
Szentelj s áldj meg lelkünkre nézve !
A földi jót se vond meg tőlünk,
Az életen, mit itt letöltünk.
S add, hogy legyen hegy, völgy s barázda
Bőv áldással megkoronázva!
Vessződ, ha sújt, karod, ha dorgál:
Tisztuljunk a tűzben s nyomornál;
Békén hordjunk csapást, keresztet,
Ha Istennek ránk adni tetszett;
Payr Sándor : Hárfahangok.
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Uram, fogjad kezünk’ ! s mi bátran
Állunk setéiben, roppanásban . . .
Hegyek, ha a tengerbe dőlnek,
S ingása lész az égnek, földnek!
Gyengét ne hagyj akadni tőrbe;
Nézz a méltatlan szenvedőre!
A bujdosót hordozzad és védd,
Rövidítsd a jajoknak évét!
Kik rég várnak sóhajtva, könynyel:
Szegény kórok ágyához menj e l!
Szabadulást vigy a raboknak,
S a halállal kik tusakodnak!“
Így zeng a szó, mennyekbe szállva
Karöltve a kérés, a hála;
S oh, van még sok! sok! . . . rejtve mélyen
A könyörgő nyomott szívében,
Mit hangosan ki nem beszélhet . . .
De még előbb, mint sajg az érzet,
S a szív megrendül és az ajk szól:
— Az Istennél már tudva van jó l!
S mély csen de visszatér a háznak,
Helyökről a hívők kiszállnak;
Meghallák s a világba vivén,
Elméjök jár folyvást az igén;
És szerte, síkra, bérezre tartván,
A nyáj mellett s az ekeszarván,
Erősen állnak, hogy kövessék:
Egy jövő, egy hit, egy szövetség!
Tompa Mihály.
C*
Az ősi vár.
Süvölt a szél, az ősz viharzik,
Hull, hull a sápadt falevél . . .
Szívem úgy fázik, úgy szorong...
Elmúlt a nyár, közéig a tél [ah,
Bajtárs, rokon hol összesimult,
Meg van-e régi tűzhelyünk,
A hol, dicső múlt, szép nyaradról
A télen elmesélgetünk ? !

Áll még a tűzhely, áll a ház is,
Melyben fölépült egykoron,
Ódon falát az ősi laknak
Mutatja fenn a szirtorom.
Nem egyszerű ház, büszke vár
Hitvédők menedékhelye, [volt,
Megtört falán a harcz viharja,
A vívók ádáz ereje.
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Oh, mert lakói szent hitükkel
Védték az ősi tűzhelyet,
Mert egyetértve, Istent félve
Küzdött az elszánt őrsereg;
A baj megedzte a gyöngét is
Megállni tántorítlanul;
S imádva zengte minden ajk
[fenn:
„Erős várunk nekünk az Úr!“
És ím a vívók elvonulnak,
Szabad a messze nagy határ;
Dal zeng vidáman, munka pezsFenn alakoknak szűk a vár. [dűl,
Oly csábító a völgyi béke,
Hazug verőfény, melyre még
Kihajt az elkésett virág, hogy
A fagy megölje kebelét!
így zsendiil édes bizalomra
A vári nép, a nagy család;
Leszáll, eloszlik a vidéken,
Ott hagyva biztos otthonát.
Saját vérének idegen lesz . . .
Egy régi példa int felém:
Ekként fogyott el Júda népe
Bábelnek bálványos terén.
Azóta puszta fenn az ősi vár,
Vihar rongálja falait,
Rés nyílt a korhadó födélen,
Rajt gondos hű kéz nem javít. ..

S ha majd leomlik ősivárunk'?...
S támadnak régi elleni ? . . .
Az építést, óh közönyös nép,
Késő lesz újra kezdeni! . . .
S a régi ellen nem fogyott el,
Nem is békült ki s nem feled.
Lappangva várt az alkalomra
S gyűlekszik újra ellened.
Hallod?. .. morajlik, zúg liadáKörösköriil a nagy határ... [tói
Hallod ?... Sikolt a jajkiáltás...
Kondul a vész harangja már!...
Föl, föl! — hisz áll a régi vár
Hisz béfogadhat ó fala, [még,
Hol a hívő nép annyi tagja
Hajdanta egy család vala.
Még egyesülhetsz új erővel. ..
Javítsd ki megrongált falát.
Kövesd a küzdő hős apákat
S lesz újra egy szív, egy család.
Fogadj be, szent ügyünk Sionja,
Légy újra védő otthonunk!
Lobogjon oltárod szent lángja,
Hol hittel, tettel áldozunk.
S példánkon késő unoká nk májd
Áldozni, hinni megtanul . . .
Oh zendlilj’, zendülj’régi jelszó:
„Erős várunk nekünk az Ur!“
Csengéi) Gusztáv.

Vasárnap délelőtt.
Nyugalom napja virradt a falura,
Kis pihenés, öröm nagy fáradtság-, búra;
Méla csend a tájon . . .
Azt beszéli e csend: ember, ma a lelked
Istenedhez szálljon!
16*

Néptelen az utcza, senki se jár rajta,
A lármázó pásztor jó korán kihajta,
Nincs ünnepe néki,
Nincs bánata, vágya; hogy ha volna is a
Kürtjén kürtölné ki.
Csendül a kis templom két kicsiny harangja!
Imádságra hívó, szelíd, édes hangja
Oly jól esik nékem,
Mint tikkadt vándornak pálmák halk moraja
Oázis vidéken.
A szent falak közé, mely biztatva hív el,
Követem a hangot örömteli szívvel.
Jőnek ifjak, vének;
Elnémul a harang . . . zendiil az ajkakon
Aliítatos ének . . .
Majd az ima hangja száll reszketve széjjel
És a buzgó hívek összekulcsolt kézzel
Hallgatagon állnak;
Arczaikról a bú borongó föl!égi
Lassan tovaszállnak.
Csüggeteg szívem is új örömre éled.
Hogy hangzik az Ig e: „Van egy dicsőbb élet,
Van egy igaz Isten! . . . "
Áldott e hely, jertek, kiket száz bú vérez
Meggyógyultok itten!
Lampérth Géza.

Vasárnap.
I.
Vasárnap a fürdőtelepen
Beh rideg is, édes Istenem !
A nap rég fenn ragyog az égen,
S az úri rend még alszik mélyen.
Éjfélig táncz, víg zene járta.
S most a mámor szemök lezárta.
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Csak az álmos, lomha szolganép
Odöng kedvetlen idébb-odébb.
A faluban szól a kis harang’.
Hanem ide nem jut el a hang.
Majd ha fölocsúdnak déltájba’
Bársonyba, selyembe pompázva,
A hivalgást elölről kezdik,
Hiúságuk’ nagyra növesztik.
Délután meg, ha a nép mulat,
Fölkeresik a mellékútat,
S haragusznak: „Mily koldus horda!“
Az egész napjok el van rontva.
n.
Vasárnapon, Istenem, Uram!
Beh máskép’ is van a faluban!
Mire a harmatot föliszsza
A nap, az udvar tükörtiszta;
Rózsa, rezeda megöntözve,
A szebbje csokorba kötözve;
Majd ha a harang már hármat szólt,
Fölöltik mind a vasárnaplót.
Bevonulnak Isten házába,
Leikök’ az áhítat megszállja,
És a mikor széjjel oszolnak,
Jobb szívűek, alázatosbbak.
Délután meg künn a telepen,
Az örömük olyan végtelen.
Szemök, szívok szinte föléled,
Nem irígylik az úri népet.
S nem csodálják, ha jobb a dolga:
Hisz’ az többet járhat templomba!
Albert József.
&
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Az igaz istentisztelet.
Bujdosom ittlenn a porban,
S kérdezem: az Isten hol van?
Hol vagy Uram? hogy áldjalak,
Tiszteljelek, imádjalak!
Oh, mutasd meg fénylő orczád,
Én úgy kívánkozom Hozzád!
Akkor nyugszik meg csak sziHa szárnyaid alatt pihen, [vem,

Az egek egei Téged.
A Te örök dicsőséged
Be nem foghatják —- mennyivel
Kevésbbé, oh Isten, e hely.
De ki magát megalázza,
Annak mennyország tornácza
A templom, hol Téged áldunk,
S arczra borulva imádunk.

Hol talállak? Hová menjek?
Királyi széked a mennyek;
Lábaid zsámolya á föld,
Jelenléted mindent betölt.
A porszem, a messze csillag,
A fűszál, a virágillat,
Mind azt súgja : Van, van Isten,
Hogy óvjon, áldjon, segítsen.

Ének zajdúl szikla-hitben:
„Erős várunk az Úristen!“
Mint lágy szellő sóhajt a szó:
„Oh könyörgést meghallgató!“
Ima szárnyal galamb-módra.
Oda, hol az Isten trónja,
S megtér olajfa-levéllel.
Békességgel és reménynyel.

Megjelensz Te Uram nékem
A világ történelmében;
Népek tenger-áradatját
Te kezeid igazgatják.
Halad éltem kis hajója,
Azt is a Te karod ója.
Hajnal szárnyán messze száll[nék:
Ott vagy — Te fény. én az
[árnyék.

Ige zendiil. A ki hallja.
Annak Istennek hatalma
Hívő lelkének üdvére —
Jöjj vándor e híves érre.
S áléit lelked megnyugoszik,
Soha meg nem szomjúhozik.
Fájó sebre, égő könyve
Balzsamír az Élet Könyve.

. Égnek-földnek Fejedelme,
Léted kutatja az elme;
S míg az ész keres Tégedet,
Megtalál a hit s szeretet.
Aldlak, Uram, mert látlak itt,
Lát lelkemnek szeme, a h it;
S a ki szeretetre lobban.
Az benned él, Te is abban.
05?

Felséges Isten, légy áldott
Szent Fiadért, ki megváltott!
Templomodba add, siessek,
S élő templomod lehessek.
Hadd lépjek Krisztus nyomába,
Megbocsátva, tűrve, áldva.
Ez lesz, meglelve Tégedet,
Az igaz istentisztelet!
Sántha Károly.

Harangszó.
Elmerengve ülök az esteli csöndben,
Csak a rezgő levél hogyha néha zörren.
Egyszerre csak, haliga, mint valami álom
Bűvös harang csendül keresztül a tájon.
Csendül, kondul szépen, — álmodozva hallom *
Mennyi fájó panasz csengő-bongó hangon,
Elsírja a világ szénvédésit, vétkit;
Aztán én Istenem, de sokan nem értik.
Bezúg
Vadul
Aztán
Éhen,

fájdalmasan, hol a bűn sorában
szórják a pénzt dorbézolva százan,
elszáll oda, hol az utcza sárba
fázva fetreng az elhagyott árva.

Becseng az ablakon fenn a palotánál.
Hol a tündöklés is unalmassá vált m ár;
Elszáll a viskóba, hol fáradtan, rongyba,
A holnap miatt van apa, anya gondba.
Besír az országfők fényes teremébe,
Hol a káprázattól elvesz a szem fénye,
A honnan nem látni, mért hogy a nép szenved,
A romlottság nem fogy, hanem egyre terjed.
Beszáll
A mint
A mint
A mint

a tudóshoz, be a hitetlenhez,
bizakodva számít, kutat, tervez,
ellenszegül önlelke szavának,
mételyt készít az egész világnak.

A tépelődőkhöz, — oda is becsendül.
Beszél reménységről, örök kegyelemről;
A csalódottaknál tanít lemondásra.
Panaszkodó lelket enyhe imádságra.
Elszáll mindenfelé, minden házat bejár.
— Aztán de sok helyen zárt ajtókra talál.
Pedig ha értenék, mit sír csengve-bongva,
Ennek a világnak de más képe volna.

......Szállj kis harang, szállj, szállj, sírj át a világon.
Csengj át a kunyhókon, fényes palotákon,
Sírd el a világnak szenvedésit, vétkit,
Olyanok is lesznek, a kik majd megértik.
Szállj kis harang, szállj,
Taníts édes hitre, örök
A míg megértelek, lesz
Boldogtalan addig nem

szállj: csendülj a lelkembe,
szerelemre.
bár szenvedésem,
lehetek, érzem.
Nagy Vineze.

A mi harangjaink.
Szegény az én falum, hol a bölcsőm rengett,
Nem igen találni annál szegényebbet,
De ha egyebekben el van is maradva:
Van olyan két öreg gyönyörű harangja,
Hogy azt már akárhol
Megirigyelhetnék az én falucskámtól!
A ki még az én kis falumba’ nem lakott,
Nem is tudja, hogy mik a szent vasárnapok!
Hiszen a vasárnap kedves másfelé is,
De nem olyan színes, nem oly kedves mégis,
Hiányzik hozzája
A mi két harangunk édes muzsikája.
Azok a harangok mihelyt megszólalnak,
Vége van ott minden hétköznapi bajnak,
Megszépül a falu nyüzsgő tarka néptől,
Virít a sok lánytól, bokrétás legénytől,
S az utczáin végig
Rezeda illatok fuvallata érzik.
Hát még aztán, mikor temetés van nálunk,
Azt tegyék meg másutt, a mit mi csinálunk!
Ha már a halottat a sírnak kell adni:
Adják úgy a sírnak, a hogy adjuk azt mi,
Olyan harangszóval,
Olyan édes-bússal, lágyan altatóval!
Oh az a két harang minden ottt a népnek:
Éltető gyámola sok közös érzésnek,
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Csüggedésben remény, vigasz a bánatban,
Riasztó hírnök, ha vész közéig váratlan;
Hogyne szeretnék hát
A jó Istennek ez áldott ajándékát!
Míg boldog gyermekkor mosolygott felettem,
Azt a két harangot én is beh szerettem!
Lágy zengésükön beh sokszor merengék el,
Beh sokat hintáztam karjuk kötelével,
Vagy néztem a távol
Kéklő hegyeket a torony ablakából!
S bár tőlük az élet immár rég elhajtott,
Régi szeretettel csüngök most is rajtok,
Most is csak azt vallom, most is úgy találom :
Több olyan két harang nincsen a világon,
Lehetnek nagyobbak,
De olyan nagy hangjok nem lehet azoknak!
Mehetek én a föld bármely szegletére,
Messze tartományok idegen helyére,
Nagy tengerek, bérezek zárhatják el tőlem
Az én kis falumat az én szülőföldem :
Mégis minden ponton
Mindig hallom, mikor harangoznak otthon!
Jakab Ödön.
<3?
Városi harangszó.
Én nem tudom, ez a harangszó
Itt városon mért oly panaszló ?!
Bús rabként mit zokog ?!
Tisztán csendül fel a világra;
Vinné, ragadná röpke szárnya,
De földre hull legott.
Rideg falak útját elállják;
Majd szűk sikátoron bújkál át,
S bágyadtan esdekel.
Népes utczák zaja elnyomja,
S csak egy-egy elhaló akkordja
Jut a fülemhez el.

Kis falunkban is egykor, régen,
Szólt a harang, de mily másképen !
Szállt messze, szabadon.
A harmatos, üde vidéket
Bezengte, mint istendicséret,
Szép, piros hajnalon.
A nap, ha delelőre hágott,
Vagy este, ha nyugvóra szállott,
Megkondull lágy szava:
A csüggedők, az elfáradtak
Új erőre, reményre kaptak,
S vígan tértek haza.
De néha a búsulás nyelvén
— A gyászolókkal versenyezvén —
Szólt búgva szomorún.
Szállott, fel, fel a magas égbe,
Örök irgalmat esdve, kérve,
S megosztozva a bún.
S nagy ünnepeken, hogy’ serkentett!
Erczszózatától visszazengett
Lapály, völgy és orom.
A hajlékokba, a szívekbe
Béke, boldogság költözött be
Ez égi hangokon.
Beh’ máskép’ is volt akkorában !
Lelkem szólt a harang szavában,
Oly híven, igazán.
Most, — elnyomja e nagy zsibvásár,
És sohasem zeng oly tisztán már,
Mint éltem tavaszán.
Én nem tudom, ez a harangszó
Itt városon mért oly panaszló ?!
Bús rabként mit zokog ?!
Tisztán csendül fel a világra;
Vinné, ragadná röpke szárnya,
De földre hull legott.
Albert József.
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A strassburgi harangok.
Mint ég felé törése közben
A földön megkövült im a:
Áll kővirágos vén falával
Strassburgnak ódon temploma.
S kong régi tornya kőkeblében,
A földre bűvölt kőimának
Még megmaradt zenéjeképen,
Kong, bong, borong a vén harang:
„Kincs, pompa, fény, — rend, munka, rang,—
Köd, pára mind, . . . fent és alant!“
A századoknak hervadását
Nézi komoran, ridegen,
A születő évszázad arcza
Neki nem új, nem idegen . . .
Csak fájó, mély jajszó gyanánt
Kőkebliből, mit légi ormán
Sok évszázadnak kínja bánt,
Kong, bong, borong a vén harang:
„Kincs, pompa, fény, — rend, munka, rang, —
Köd, pára mind, . . . fent és alant!“
S míg koronák hulltak le porba,
Népek kivesztek nyomtalan,
0, mint kinek, a földbe forrva,
Magasztosb hivatása van :
Megáll, hogy késő századoknak
Örök igazság szent szavát
Hirdesse, a míg élni fognak, . . .
Kong, bong, borong a vén harang:
„Kincs, pompa, fény, — rend, munka, rang, —
Köd, pára mind, . . . fent és alant!“
S míg ormán új évszázad ül
Futó fölleg-foszlányival,
Lába körül új nép tolong,
Fut, fárad, munkál és kihal,
S a múltból a jövőbe zúg
Erczhangja szomorún:
„Hogy minden változó, hazug,
Kincs, pompa, fény, — rend, munka, rang, . . .“
— így kong, borong a vén harang —
„Köd, pára mind, . . . fent és alant!“

S borongó néma éjfelen
Mikre egy évsor haldokol,
Minden harangja összecseng,
Nem tudni hogy ? . . . Ember sehol!
S egy ismeretlen kéztől verve
Felzúg, miként a föld szivéből
Följajduló népek keserve,
S kong, bong, borong a vén harang:
„Kincs, pompa, fény, — rend, munka, rang, —
Köd, pára mind, . , . fent és alant!"
Váradi Antal.
<3?
A Notre-Dame-ban.
Földi zajtól menekülve, vágyva
Ide jöttem e nagy némaságba,
Hol hallgatag árnyak tömörülnek,
Dalok, imák, összehajtott szárnynyal ülnek.
A homályban, elmúlt századoknak
Súlyos, fáradt szárnyai suhognak;
Nagy halom por, sóhaj szánmélkiili,
Tollaíkat, rájok nehezedve üli.
Áhítat . . . vagy félénk tiszteletnek
Borzongása, nem tudom, mi lep meg,
Megfagylalva az utolsó érig,
A mint régi sírok szellője megérint . . .
Néma falak, sötét boltozatok,
Mennyi titok szunnyad alattatok!
Vérző szívek, beteg lelkek titka —
Csak a mindeneket látó előtt nyitva!
Hányán jöttek, hét század év óta,
A világgal, magokkal vívódva,
Istennel is — mégis olyan hittel:
Elvesztett nyugalmuk! hogy majd itt lelik fel!
Melyik lelte, hajh, föl azt, melyik nem?
Csak te tudod, mindentudó Isten!
Kőlépcsők, térdeplők, gyónószékek:
Arról ti sem tudtok — vagy csak nem beszéltek?

Tántorogva, meghajolva jöttek;
Térdök oltár lépcsőjén törött meg.
Millió láb a követ kijárta,
Millió könycseppnek meglátszik az árka.
Leborultak hideg kövön szerte,
Homlokát is sok véresre verte,
Nyomott szívek tördelt sóhajának,
Halk morajban tompa, mély visszhangja támadt.
Még a jó is, ha ide belépett:
Mondhatatlan félelem lepé meg,
Ráborulván, elnyomván az árnyak
Mint a temetőn, hol kisértetek járnak.
Kinek szívét híjdalom, bú nyomta,
Ide jött el, hasztalan naponta;
Vérző szívét, felújult keserve
— Mint a szűz Anyáét hét kard — általverte.
Hány ima szállt, mint Noé galambja,
Nyomott szívből, tenger-sivatagba?
Hány térhetett vissza zöld levéllel,
Hányat sodrott, vad árként, a zord kétség el?
Krisztus urunk véres áldozatja
— Minden órán tíz pap felmutatja! —
Nem volt elég, hajh, eleget tenni
Ennyi bűnnek, búnak, mit nem enyhít semmi!
Bűnösök, búsongók jöttek, mentek,
Szánva néztek rajok a kőszentek,
Ablakok rózsáin átszűrött fény
A mély boltozatok árnyán megtörődvén.
Reggel, este a búgó harangszó,
Csonka két toronyból messzehangzó,
Hívogatta bátor a hívőket:
Vígasztalás nélkül ereszté el őket . . .
Maga a vén templom, annyi század
Zord emléke, annyi fény s gyalázat
Hű tanúja — életét megúnva —
Szörnyűket beszélne, ha beszélni tudna!
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Oltárait vérbe hogy fereszték,
Hogy köpék le Krisztus szent keresztjét,
Boldogságos Szűz Anya székébe
Piaczi lányt, diadallal hogy vivék be !
Elnevezték Esz istennőjének,
Zsoltár helyett szólt tivornya-ének,
Részegen, lábontott mellel, hajjal,
Dobzódó rimákat itt érte a hajnal . . .
Itt egy vérfolt — Isten fölkent papja,
Aldozóból orv-kéz áldozatja —
Ajkin áldás, keze még a kelyhen,
Itt rogyott le, szíven érve, a szent helyen !
Oh iszonyat! oh gyalázat! átok !
E falakat ti jobban nyomjátok,
Mint a hétszáz esztendő, a melytől
Ez a tömör bástya még csak meg se rendül.
Mély alapján úgy áll itt szilárdan,
Ezer évvel még daczolva bátran,
Osereje most is még a régi:
Ha ti nem volnátok, szomorú emléki!
Miattatok oly nyomott a lég itt!
S miket annyi kép és szobor ékít:
Falak, oltár, oszlopfő, kápolna,
Nélkületek mind ez mennyivel szebb volna!
Engemet is, ki ide beléptem,
Ti kisértek minden nyomon, lépten.
Mintha visszhang szólna siket csendbe1,
Mintha a kemény kő lábam alatt rengne.
Mintha a magas bolt rám szakadna . . .
El, el innen, ki, ki a szabadba,
Hol a magas ég színén, Nagy Károly
Büszkén és nyugodtan néz le érczlováról.
Oldalán kereszt, kard-markolatja;
Zaboláját két lovagja tartja, —
Ismerem jól, hős Róland az egyik,
Kürtje hangját távol bérezek visszazengik!
Szász Károly.
«3?

Szent Péter templomában.
Ormótlan, kis favázas templomokban
Az ember szíve ott is égbe dobban,
A kehes orgonán is zeng a zsoltár,
S ha dísztelen i s : szent hely az az oltár,
Düledező szószék is megtanít,
Hogy egy az Isten és örök a hit.
Istent keresve, mindenütt találtam:
Madár röptében, serdülő fűszálban,
Öt hirdeti a bölcső patyolatja,
A szemfedél nyugalmát ő ringatja,
Kandalló, pisla tűzhely megtanít,
Hogy egy az Isten és örök a hit.
Emitt egy mennyből leszállt álmot látok,
Mint öröklétre hivatott világot,
Hol kőbe, érczbe vésve hit s az eszme,
Mit véges lelkünk hiába keresne . . .
Egy tétova tekintet megtanít,
Hogy Istenünk egy és örök a hit.
Halandó kéznek az erőt ki adta,
Hogy messze éljen, tűnő századokra, —
A szín, a fény, az ecset és a véső
Kitől nyeré, hogy ma is élő, égő?
E fény, dicsőség, kincs is megtanít,
Hogy Istenünk egy és örök a hit.
Az örök Isten tengernyi szikrája
Perzselt bele a teremtő világba,
Gyújtott tüzet, mely minden sugarával
A lelkek, testek fő Urára rávall . . .
A zsongó ihlet, érzés súgja itt,
Hogy Istenünk egy és örök a hit.
Mint méheraj, mely új hajtást ereszte,
Körülzsibongott a sok műremekre
Lélekvilágom ezer godolatja
S meg-megpihenve egy-egy pillanatra,
Csak azt érzem. — dogmám bármit tanít
Hogy Istenünk egy és örök a hit.
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Fölbúg az ének, s mintha, mintha benne
A« égi sphaerák lágy csengése lenne,
A hangok árja szelíden befonja
Az ihletünket égi szép álomba, —
A mennyből zengő dal is megtanít,
Hogy Istenünk egy és örök a hit.
Hisz’ Istentől jön sok csodás ajándék,
Övé az ékes s a rideg kis hajlék,
Ihlető lelke benn van mindenekben,
Márványban, érczben — s a sártengerekben,
Szeretve győz ő, ha meg is fényit,
Mert egy az Isten s örök a hit.
. . . De lám, a kis favázas templomokban
Az ember szíve ott is égre dobban,
A kelies orgonán is zeng a zsoltár,
S ha dísztelen is : szent hely az az oltár,
Diiledező szószék is megtanít,
Hogy Istenünk egy és örök a h it!
Ifj. Szász Károly.
t31

Zeng az ének.
Zeng az ének, cseng az ének
Szent falak közt ég felé,
Buzgó hívek ajka zengi,
Minden hangja Istené.

Zárd szívedbe minden hangját,
Hadd kisérjen sírodig;
Melyet hallasz, az igében
Isten lelke lakozik.

Lépj be, lépj b e ! ím kitárja
A szent hajlék ajtait,
Hajtsd meg térded, nyisd meg
Isten lelke lakik itt. [ajkad,

Ámen, ámen! — szelíd áldást
Zeng a pásztor ajaka,
Szelíd áldást, mely alá szállt,
Mint az égnek harmata.

Hallgat a nyáj, szól a pásztor,
Hirdeti a szent igét,
Dicsőíti magasztalja
Az egek nagy Istenét.

Ámen, ámen! térj lakodba,
Buzgó lélek, s higyj, remélj!
A remélő, hívő szívben
Istenünknek lelke él.
Torkos László.
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Az öreg zsoltáros.
Kis templomunk hátsó padjában
Kopott zsoltár búsul magában.
Reménykedve várja, csak várja:
Mikor jő már öreg gazdája.
Csudálkozik egyre felette,
Hogy a por is már-már belepte.
Vasárnapra múlik vasárnap
S híre-nyoma sincs a gazdának.
Pedig, ha szólt a harang szava,
A legelső mindig ő vala.
Téli fagyba s nyári melegbe’
Az éneklést mindig ő kezdte.
Kedves énekét csak felcsapta
S mint a szarvas híves patakra:
Ohajtozott szíve az égbe,
Uram, a Te színed elébe . . .
S egy mosolygó május-esteien
El-fel is szállt, szépen csendesen . . .
S ott, hol nem kell többé a zsoltár,
Az égi kórusban dalol már.
Itt e földön mimást se hagyott,
Csak zsoltárját s az üres padot.
Sopánkodott is a szóbeszéd:
— Eléneklé szegény mindenét . . .
Szánják, mondják szegénynek mások,
Mi tudjuk csak, dalos pajtások,
S a kopott könyv s az az árva p ad :
— 0 volt „szegény“ — a „leggazdagabb!“
Lampérth Géza.
0*
Az orgona.
Igénytelen falucska templomában
Hallottam én az első orgonát.
Gyermek valék. Együgyűen csodáltam.
S a hangok lelkem ég felé vonák.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Úgy hittem: szelíd hófehér galambok
Viszik imám’ fel Isten trónjáig,
A lágyan zsongó, esdve kérő hangok
Beszéde mennyországba hallatik.
Csodás varázsa még ma is lebűvöl,
Hívságos érzés nem támad nyomán.
Reám maradt ez emlékeztetődül,
Szülő-falucskám s édes jó anyám.
Most is, midőn a templom boltozatján
Végig rezeg a búgó orgona:
Gyermek-hitemnek üdvössége hat rám . .
S úgy fáj, hogy a múlt örökre oda.
Ha gyermek-hangok csengésébe olvad
Lágyabban, mint a szelíd esti szél:
Elrejtőzik félőn a zord indulat,
Mert érzi: a szív Istennel beszél.
Istennel, a ki mérlietlen magasban
Időtlen nagy idők örök ura ;
Kinek haragja mennyet rázva harsan,
S földet hasít meg égi ostora;
Kitől remeg a leghatalmasabb úr;
Kihez fohászkodik a kis gyerek;
Fűszálat megvéd fergeteg haragtul,
S kőszirtek vaskeblét repeszti meg;
Ki síró koldus könyét szárítja fel,
Kinek jósága napsugárt lehel . . .
Pogány ha vagy, szíved helyén ha kő van
Reszketve omlasz térdre és hiszel . . .
A földi és a földön túli jóban
Reményt siratva is reménykedel.
Felolvad benned rideg közönyösség,
Tudásod jégvirága odavesz —
S úgy összetörpülsz, balga gyáva kétség .
Isten nyilvánvaló csodája ez.
És hallgatod a zúgó orgonának,
Csengő éneknek vallomásait :
„Kisértetek, világi, hiú álmok,
E szűk határ nektek majd búcsút int.
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Bölcsőd s koporsód közt tied a térség,
Mivel benépesíted, mind tiéd.
Boldog csak az, a kit nem üld a kétség,
Hogy a koporsónál vagyon a vég.
Világtudás, élv, nagyság tengerében
Te vagy gyermekhit a tündérsziget;
Ha elmerülsz, gyakorta észrevétlen,
Nincs a ki visszahozzon tégedet.
Fájó könyűknek néma nagy panasza
Siratja csak, nem hozza soha vissza . . .“
Templomba menj, hol gyermekajk vígasztal;
Hová szelíd zsolozsma hangja von,
Hol néma ajkad nem hivalg panaszszal.
Hová nem ér el földi hatalom.
Mind gyermek ott. a Mindenség Urának
Világ családja, édes otthona.
És zeng a zsoltár, a hang szerte árad
S lágyan kiséri a kis orgona . . .
Oh szálljatok fel hangok, a magasba,
Hozsanna néked jó Atyánk, hozsanna! . . .
*
/
<Ezt juttatád eszembe én falucskám
Kis templomában búgó orgona.
Oaal Mihály.
<3?
Az imádság.
Ha kis falumba visszatérek,
Buzogva tör fel a lelkembiil
Mindig oly szomorú vagyok,
Egy gyermekkori hő ima.
Valami borongó érzésnek
Hangot találni nem tudok.
S míg szól a harang bongva[csengve
Csak érzem mélyen a lelkembe’ S ajkam suttogja az imát:
S oly nehéz elviselni már — Szívem felett, úgy érzem, lengve
Szeretne kitörni onnan, de
Egy fehér angyal szárnyal át.
Valami varázs-szóra vár.
És száll vele lelkem borúja,
. . . Az estharangszó ím. meg Gondom, kétségem, bánatom,
csendül S vidám gyermekként járok újra
És méla édes hangira:
Sugaras tündér-tájakon . . .
Lampérth Géza.
17*

A könyvek könyve.
Felséges könyv! Mély bölcseségnek
S életnek könyve, nyitva állsz,
S leveleid közt leng a béke,
S szívhez szól a vígasztalás.
Égi titokra félig fényt vetsz,
S a fölfedett úgy boldogít,
Míg az elrejtett rejtve nyugtat,
S emel, mint szent gyermeki hit.
Felséges könyv! Oh könyvek könyve,
Kiről így szólnak a papok, —
Jer, nyugtass, jer, vigasztalj engem,
Mert hányatásaim nagyok.
Mondd meg, mely váltig gyötri lelkem,
Mondd meg: az ember hova megy ?
A szenvedő igazság és a
Gonoszság vége s bére egy?
Csak ezt mondd meg, csak itt nyugtass meg,
S ha tudsz adni teljes vigaszt,
Nem sért az élet többi terhe,
Megbékélt szívvel hordom azt:
— Fiam: szólt egy titkos varázshang,
*
Fiam, ily kérdést a kitől,
Feleletet nem kapsz szavakban,
Lélek éltet, betű megöl.
Lelket adok és véle mindent,
Példát, bizalmat és erőt,
De légy rajta, hogy legyen lelked,
Mely értse és érezze Ő t!
— így szólt a hang — csak félig értem,
S a mint az élet küzdterén
Tovább birkóztam a bajokkal:
Ah, most olyan jól értem én.
Előttem a nagy Szenvedőnek
Dicső alakja megjelen,
Ki szerte jár s jól tesz halálig,
Ki áld, vígasztal szüntelen.
Előttem áll véres keresztje,
A színig megtöltött pohár,
A gúnynak tövis-koszorúja
S a méltatlan kínos halál.
Előttem áll felséges képe
És szava elhat lelkemig,
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Úgy megragadja lelkem e szó:
Atyám, bocsáss meg őnekik!
Előttem áll a kőkoporsó
És szemem könye megered;
De majd fölpattan zára s ajkam
Zeng győzedelmi éneket.
Látom, a mint a szent igazság
Széttördeli rab-börtönét,
S levetvén hüvelyét a lélek,
Előtte nyitva áll az ég.
Hallom, a mint a száraz csontok
Tompán zúgnak a föld felett,
Új élet megy beléjök rendre
S feláll felette nagy sereg.
Új élete a holt tagoknak —
Oh élet és feltámadás,
Mely meghódítod a világot
S lesz új ég-föld, megújulás, —
Dicső példája Jézusomnak,
Mely úgy hódít, vonz, elragad,
Kit követve élet- s halálban,
Boldognak tartom magamat;
Csudáidban Istent dicsérem
S leborulva imádom Öt —
Ah, feltaláltam, érzem, áldom,
A tudományt, vigaszt, erőt!
— Fölséges könyv! Mély bölcseségnek,
S életnek könyve, nyitva állsz,
S leveleid közt leng a béke,
S szívhez szól a vígasztalás.
Égi titokra félig fényt vetsz,
S a fölfedett úgy boldogít,
Míg az elrejtett rejtve nyugtat,
S emel, mint szent, gyermeki h it!
Sántha Károly.

óS
A könyvek versengése.
Az ódon nagy könyvtár-terem[ben
A sok könyv versengésre kél:
Hogy a legelső hely kit illet,
Köztük legtöbbet melyik ér?

Önérzetét hogy igazolja,
Egymásután mind szót emel —
Megegyezvén, hogy ezt a fontos
Kérdést a többség döntse el.
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Egy niég aránylag fiatal könyv
— Bátrabb, büszkébb a többi[nél —
Állott elő a pályatérre,
És lelkesedve így beszél:
„Olyanszülőktőlszármazám én,
Kikért csak áldom végzetem’, —
Apám az égő szenvedély volt,
Anyám a tiszta érzelem.
Magyar vagyok. Ábrándra hajló
Lelkem csak hozzád szállni
[vágy,
Te régi csárda, puszta romja,
Te délibábos Hortobágy.
Magától, mint a tiszaparti
Virág, terem szívembe’ dal,
S nótáim méla hangja mellett
Hajh, sírva vígad a magyar.
Láttam borús, nehéz időket:
Vérben kelt és nyugodt a nap,
A küzdelmes csaták zajánál
Csupán dalom volt hangosabb.
Ott voltam a zúgó viharban,
Mely aztán mindent elsöpört,
El még jelét is ott a helynek,
Hol az én lantom összetört.
Ah, összetört! De hogyha új
[dalt
Nem is tudok már dallani,
Az enyéimnél lelkesebbet
Ma sem lehet még hallani.
Ne higyjétek, hogy sorsom
[árva, —
Én itt csak porló test vagyok,
De szellemem a nagy világba’
Él s lelkesít — fénylik, rafeyog!“
Adalos könyv elhallgatott, — és
Egy második állott elő,

Az elsőségnek dicsőségét
Magának hogy vitassa ő :
„Bégen letűnt kor szüle engem,
Nem itt, nem itt az én hazám,
Bölcsőm zefirek ringaták, — és
Örök kék ég mosolyga rám.
Regélő kedvem’, égbe nyúló
Olymp kegyéből nyertem én,
Virágos partok közt kanyargó
Kristálypatakként foly mesém.
Mesélek u levente hősről,
Ki haragjába’ félreállt,
És e miatt szenvedni kelle
Népének, oh de hány halált.
S ki a mint legkedvesb hívét is
Meghalni látta, — hogy kele
Bosszúra és valódi villám
Hogyan lett ismét fegyvere.
A tíz évig bolygó királyról
S hű nőjéről mesélek én,
Kinek ajkán édesb a méz, mint
Hymett virággal dús hegyén.
Meséim szájról-szájra járnak,
Három nagy évezredje már,
S e három évezred során a
Világ nagyot fordula b ár:
Ma sincs, a ki ismerne jobban
Emberben szívet és vesét, —
Oh nincs ma se, ki mondna
[szebben
Embernek emberről mesét!“
A harmadik, ki szót emelt, egy
Hatalmas, büszke könyv vala:
„Az én lelkemben a teremtő
Világerő szunnyad maga.
Az én szavamra sorra kelnek
Letűnt idők alakjai:
Hadat ki hoz hazája ellen,
A megsértődött római;
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A harminczhárom sebbe vér
zett
Caesar szavamra újra kél, —
És föltámadnak mind a hősök,
Kik küzdtenek Philippinél.
Hívó szavamra sír öléből
Lelket borzasztva talpra áll,
Arczán árnyával a pokolnak:
Az ördöglelkű brit király.
S kikről csak a mondák regél
je k ,
Szavamra mind életre k él:
Lelketlenül ki vérbe gázol,
A nagyravágyó skót vezér. —
S leányival a vén király, kit
Kegyetlen ver a nemezis, —
És testet ölt a dán királyfi
Borús, háborgó lelke is.
Én alkotám a barna mórt, — és
Leheltem szenvedélyt bele,
Erőset, mint észak viharja,
Izzót, mint déli nap heve.
Azoknak a szerelmeseknek
Ajkára szókat én adék.
Kik az emberszív leghatalmasb
Gyönyörét s kínját érezék.“
Az így beszélő büszke könyvtől
Egy másik vette át a szót:
„ü,n nem dalokkal, nem me
sékkel
Szerzék magamnak hallgatót.
A képzelet festette képek
Mind gyarló, dőre alkotás, —
A melyre törni én siettem,
Méltó, komoly czél: a tudás.
Kutattam az anyag világát,
Az őserő mit alkota, —
És hirdetőm a természetben
Nincs puszta önkény, nincs
[csoda.

Rendszer vezet, törvény igazgat
Egyformán földet és napot,
Kimért útjához kötve híven
A porszemet s a csillagot.
A tudás vágya készte engem
Az égre nézni, — nem varázs,—
A napnak fénye csak parányak
Sebes rezgése, semmi más.
A költő csillogó meséje,
Szétfoszló álomkép csupán, —
De embernek, mit én taníték:
Megdönthetetlen tudomány!“
Elhallgatott a könyv, s utána
Nem is szólott más jó soká,
Mindegyikük magába tán a
Hallottakat latolgató,
S már-már ítéltek, a midőn egy
Kiváncsi kis könyv szólni kezd,
Egy hátul álló, porlepett, vén
Társát mutatva: „Halljuk ezt!“
S a porlepett, vén, ócska könyv
[szól:
„Oh, én versenyre nem kelek,
És bár leghátul is maradjak,
Azért én nem neheztelek,
Sorsom világi életemben
Elsőséghez nem szoktatott.
Szülőm reám nem czifra, fényes,
Csak egyszerű ruhát adott.
Hívságos, lármás csarnokokban
Én otthonos nem voltam ám,
De mindig szívesen fogadtak
A kis kunyhóknak asztalán.
A földi nagyságról s gyönyörről
Éneklő dalt nem kedvelőm, —
S a végtelent sohsem kutattam
Rideg, számító észszel én.
Sorsom szegényekhez, sírókAlázatosakhoz kötött,
[hoz
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Örömmel jártam az igazak
És az irgalmasok között.
S előttük ajkam szóra nyitva,
Ilyen tanítást hirdeték:
„Boldogok a lelki szegények,
Mert a mennyország az övék;

Bűn nélküli, e megtévedtet
Legelső az kövezze meg.“
S ha láttam azt, hogy a bűnösnek
Szívében megbánás lakik, —
„Bízzál fiam “, mondám örömmel
„Mert bűnöd megbocsáttatik!“

Akik zokognak, boldogok, mert
Vigasztalásra lelnek ő k ;
Boldogok az alázatosak,
Örökségként övék e föld;
Boldogok az igazra szomjúk,
Mert azt elérik egy napon;
Boldogok, az irgalmasok, mert
Jutalmuk szintúgy irgalom.

„Elég, elég a versengésből —“
—Kiált egy könyv, ítélve jól, —
„A többiből emberiélek, de
Belőled Isten lelke szól!
S mindannyi könyv föllel[kesedve
Egy értelemmel szól: „Igaz !
Te könyvek könyve, a legelső
Vagy köztünk s lészesz mindig
[az!“

Ha láttam bűnöst üldözőket,
Mondám: „A ki közöttetek

Legiß. Szász Károly.

Nehéz órában.
Kietlen puszták vándorának,
Sötét, olajfás, hűs berek:
Nyílj meg nekem te szent cso[dás könyv,
Fáradt vagyok, pihenhetek.
Lelkem körül úgy zúg a számum,
Üvölt a kétség vihara . . .
Adsz-e erőt a csüggedőnek ?
Csodás oáz: szent biblia.

Angyal sereg jár-kel mosolygva
A fényrevált légen keresztül.
Hallom szárnyuk lágy csat
togását
S ah, mintha mind szívembe
[szállna:
Megrezdül ez, — míg egynek[egynek,
Arczomra könyűt ejt a szárnya.

Hideg, fagyos világba’ járok,
Legében lelkem úgy remeg.
Körülöttem —bár merre nézek,
Fásult szívek, jég emberek.
— De itt talán, míg elcsodálom
A tiszta, tündöklő eget;
Hebron beszédes, szép vidékét
S az ős Siont: fölengedek!

Tovább, tovább! A szent seregBolyongok a pusztákon át. [gél
Ott bőven oszt mannát a pázsit,
A szikla itt vizet bocsát.
Szívem szent ámulatra gerjed,
A tűznek, ködnek oszlopára.
„Velünk az Isten!“ zengazének,
Sin, Ráfi dini csodálatára

Ott ég a Mózes csipkebokra,
Az égi hang fülembe csendül.

És a nyitott, fénylő lapokra,
Lehajtva izzó homlokom :
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A kanahánt hittel keresve,
Szent sátruk én is hordozom.
Derül, borul az ég felettünk,
De ám napunk, ha rossz, hajó:
Csak zúg az ének sziklahittel,
„Az Úr erős, mindenható!“

Mintha viharvert, őszi tájnak
Fáradt visszhangját hallanám!
Itt, itt szívemben zeng az ének,
Az Úr erős, nagy, jó, örök!
— Tovább, tovább s én tört
[hitemben
Atújhodom, megépülök.
Mint áldozattűz gyűl ki lelkem,
Imádsággá lesz sóhajom . . .
És szembeszállva száz viharral:
Mosolygva járok útamon.
Szabolcsba Mihály.

S övezve néma áhítattal,
— Sóhaj, szó, halva ajkamon —
Ez égbeszálló dallamot, míg
Hosszan, merengve hallgatom:
Halk mása zendiil messze,
[messze,
Vagy ah, szívem mélyén talán ?..

Luther „Biblia-éneke“.
Hol biblia a házban nincs,
Hiányzik ott a legfőbb kincs;
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

S bár síit a nap, avagy borul,
Ormára tűzd fel zászlóul, —
A legkiválóbb verseket, —
Találhatsz szépet eleget!

Azért, hogy a gonosz ellen
Nálad tovább úr ne legyen,
Keresd ki a ládafiát,
Siesc, és végy egy bibliát.

E könyvet védő paizs gya[nánt,
Örömben, búban egyaránt
Hord szíveden. — Atyámfia,
Ha nincs házadban biblia,
Fuss, végy! . .. utolsó garasod
Kelljen bár rá fordítanod.

Olvasd korán e szent írást,
Vágyad, reményed benne lásd;
Ha lelked abban mélyed el,
Meglásd, nyugalmat, enyhet lel.
Okulj, — de kincsed el ne
[zárd;
Építs belőle sziklavárt;

Olvasd buzgón s akkor tedd
Ha leszállt sírod éjjele; [le,
S hogy életed boldog legyen :
Kezdd, végezd ezzel! Úgy le(gyen!
Zábrák Dénes.

0*

Olvasd az Úr evangyéliomát!
A fogadás elhangzott, gyermekem.
Hallotta Isten, mint szent esküvést,
Míg jársz ez árnyék földi téreken,
El ne feledd, mélyen szívedbe vésd!
Bolyongva a bűn tövisei között, —
Hogy légy fehér ruhába öltözött,
Megőrizvén szíved liliomát:
Olvasd az Úr evangyéliomát!
Az élet könyve ez. Csupán az él
Nemes, valódi, boldog életet,
Ki Jézusban hisz, bízik, remél,
S miképen 0, úgy szenved, úgy szeret.
A ki hitében rendületlen áll,
Nem árthat annak gond, bűn és halál.
Hogy boldog légy egész élteden á t :
Olvasd az Úr evangyéliomát!
Vígasztalásnak áldott könyve ez,
Levele balzsamírj át hinti rá d ;
Ha könyed hull, ha szived repedez,
Megújulsz, mint harmattól a virág.
Ti fáradottak a kereszt alatt,
Jöjjetek hozzám s megnyugosztalak!
Jézus szól így, óh hallgasd meg szavát
Olvasd az Úr evangyéliomát!
Mélységes tenger a szent Biblia,
Merülj belé és gyöngyét megleled,
Nagy kincs a szívnek ezzel bírnia,
E drága gyöngy: bölcseség, szeretet.
Bölcs vagy, ha Istent féled holtodig;
Boldog, ha szíved áld és boldogít,
S még az ellenségnek is megbocsát —Olvasd az Úr evangyéliomát!
Örömnek könyve ez. Jaj, mennyi bú
Gyötör, szaggat e földi szűk körön ;
De bíztat fenn az égi koszorú,
S oly édes az Úrban való öröm!
Békesség könyve ez. A bús kebel
Itt csendes, égi békességre lel,
Békére, melyet e világ nem ád —
Olvasd az Úr evangyéliomát!
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Az örök üdvösségnek könyve e z !
Meghalt a Jézus, nincs már kárhozat!
Bűn és halál ellen 0 befedez,
Ki érettünk maga lön áldozat.
A ki hit által Neki, Benne él,
Az túl a síron szebb hazát remél.
Hogy elnyerd a dicsőültek honát:
Olvasd az Úr evangyéliomát!
Sántha Károly.
<3*
Em lékezzetek!
Búcsúszó a konfirmandusokhoz.

— Gerok. —

Emlékezzetek! — kedves gyermekek,
E fontos órára,
Melyben legelőször térdeltetek
Az Úr oltárára.
Melyben az áldást fogadtátok
S könyárban úszott szempillátok;
Emlékezzetek!
Emlékezzetek! Szent a fogadás,
Melyet ma tettetek,
Hogy ne gyötörjön lelki furdalás, —
M szerint éljetek;
Ait fogadtatok szilárd hittel,
Bátor ajkkal s megindult szívvel ?
Emlékezzetek!
Emlékezzetek a keresztségben
Kiéi lettetek,
Maradjatok Vele szövetségben
S ne tévelyegjetek;
0 minden juhát számon tartja
S hogy el ne veszszen, azt akarja;
Emlékezzetek!
Emlékezzetek! Majd elmaradnak
Hű kísérőitek,
A sír éjjelébe hanyatlanak
Kedves szülőitek;
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Édes atyátok intésére,
Jó anyátok drága könyére,
Emlékezzetek!
Emlékezzetek! — Majd ha megkísért
A sátán s e világ,
Ne higyjetek, — bárha üdvöt ígért, —
Mit ád : mérges virág;
A harczot jól megharczoljátok,
A hitet sírig megtartsátok, —
Emlékezzetek!
Emlékezzetek! Ha eltakarja
Búfelhő egetek
S zúg az élet vészes zivatarja, —
El ne csüggedjetek;
Bár az ég és föld összeomlik,
Él az Úr s veletek lesz holtig;
Emlékezzetek!
Emlékezzetek, hogy a vándorút
Végén int szebb haza;
Jobb részünknek, bár testünk sírba jut,
Lesz másik tavasza;
Megnyerjétek az űdv pálmáját,
Az örök élet koronáját,
Emlékezzetek!
Emlékezzetek! Urunk, éltedet
Értük is áldoztad;
A keresztségben, mint tiéidet
Őket megáldottad;
Eztán Te viselj rájuk gondot,
Végezd el bennük a jó dolgot:
Emlékezz rájuk!
Nagy Lajos.
<3?
Egyszerű történet.
A nap letűnt, majd a fénypír is elhalt,
És aztán csillagossá lett az ég;
S megannyi apró csillagként á földön
Kicsiny hajlékok mécsvilága ég.
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S pár órahosszat állották a versenyt,
Míg végre tűnni kezdtek idelenn:
Hiába! mind megannyi földi fény, mely
Az éginek engedni kénytelen!
Csak egy hajléknak nem hal el világa,
De ah ! ez oly bágyadtan rezgedez !
At-át akarna törni a homályon —
Szegény sugár! megújul, — kiizd, — kivesz.
Világosság ily késő éji órán ?
Hol ez fénylik, ott setét bú honol:
A szerény hajlék egyszerű lakója
A kis falu lelkésze haldokol.
Halottas ágynál aggodalmas arczczal
Hű nő s két kis fiú térdellenek;
A harmadik kis angyalarczú lányka,
Bölcsőben még s így nyugton szendereg.
Kik éltében csak örömet szereztek,
Halálában csak ők adják a bút.
Hogy itt kell hagyni, — és hogy így kell hagyni
Ez áldott nőt, — e kedves két fiút!
Özvegynek, árvának gyakorta nyújtott
Szavával enyhe biztatást, vigaszt:
S oh jaj, ha ő most elhal — özvegyének
S az ő árváinak ki nyújtsa azt ?!
A testet s a lelket mi biztosítja?
Sötét — mint éj homálya a jövő.
Mocsoktalan név, — három gyermekének
Örökségül csak ezt hagyhatja ő.
Nem gyűjthet az magának földi kincset,
Kinek szívét a menny foglalja e l;
S mi lesz ezekből, őt ha eltemették ?
Lesz-e őket védelmező kebel ?!
Lesz-e, ki özvegyét segítse majdan,
Hogy felnevelje édes gyermekét?!
A lámpa csügged, — Tőle a szobácska,
A gondolattól az arcz lesz sötét!
Oh, nem sóvárgott ő vagyonra, rangra,
Szegény lelkésznek volt ő gyermeke;
Kis egyszerű lak csendes boldogsága,
Családi kör volt vágya, mindene;
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Segítni népét, annak atyja lenni,
Tanácsot adni és vezetni hűn, —
A menny számára híveket nevelni,
Zaj nélkül élni boldog-egyszerűn;
Hű nőt szeretni s szerettetni tőle,
Megosztva jót s bajt, bút és örömet,
Nevelni apja s anyja nyomdokára
Az égnek áldását, a gyermeket;
Jutalmat csak önérzetben keresve,
Világi érdekért esengni — nem !
Jól felnevelt utódoktól áldatni,
S meghalni aztán, nyugton, csendesen !
S ezt átgondolni a halottas ágyon,
És tudni: e remény hiú vala!
Jön a halál, az csak nyer, a kiért jön
S ki itt marad, mindent veszt általa:
Hogy átkarolná, oh miként ölelné!
Aláhanyatlik a kar, Istenem!
Szegény! csak félig teljesült reménye;
Meghalt, bár áldva, de gyötrelmesen!
. . . S jött aztán a szép rózsaarczú hajnal,
S hozott magával vidám életet,
Gyöngyharmatot virágnak és mezőnek,
A lombos erdőnek víg éneket;
S midőn kivillant a nap fénysugára,
Elűzte a fél földről a homályt,
S a fényes égről a kicsiny hajlékra
Vígasztalásnak áldott hangja szállt:
„Mit a föld elvett, a menny visszaadja,
Bár vérzik a szív, szűnjék könyetek,
Yan egy ott fenn, ki belát a szívekbe,
0 tudja, mily sokat vesztettetek.
Az özvegyeknek és árváknak atyja,
E néven méltán hívja őt a hit :
Reméljétek ! Szűnjön meg csüggedéstek,
Áldott az Ú r! ő megszán, megsegít!“
Györy Vilmos.

Pályám fordulóján.
-

1892. —

Huszonöt éve már, hogy pap vagyok.
S a magasságba mélyed a szemem;
Az ég visszfénye lelkemben ragyog,
És az igát gyönyörrel emelem.
Leomlom titkon, szívemet kitárva,
És áldom azt a láthatatlan kezet.
Mely gyöngyöt hintett ösvényem porára.
A hitnek gyöngyét s áldva így vezet.
Midőn pályámra vágyva léptem én,
És gyermekálmom szép valóra vált,
Köny csörgött végig jó anyám szemén,
S anyám az égből engem most is áld.
A charismának nem voltam híjával,
Enyém az most is, több nem kell nekem :
Anyám csókjával és a bibliával
Mentem a néphez pünkösd ünnepen.
Pünkösd volt akkor, pünkösd reggele.
Éreztem, hogy a Lélek rám fuvallt;
Lángbuzgalommal volt szívem tele
És minden szót a Szentlélek sugallt.
Pünkösdi szívvel és pünkösdi nyelven
Hirdettem az Úr csodadolgait,
S hogy pásztort s nyájat egyiránt emeljen.
Betöltött minket egyiránt a hit.
Azóta tart szép pünkösdöm napja is,
Pünkösdi Lélek szárnyán vitetem,
Majd pöröly ez, majd balzsam és paizs,
S mindig az eg}’et, Krisztust hirdetem.
A Krisztust tudni vágyam, hogy tanítsak.
Vigasztalódom s úgy vígasztalok;
S hogy vétket és bűnt gyökerestül irtsak,
A bűnnek én minden nap meghalok.
Itt zsong szívemben ének és ima.
Gyermekkoromból tűlvilági hang.
Hozván erőt élet tusáira.
Mint olajággal megtérő galamb.

-
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Szívből szakadt imám, ha szívbe mélyedt,
Ez is a lélek műve volt csupán;
Mily édes az Úr, kóstoltam tevéled,
Istennek népe, annyi év során!
Fogadd hálámat, én jó Istenem,
Ezen fötfeéges szép szolgálatért,
Mit rám bízott irgalmad kegyesen,
Munkámba rejtvén el az égi bért.
Nem voltam méltó ily nagy jutalomra,
Bár megdicsőiilt bennem szent erőd;
Lelkem vezéreld! lm sarum megoldva,
Meghatva vallom ezt orczád előtt!
Sántha Károly.
df
Napszámosok.
Ismerek egy bányászt: aknák rémes útján
Lankadatlan kutat a nemes érez után
S ha egy kicsinyke ér megcsillan előtte,
Nincsen addig nyugta, nincsen pihenője,
Míg kőtől, salaktól meg nem tisztogatja
S aztán . . . az egészet hazájának adja.
Közös kincset terem az ő verejtéke . . .
A jó tanító az . . . tiszteljétek érte.
Ismerek egy kertészt: reggeltől estéig
Ápolja, gondozza kertje csemetéit;
Lemetéli róluk a vad hajtásokat
S beléjük nemesebb ágakat oltogat;
Aztán elülteti útakon, tereken,
De gyümölcsöt a fa már nem neki terem.
Szegény kertész boldog, ha termését érte . . .
A jó tanító az . . . szeressétek érte.
Ismerek egy búvárt: nem néz a veszélyre,
Le-leszáll a tenger kincses fenekére.
Alatta, felette kietlen éjszaka.
Száz halállal néz rá már az örvény maga;
Feléje rémséges szörnyek közelgenek.
Hanem az ő szíve azért meg nem remeg:
Igaz gyöngyöt hoz fel ragyogó napfényre . . .
A jó tanító az . . . becsüljétek érte.
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Ismerek egy szobrászt: az őskövet fogja
S a mint képzelete immár megalkotta:
Dolgozik, kezében kalapács és véső;
Lassan-lassan enged a kemény terméskő.
S rajta addig simít, vés, farag és fárad.
Míg a holt anyagnak emberi formát ad.
Oh, mint dobog szíve a mű sikerére.
A jó tanító az . . . tiszteljétek érte.
Ismerek egy szántót: egyszerű ekével
Küzködik a földnek töretlen gyepével;
Nehéz verejtékkel mélyen szántogatja
Belőle a gyomot, dudvát irtogatja;
Majd keblére piros bűzamagot hint el,
Hogy kalász susogjon a nyár szellőivel.
Övé csak a munka — másé a termése . . .
A jó tanító az . . . szeressétek érte.
Ismerek egy koldust, a ki mégis gazdag:
S kincset oszt, a minőt egy király nem adhat,
Marhádat, pénzedet rabló elveheti,
Áradás, jégeső, tűz megemésztheti;
Hanem a mit ő á d : a nemes akarat,
A hit és a tudás mindig veled marad,
Hogy gyönge léptedet sírodig kisérje . . .
A jó tanító az . . . becsüljétek érte.
Bányás, kertész, búvár, szobrász, szántó, koldus:
Munkád jutalmazni van-e kincsben oly dús ?
Te egy világot adsz, örökszépet nekünk
S mi teneked száraz kenyérrel űzetünk;
És ha mégis néha, olykor nagysokára
Rád süt a hálának kései sugára,
Akkor is azt mondod: nem illet meg téged,
Hiszen mást nem tettél: a kötelességed.
Áldjon meg az Isten, jó tanító, téged!
Balog István.

Payr Sándor: Hárfahangok.
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IX.

Az igaz keresztyénség.
Krisztus mindenütt.
Ne csak falon és képben, jelben,
De mélyen az igaz kebelben
Legyen ott Krisztus mindenütt! . . .
És ne csupán, mint puszta hit,
De mint az erkölcs legjava.
Jóságos, égi, szent szava
Találjon utat oda is^
Hol Neve nem kelt áhítatra,
Hol nincs hit — és ha van, hamis.
Türelem, Szeretet, Bocsánat,
Epedjen a világ utánad! . . .
Legyen ott Krisztus mindenütt!
Még ott is, a hol Öt tagadják,
Ha mély erkölcsét befogadják:
Pogány szívek szintén javulnak.
Szelíd erkölcsben
Enyhülve bölcsen,
Öt vallják tudtukon kívül;
Míg ott, hol a hit megkövül
S Krisztus csak áldott puszta név
S erkölcs híján hitbéli hév
Csupán gyűlölködésre készt,
Árasztva a világra vészt:
Legyen bár képe díszhelyen,
Ott Krisztus nincs jelen !
**
*
Legyen ott Krisztus mindenütt,
Miként vezérlő csillagunk,
Mely nélkül hányt ladik vagyunk
Yiharzó élettengeren.

Világfentartó szerelem,
Ha ifjú szívbe kap tüzed :
Ne rontsd meg a férfit,
Ne rontsd meg a n ő t! . . .
Légy tiszta, szép! Két élet üdve,
Mely Isten asztala előtt
Krisztus nevében úgy szövődik,
Hogy sírig tartó, szent legyen
S hogy túl azon, örök időkig
Sok ember-nemzedék tekintsen
Rá vissza hű emlékezéssel,
Mint élte kristály kútfejére . . . ■
Hogy a szívünket szenny ne érje :
Legyen ott Krisztus mindenütt!
Házunkban, csöndes otthonunkban,
Hol annyi mély, nagy örömünk
És annyi gondunk, bánatunk van;
Hol az anya halálos harcz közt
Ad éltet édes gyermekének,
Hol cseng ma ártatlan kaczaj
S holnap — szivet tép szörnyű jaj
Hol majd vidáman zeng a dal,
Majd felbúg temetési ének,
A hol a gazdagok s szegények
Egyenlőn érnek bút s derűt:
Jó sorsban bölcs útmutatásul,
Balsorsban mély vigasztalásul,
Legyen ott Krisztus — mindenütt!
S az iskolában, a hová
Nemes tudásért jár a gyermek,
Láthatatlan töltse bé a termet
A szelíd szeretet!
Ott szinte zengjen mindörökkön
A szép ige a légbe, fenn:
„Hagyjátok hozzám jönni őket,
A kicsiket, övék a menny!“
Ott azt tanítsák, a mi éltet
És ne, a mely öl, a betűt . . .
Áthatva új, kis nemzedéket,
Legyen ott Krisztus mindenütt!

S künn a közélet
Forgatagában,
Förgetegében,
A hol az érdek
Harczai dúlnak
S el-elvadulnak;
A hol temérdek
Sebet adunk,
Sebet kapunk;
Hol az igazság,
Ha gyönge — vérzik,
Hol erős gazság
Ökle megérzik;
Hol a kenyér
Ára verejték
S néha — v ér;
Hol kiki tűr
És kiki üt — —
Hogy harczunk emberséges légy
S ne csupa csúfság,
Ne csupa szégyen :
Legyen ott Krisztus mindenütt!
Még fegyveres csatákon is,
Mikor a hon vagy a szabadság
Kezünkbe adja az aczélt
S ölünk, halunk,
Nem nézve eszközt, csak a czélt,
Hogy ellenségeinkben is
Embert szeressünk,
Testvért becsüljünk
S kegyetlenségbe itt se essünk;
Hogy ihletett hőssé avassa,
Ki szent eszmékért halni tud
A lágy szivűt
S hogy irgalommal által hassa
A zord szívüt,
Kemény kezűt:
Legyen ott Krisztus mindenütt!
S essék az ember bármi tájra
És érje jó- vagy balszerencse :
Keresse Őt s akadjon Rája.
Hogy megsegítse és megmentse.
Bölcsőnktül mig a sírhoz érünk
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Mint láthatatlan szent vezérünk
S ha éltünk végérája ü t :
Mint megynyugvásunk és reményünk.
Legyen ott Krisztus mindenütt!
Kozma Andor.
&
V

Tartsatok bűnbánatot!
Megromlott már a régi erkölcs.
Egy kor veszőbe' van megint.
Szakadj le, új idők viharja!
Pusztíts, dühöngj kedved szerint.
Bábel tornyának építői,
Hogy összezagyválódtatok.
Kezdhetitek megint élűiről . . .
Oh, tartsatok bűnbánatot!

+

Jut-e még eszetekbe néha,
Mi az az Isten ostora?
Mért kellett jönni vízözönnek,
S hogy mért pusztult el Sodorna ? . . .
Erős Spártára, bölcs Athénre,
Rómára nem gondoltatok? . . .
Egy népvándorlás jöhet ú jra! . . .
Oh, tartsatok bünbánatot!
Kérkedtek a-.zal, hogy e század
Mily bölcs, erős, mindenható.
Nem leli kedvét délibábban
S abban mi szép, de nem való.
Ledöntött minden régi bálványt;
De a 1?ziv semmit sem kapott.
Nem boldog és nem jó az ember! . . .
Oh, tartsatok bűnbánatot!
Jól tudom én is, hogy a szellem
Az ember dísze, jobb fele ;
De jaj, ha csak józan sivárság,
Orömtelenség jár vele.
Mely megöli a gyermekálmot,
Oh, az a szellem átkozott!
Nem bölcs, a ki csak tud s nem érez . . .
Oh, tartsatok bünbánatot.
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A gyermek űzi még a lepkét.
Vígan bársonymezőt tapos.
Czukorról annyit tud, hogy édes
S a virágról, hogy illatos.
A természet még egyre dajkál,
A nap reánk áldást ragyog;
Csak a bölcs ember szíve parlag! . . .
Oh, tartsatok bűnbánatot!
Megoldható-e annyi rejtély?
S a tudás haszna óh, mi lesz ? . . .
A föld s a nap élte is múlandó
S velük az ember is kivesz.
S ki végsőnek marad, bevallja,
Hogy boldogság itt nem lakott;
Csak élvvágy s harcz az Isten ellen! . . .
Oh, tartsatok bűnbánatot I
Hiába minden kutatások ;
Gyöngék vagyunk és kicsinyek.
Áldott, ki a könyet letörli
S megért egy szerető szívet.
Úgy jártok, mint a zord titánok; —
Csupán az istenek nagyok.
Az ő hatalmuk vihatatlan! . . .
Oh, tartsatok bűnbánatot!
Jöjjetek sírni templomomba :
Verjétek bűnös melletek’,
S a szeretet nagy Istenétől
Jó, tiszta szívet kérjetek.
A könyezőhöz, búsulóhoz
Vigasztaló szót szóljatok.
Egymást ölelve megbocsátva:
így tartsatok bűnbánatot!
Reviczky Gyula.
Csak tovább !
— Schmidt. —

Csak tovább ! Sión, küzdj s
[tovább haladj,
Ragyogtasd világosságod, —
Szent a harcz, meg ne lankadj!

Üdvöt nyújt s erőt vallásod ...
Sión, menj a szoros kapun át,
Csak tovább 1
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Tűrj hiven! Tűrj híven gúnyt,
[szenvedést;
Meg ne rettenj mindhalálig!
Vigaszul szivedbe vésd:
Búd amott örömre válik.
Bár a kígyó fájón mar szíven,
Tűrj hiven!
Ne kövesd e világot s mit az ád,
Bár kecsegtet s mindent igér;
Vesd meg, ne fogadd szavát!
Múló kincse s fénye mit ér?!
Bár eléd gyönyört gyönyörre
Ne kövesd !
[fest, —

Felfelé! Ott van élet, üdv, erő,
Égre törj, ott örök hazád !
Légy te zöld szőlővessző
S ne, mint sokan, holt száraz ág.
Lent fojt a lég: szállj Isten elé,
Felfelé!
Lépj elő! Nyitva áll a munkatér;
Ha szívedben ég szeretet:
Mutasd meg, hited mit ér
S általad Urad mit tehet.
Áldást hints ; nézd, itt a nagy
Lépj elő !
[mező, —

Ne csüggedj! Ne félj, ne hát
rálj soha, —
Harczolj, mint Krisztus vitéze ;
Bízzál, int a korona
S szemed azt, mit fent vár,
[nézze1
A ki hű mindvégig, mennybe
Ne csüggedj !
[megy . . .
Zábrák Dénes.
<3?

Jól vigyázz ! Próbáld meg a
[lelkeket,
Melyek hívnak jobbra-balra;
Bárki csábit s integet,
Tekints fénylő csillagodra!
Vizsgáld meg, mi igaz, jó s
Jól vigyázz!
[mi gyász . . .

Győzelem.
Te kis sereg, mely Jézus szent nevében
Az Úr ügyéért harczba indulál,
Adj hálát, hogy ha egy-egy ütközetnél
A küzdelemben győztes te valál.
Ne hidd : erő, hogy önmagadba van tán,
S tied az érdem s a diadalom,
Ajkad s szíved csak háladalra nyíljon:
Győzött az Űr s az evangéliom!
Ne elhízottá, felfuvalkodottá, —
Alázatossá tegyen a siker;
Ne hidd: babéron fogsz nyugodni most már,
De tudd: tovább is híven küzdni kell!
Nincs még kiviva harczod e hazában,
Nem tudtál győzni még sok száz bajon,
Előre hát, a tér előtted nyitva:
Győzzön az Úr s az evangéliom!
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A bűnt gyűlölni, a bűnöst szeretni,
Erre tanít bennünket mesterünk;
Mig bűnt találunk, addig munka vár ránk;
Míg lelkek vesznek, nem pihenhetünk.
Szemünk ha nyitva, könnyű látni akkor,
Hogy tettre, harczra nyílik alkalom;
Ne nézzük hát, hogy pusztul, vész e nemzet:
Hisz él az Úr, van evangéliom!
Ha mustármagnyi, gyenge kis hitünkre
Tudott az Űr nagy áldást hinteni,
Mi lesz, ha majd erős, törhetlen hittel
Tudunk az Úrra föltekinteni!
Ha hő imánk a mennyet ostromolja,
S felel reá az égi irgalom:
Majd akkor látjuk, hogy mi lesz az ország,
Hol győz az Úr s az evangéliom !
Ha minden háznál, szép családi körben,
Olvassák együtt majd a bibliát ;
Ha fölruházva lelki fegyverekkel,
Bocsátja ki minden anya fiát;
Ha minden ifjű küzd a bűnök ellen,
S szűztiszta lesz a lány, mint liliom;
Ha templommá lesz a családi tűzhely:
Akkor győzött az evangéliom!
Ha majd hiúság, élvvágy, czifra pompa
Nem bitorolják a „jótékony“ nevet;
Ha majd a gazdag önként, szeretetből
Nyújt a szegénynek segítő kezet;
Ha gyűlölet s vad, őrült hajsza helyét
Fölváltja béke, jóság, irgalom;
Ha minden ember testvért lát egymásban:
Akkor győzött az evangéliom!
Föl harczra hát hívő testvéreim,
Öltsiik magunkra lelki fegyverünk’ !
Igazmondás övezze derekunkat,
A hitnek pajzsa védje kebelünk’,
Fejünkön az idvesség sisakával,
Kardunk az ige, e szent hatalom :
S megérjük majd, hogy szép magyar hazánkban
Győzött az Űr s az evangéliom!
Vargha Gyuláné.

Corona Christi.
Bolyongva csöndes éjszakákon
A külváros sikátorán,
Hol egy elalvó lámpa vet csak
Csekély, halvány sugárt reám,
Benézek olykor egy tört táblán
A nyomor kis kunyhóiba,
Hová magasból is sodor le
Egy-egy lelket a bűn s hiba . . .
S elnézem pisla mécses mellett
A vérkarikás szemeket
A mik virrasztnak sirva, éhen,
Fázva az öltések felett.
A kis zugolyban egy poronty sír.
Hideg van. Fölébredt szegény.
Kis rongyait magára húzza,
S szepeg forgácsos szegletén.
A padlaton buta mámorban
Alszik hörögve az apa.
Valamit tart ölelve. Üres
Palaczk. Mellette tört kapa.
Az asztal sarkán kék kendőben
Elrakogatva gondosan
Utolsó tápjuk . . . kis kenyérhaj
Megégett maradéka van.
S az anya ölt . .. varr . .. foldoz és fejt,
Félszemmel férjén, gyermekén . . .
Másikkal a sötét . . . sötét jövőben . . .
S ujjába vérig szúr szegény . . .
S ha sápadt homlokára nézek,
Úgy tetszik, mintha a fölött
Egy koronát látnék ragyogni
Vércseppek és dicsfény között.
Becsesb ez a királyokénál
Pedig egyenrangú velők,
Születés adta ezt is, azt is —
S közös végük a síri rög . . .
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De mig az a királyi főkön
Elolvad mint a napsugár —
Emez, a sápadt arcz fölött, a
Halálban is ragyogva jár.
Amaz aranyból vert tövis csak
S csupán a síron innen van hona —
Ez — a síron túl kezd ragyogni
És neve : töviskorona!
Váradi Antal.
O*
Jézus követése.
— Zinzendorf. —

Jézus, nagy vezér,
Ha saját bajom
Néped esdve k é r:
S bánat súlya nyom,
Járj elől és mi nem késünk,:, S sírva nézem más mint szenved,
Bátran nyomdokidba lépünk,:, Taníts tűrni s bízni benned ;
Nyújtsd erős kezed,
Szép dicső a czél,
Mennybe az vezet.
Szívem jót remél.
Ha erőnk lankad,
Éltem rád bízom,
Drága Jézusom.
, Vigy, segélj magad,
így bár vészbe borul egünk,, Bár görönyös utón járok,
Velünk vagy, mi nem rettegünk,:, Vigaszt, erőt tőled várok.
Küzdelmeken át
A ki híven fut,
Visz az út hozzád.
Mennyországba jut.
Zábrák Dénes.

Kereszt alatt.
Fényes betűk, Isten kezével írva
A magas égre: nap, hold, csillagok!
Ha a keresztet vállam már nem bírja,
Kérlek, könyörgök: vigasztaljatok !
Gyermek módjára óh hadd kibetűznöm,
S a hit betűit gyöngyként sorba fűznöm:
A ki a kezdet és a végezet,
Az mindent bölcsen és jól végezett.
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Néma tanúi vagytok ősidőnek,
A zűrzavarból hogy lett szép egész,
A mint az évek oczeánba dőlnek
S megint új század születik s enyész.
A mint a népek föl- s alámerülnek.
Az érző szívek sírnak és örülnek;
Mert népnek és egyénnek czélja egy :
A boldogság, míg napja száll, lemegy.
Tanúi vagytok, hogy a fellegekben
Az Úristen szól, hogyha mennydörög;
Szélvész, ha zúg-búg, szellő hogyha lebben,
Ő int szelíden, 0 súg, az örök.
Balzsamot 0 hint, ha beáll az este,
A mint a harmat füvet-fát megeste,
S áléit növény és szomjas völgy-halom
Megfürdik hűs, pirosló hajnalon.
Tanúi vagytok, hogy új -új tavaszszal
Tapsolnak a fák bimbós ágai;
A kis madárka nagy Istent magasztal.
És mindenek készek Őt áldani.
A lomha rög is megmozdul s kizöldül,
Csillogó porszem égre száll a földrül,
Virág nyíl, szent jelül a sir felett:
Vár még reánk egy új, szebb kikelet.
Megszaggatott szív, én szorongó szívem,
Miért epesztenéd úgy magadat?
Viseld, a mit az Úr reád mért, híven
S alázkodjál meg a kereszt alatt.
Aranyat tűz, lelket tisztítja bánat,
Szúró tüskéje is van a rózsának —
A fény árnyat vet, a nap után jön éj,
Bánatos lélek, nyugodj meg s remélj !
— Fényes betűk, Isten Leikétől írva
A Bibliában, égi szózatok:
Ha a keresztet vállam már nem bírja,
A Krisztus ajkán vigasztaljatok!
Gyermek módjára óh hadd kibetűznöm,
S a hit betűit gyöngyként sorba fűznöm:
A ki a kezdet és a végezet,
Az mindent bölcsen és jól végezett!
Sántha Károly.

A szenvedés áldásai.
A szenvedés tüzláng, mely perzsel és éget,
Emészti a gyomot, bűnös kevélységet,
Pusztítja keblünknek földi bálványait,
Veszteségink romján alázatra tanít.
Hol e tüzláng tombolt, a pusztulás helyén
Új tenyészet indul, hit, szeretet, remény
Virága illatoz s a dudva kiveszett, . . .
Tisztul és nemesből, ki sokat szenvedett.
A szenvedés szikla, vállunk leroskadna,
Hordásához az Úr erőt ha nem adna,
De egy forrás buzog ki e kősziklából,
Erőt nyer, ki merit ez áldott forrásból.
Ez a forrás a hit, ki belőle iszik
S nem magában, ámde Istenében bízik,
Az győz a bú-gondon, az egész világon
S győzni fog egykor a síron és halálon.
A szenvedés létra, melynek egyik vége
A földön áll, másik felnyúlik az égbe.
A ki e szent hágcsón bátorsággal halad.
Bár szeméből gyakran fájó könyár fakad.
Bár itt nem szakíthat sok örömvirágot,
Küzdelmei után rá diadal vár ott,
Mert a mennybe vezet rövid vándorútja,
Jobb hazába jut, ha pályáját megfutja,
A szenvedés kereszt, kik Jézust követik,
E magasztos jelvényt mindnyájan viselik,
Sírók, küzdők között keresd az Úr nyáját,
Ne ott, hol a gyönyör szilaj tánczát járják.
Jézus megszentelte a vérző keresztet,
Nyugodjál meg, szíved bármi sokat vesztett,
Kereszt után jön a ragyogó korona,
A ki ezt megnyeri, el nem veszti soha.
A szenvedés próba, a ki ezt megállja
S az Úr segedelmét türelmesen várja,
Ki a csapások közt nem esik kétségbe
S bajaival nő a hite, reménysége;
Ki tudja, hogy Isten szeret, bárha dorgál,
Annak a szenvedés, gond javára szolgál,
Ki vészben, viharban rendületlen marad,
Előbb avagy utóbb, bő jutalmat arat.

A szenvedés kapocs, a világ gyönyöre,
A sátán hálója, testünknek ösztöne
Mindarra csábítnak : „hajhászszuk az élvet“,
Hisz örök a sír és rövid ez az élet;
De a bú, szenvedés odafűz az éghez,
Az áldott valláshoz, a nagy Istenséghez,
Ápolja a hitet, hogy ki megsebesít,
Hatalmas karjával oltalmaz, megsegít.
A szenvedés angyal, a mennynek küldöttje,
Azért bocsátja a jó Isten a földre,
Hogy bennünket amaz igazságra intsen:
Hervadó, múlandó e világon minden,
Maradandók csupán a lélek kincsei,
Igyekezzünk ilyen javakat gyűjteni,
Ezeken hatalma nincsen az időnek,
Mindent itt hagyunk, de ezek velünk jőnek.
Gyötörjön a bú-gond, epeszszen a bánat,
Zúgolódó szóra nem nyitom a számat.
A szenvedés útján panasz nélkül megyek,
Szent igédben, Uram, vigasztalást lelek.
Jobb szeretnék talán rózsák közt haladni,
Mint annyi ezeren, örülni, vigadni,
De ha úgy rendelted, szenvedek és küzdők,
Csak azt kérem Atyám: adj odafönn üdvöt!
Nagy Lajos.
<3?

Az élet.
Jóé mi szemeinkkel néznünk a napot.
Prédikátor könyve 11. 7.

Mi tagadás benne, hát én szegény vagyok,
Gondok a vállamon s hozzá elég nagyok;
Egy-egy nem teljesült vágyam is csak ég et:
Mégis szép vagy nekem, szép vagy nekem élet!
Oh, ti kik az élet terhét megúnjátok,
A mint keményebb sors nehezül ti rátok —
Oly hamar a panasz, szitkot szór ajkatok,
Mintha minden átok együtt vón’ rajtatok.
Irigylitek sorsát azoknak, kik vannak
Jólét karjai közt s bővebben aratnak, —

Vagy kiket magasan emelt fel a pálya,
Homlokukra dicsfény koszorúja szállá.
Ez boldog, mert lakik fényes palotába’,
Az, mert kincseinek se szeri, se száma;
Ez, mert ünnepelve neve fennen ragyog
És szolgahad emel előtte kalapot. . .
Szánlak, jó emberek, felfogástok’ szánom,
Magatokban az ok, azt az egyet látom,
Hogy a boldogság nem rak fészket nálatok,
Hogy könnyen nem bírja terhét a vállatok.
Ki boldog igazán? íme a felelet:
A ki nyitott szemmel nézi az életet,
Azt is, a mi édes, a mi vonzó benne,
A mitől a gond, bú is megfogyva lenne.
— Hű feleség karján egy kis angyal ragyog,
Nem elég-e, hogy szólj : óh én boldog vagyok,
Küzdelmem oly édes nekem érettetek
S védő karjaimmal állni felettetek! ?
Koronáját, hidd el, nem egy vetné porba,
Csak von’, kit keblére boldogan karolna,
Nézhetne rá büszkén, mint örökösére,
Kiben újabb ágat hajtott ősi vére . . .
— Egészséges karral áldott meg az Isten.
Kell-e több, hogy földi czélodhoz segítsen,
Hogy elégedetten költsd el a falatod’
S érezd, az ég nagyobb áldást nem adhatott?
Mennyezetes ágyhoz kötve, bilincselve,
Hánya nézi sorsod’ titkon irigyelve.
Croesus kincse mit ér ? Gyötrelem az neki,
Ha teste épségét meg nem szerezheti.
— Szerény körben folyván földi hivatásod,
A közbecsülésnek nem egy jelét látod:
Kell-e több jutalom, hogy emeljen téged
S kárpótoljon ezer hiú dicsőséget . . . ?
Oh hánya, a ki még tegnap ünnepelve,
Bálványként tündökölt, holnap már feledve;
Nem őrzi emlékét, legfölebb kődarab,
Mely mellett az ember hidegen elhalad.
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— Vagy talán rommá lön, miben kedved tele,
S elköltözött el a boldogság is vele ?
Nem áll-e még mindig angyal a rom felett,
Hogy megbékült szívvel nézzed az életet.
Angyal, szelíd arczczal utal, nézd, az égre,
Honnan balzsam cseppje hull a szív sebére ...
Biztató sugara boldogító hitnek,
Azoknak, kik sajgó szivvel is még hisznek!
— Ha keveset vártál, sokat ád az élet, —
Keveset, ha kergetsz hiú dicsőséget;
Ha a nagy világban keresed: mi ott van
S tárt karokkal vár rád kicsiny hajlékodban.
Megértettetek-e ? Lám én szegény vagyok,
Gondok a vállamon és mint mondám nagyok ;
Egy-egy nem teljesült vágyam is úgy éget,
Mégis csak azt mondom: szép vagy nekem élet!
Petrovics Soma.
<3?

Az ember.
Diogenes lámpájával
Járok-kelek e világon ;
Öröm süt rám s bánat árnyal,
Ha a jót vagy a bűnt látom.

A rokonvér nyomorultul
Gyilkot forgat a szivedben,
Jó barátod megcsal rútul,
S ki hitet tőn, lesz hitetlen

A teremtés koronája
Félig Isten, félig állat;
Gyönyörűség nézni rája,
S nézni rája kész utálat.

Van, ki a templomba megy fel,
— Szemforgatva most is ott áll
S szembeszáll a nagy Istennel,
S megrabolja a szent oltárt.

Szerelemnek szép zománczát
Kapzsi érdek meggyalázza,
És fordítja rózsalánczát
Rabbilincsre s holtig gyászra.

Mennyi bűn, mennyi álnokság !
Fátyolt rája, hogy ne lássam,
Megpirít e sok undokság —
Ez-e az én embertársam?

Ül penészes kincse mellett
Koldus-módra annyi fösvény,
Fojtó ottan a lehellet,
S kárhozatra visz az ösvény.

— S jönnek a szép, fényes lelRajtuk Isten képe-mása; [kék,
Mily üdv — a mint átöleltek —
Sziveteknek dobbanása!
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Harcz ttizében megtisztulva,
Terheteknek súlya könnyül,
És imában megújulva,
Szemetekben édes köny ül.

Azok élvén is megholtak,
Ti a sírban, ott is éltek:
Mennyországa van a jóknak,
Kínzó poklot hord a vétek.

Fölnézvén az ideálra,
Oltárt a szív ennek állít,
És szeretve, tűrve, áldva,
Itt áldoztok mindhalálig.

Diogenes lámpájával
Járok-kelek e világon,
Öröm süt rám s bánat árnyal,
Ha a jót vagy a bűnt látom.

A szép emlék nevetekre
Sírva fűzi koszorúját,
S porladozva mindörökre,
Mutatjátok a jók útját.

Van okom rá, hogy megvessem
Embereknek söpredékét;
S van okom rá, hogy szeressem
A szívemből Isten képét.
Sántha Károly.
<3*

A világlátó.
Az apa fiához imigyen beszéle,
Egy erszény pénzt adván ennek a kezébe:
A huszadik évet, fiam, ma betöltőd!
Illő lesz, hogy váltsd fel azt ki vén s törődött.
De annak az eszén nem sok ember indul,
A ki falujának határán se ment tú l;
Eredj a világba ! láss, hallj és tapasztalj !
Keresd: hol mi jó van, tapogasd: mi a baj?
A fiú megszokván, hogy nem ő határoz:
Elment s nagy sokára tért vissza a házhoz,
Hol a fáradságtól magát kinyugodván,
így szólt apja hozzá: ,Nos, hát édes szolgám!
Mire a jó Istent éjjel-nappal kértem,
lm visszavezérelt, kívánt egészségben!
Hadd halljam hát hogy mit láttál a világban ... ?‘
„Biz én édes apám, ott sok mindent láttam.
Hegyet, síkot s folyót, mely nagy habbal omlott,
Fényes büszke várost, épületet s tornyot;
Annyi nép- s vidéknek erkölcsét, szokását, —
De három községnek mégse láttam mását!
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Ezek közt legelső volt Imádságfalva;
Csudáltam, mért van ott minden úgy kihalva . ..
Míg másutt sürögve, zajjal seregestül,
A nép munkálkodni hazulról kipezsdiil.
Itt a dolgozásról végképpen lemondtak,
Szólván: semmi haszna földi szorgalomnak!
Gondolunk s nézünk az égi madarakra :
Mily szépen megélnek nem vetve s aratva!
Úgy cselekesziink, mint a parancsolat szól:
Mért szorgoskodnátok a holnapi napról ?!
A zsidók is nyertek mannát, el se vesztek . . .
— S várnak a próféta hollójára veszteg.
Olvassák az írást, néznek a betűre,
Ebbe vannak némán s mélyen elmerülve;
Avagy áhítattal meghajolva földig,
A napot s az éjét imádsággal töltik.
Majd e jámbor hívek közül elsietvén,
Más helységbe értem még azon nap estvén;
Munkásnak nevezték, — nem hívhatni jobban,
Mert nincsen hiány ott munkában, dologban.
Versenv ez kicsiny, nagy—fej ök szinte szédül; —
Csak panasz, sóvárgás hallik a beszédbül:
Az idő beh nyargal!... a nap egy arasznyi!...
Ennyi, annyi munkát kell holnapra hagyni!
Monda egyszer, a ki vala legsóvárabb :
Mily idő-vesztés e sok ünnep, vasárnap!
Még ez okra leszünk éhezők és pőrék . . .
Hátha eltörölnek! — és el is törölték.
Csukva áll a templom, berozsdált a zára,
Egy lélek se vágy az igének szavára:
Néha meg-megkondul a harang magától . . .
S csaknem megijednek szokatlan szavától.
Iskolába menni, adni nem szeretnek . . .
Sok dolga s haszna van a kicsi kezeknek!
Munka náluk a fő s minden; — és valóban
Szinte úsznak a kincs- és más földi jóban.
Payr Sándor: Hárfahangok.

19

Hogy a harmadiknak utczájára léptem,
Görnyedő vén ember jőve szembe vélem;
Csudálkozva láttam, hogy folyvást süvegei . . .
Oh édes agg apám, mi dolog? . . . tegye fe l!
Unszoltam sokáig, kértem is hiába!
Később jöttem aztán mindennek nyomába;
Új szokást követnek: itten a ki vén lesz,
Semmi jussa többé a becsültetéshez.
Helye nincs a házban, kívül is elhálhat,
Nem számára tesznek az asztalra tálat,
Várjon sort, — az ifjú települve mellé:
Emennek jár a hús, — amannak jut a lé
Ifjak látnak törvényt, ezek ott a bírák,
Kik a büntetést a vétkezőkre írják ;
S minden ügy kezükben gyorsan folyva dől el,
Míg nagy lassúság jár a hajlott idővel.
Nem uralkodhatik ifjon kívül más ott.
Vén embertől soha nem kérnek tanácsot;
És ha Ujmezőn a dolgokat tekintem:
Apám, mondhatom, hogy jól megy ottan minden!“
Az öreg figyelve hallgatott minden szót,
És se jót. se rosszat a beszédre nem szólt;
Hanem később, midőn már évek folyának
Felhozá a három községet fiának:
,Bizony én szívemnek teljesítnéd vágyát:
Ha ama helyeket még egyszer bejárnád,
Azért is, mert akkor valamit feledtél!
Megtudod majd, hogy mit? — azon embereknél/
A fiú, mivel szent volt e vágy előtte.
Gyorsan elment s megjött, — nem sok időt tölte;
,Hát a három község? szólj csak, alig várom .. /
„Biz apám elpusztult végkép mind a három..
Népe meghasonlék, kiholt, szerteszéledt . ...
Elsöpre valamely rettentő ítélet;
Szén, kő és tapasz van helyén a bozótban,
— El se hozhatám így, a mért küldve voltam!“
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,E1, elhoztad, kincset hoztál, íme lássad:
Az a bölcseség, mit a tapasztalás a d !
Jaj a népnek, melyben utolsók a vének,
S gyermekek állnak fel birőnak, vezérnek!
Szorgalom s imádság külön-kiilön meddő,
S boldogságot, áldást hoz együtt a kettő;
Ezen függjön mindig az ember figyelme:
Tisztes munka, jó rend s az Úrnak félelme!'
Tompa Mihály.
<3?

Megelégedés.
Yan egy virág, egy ritka szép virág;
Mely iilteté: áldott az égi kéz!
Hol ez virul, ott boldogság lakik,
S hol nem virul, az élet oly nehéz.
Oly könnyű volna ezt megszerezni,
S kik bírják, számuk mégis oly kevés;
Keresnék, ámde rosszul keresik,
E szép virág : a megelégedés.
A legnagyobb rész abb' a hitben él,
Hogy e virág fenn, magasan virít;
Mily balgaság! A völgybe szállj alá,
Ott nyitja bűvös bájos szirmait.
Fenn a tetőn a vész zúgása jár,
S e szép virág a vészt nem állja ki.
0 gyenge, csendes lágy szellőt óhajt,
Mely úgy enyelg, mely úgy tud játszani!
Ne véld, hogy a tiéd is nem lehet;
Az alkotónak áldott szent keze
Beolta egy ágacskát gondosan
Minden teremtményének keblibe.
Az oltvány mérsékelt hevet kíván,
Kiszárad a nap lángsugáriban:
Tudd mindig mérsékelni vágyaid!
És boldogságod biztosítva van!
19*
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Ne arra nézz, más mily sokat kapott.
Gondold inkább: hány maradt még, a kit
Boldoggá tenne csak egy része annak,
Mi téged, mint egész sem boldogít.
S bár több van egynek s másnak kevesebb:
Kellő mértékben áld mindig az é g ;
A büszke tölgynek zápor árja kell,
A fűszálnak egy harmatcsepp elég!
Györy Vilmos.
Szegény ember dala.
— Uhland. —

Csak egy árva, ágrólszakadt
Szegény ember vágj ok;
De boldogleszek, hogy ha majd
Jókedvre kaphatok.

Oh gazdag Isten! nem hagyod
Az árvát egyedül;
Vigasztalás mindenkinek
Jut még onnan felül.

Otthon vidám fiú valék,
Míg élt apám. anyám,
S mióta sírba nyugszanak:
Szomorúbb sincs talán!

Oh áll még minden faluban
Fényes szent templomod.
A szép ének s orgonaszó
Még, még közös dolog.

A kertek s az aranykalász
Mi szépek, Istenem!
Gondot, nyomort csupán, csupán
Az én utam terem!

A nap, a hold s a csillagok
Rám is tiindöklenek,
S ha megkondul az estharang,
Veled beszélgetek.

Azért békében meg vagyok
A boldogok között,
S szívem szerint mindenkinek
Örömest köszönök!

Föltárul majd a jók előtt
Egykor örömlakod,
S gazdag asztalodnál, tudom,
Én is helyet kapok.
Tolnai Lajos.

Csak kisért az Isten és nem üldöz.
— Runeberg svéd költő. —

Saarijärvi fensíkú avarján
Fagyviselt tanyán élt Paavó gazda,
Fürge kézzel műveié a földet,
S várt reá az ég urától áldást.

Ott lakott fiástul, asszonyostul,
Izzadással élve gyér kenyéren.
Árkot ásogatva, szántva, vetve.
Jött tavasz s elolvadott a hévíz
S elmosá felét az a vetésnek.
Jött a nyár, kitört a jég viharja
S elveré felét az a kalásznak.
Jött az ősz s a fagy vévé a többit.
Paavo nője szólt, haját kitépve:
„Paavo, Paavo, gyászszülött öreg te,
Jer, vegyünk botot, ha Isten üldöz;
Kín a koldulás, kínosb az éhség“.
Megfogá kezét a férj s viszonzá:
„Csak kisért az Isten és nem üldöz:
Végy fakérget a felényi lisztbe,
Kétszer annyi árkot ások én majd,
yárni kész az Istentől a termést“.
És az asszony vett felényi kérget,
Nyáját eladja, rajta rozst vesz és vet.
Jött a tavasz s elolvadott a hóvíz,
Ámde mit se hord el a vetésből.
Jött a nyár, kitört a jégviharja
S elveré felét az a kalásznak.
Jött az ősz s a fagy vévé a többit.
Verte mellét s szóla most az asszony:
„Paavo, Paavo, gyászszülött öreg te,
Jersze halni, mert az Isten üldöz;
Halni kín, de élni még kínosabb“.
Megfogá kezét a férj s viszonzá:
„Csak kisért az Isten és nem üldöz;
Kétszer annyi kérget a kenyérbe,
Kétszer annyi árkot ások én majd,
Várni kész az Istentől a termést“.
S vett az asszony kétszer annyi kérget,
Kétszer oly nagy árkot ás az agg is,
Tehenét eladja rozst vesz és vet.
Jött tavasz s elolvadott a hóvíz,
Ámde mit sem hord el a vetésből;
Jött a nyár, kitört a jégviharja,
Ámde mit se vert el a kalászból;
Jött az ősz s fagy, ámde távol innen
S meghagyá a termést színaranynak.
Paavo erre térdrehulla, szólván:
„Csak kisért az Isten és nem üldöz“.
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S térdrehullt az asszony is, rebegve :
„Csak kisért az Isten és nem üldöz“.
S szóla most örömmel az öreghez:
„Paavo, Paavo, menj aratni vígan,
Itt az óra élni már vidáman,
Itt az óra félre vetni kérget
S kenyerünket sütni tiszta rozsból“.
Paavo megfogá kezét s viszonza:
„Asszony, asszony, az kisértetik csak,
Más szegényt ki el nem űz magától;
Yégy te csak felényi kérget újra,
Most meg a szomszédunké fagyott el“.
Györy Vilmos>
<3?
Beteg-virrasztás.
— Gerok. —

Az óra ü t; már tizet kondid.
Ki megfáradt a földi gondtul:
Nyugodni tér. Csak ő van ébren
Az anya, nézve bölcsőjében
Halvány, beteg kis gyermekét,
Lesi lázas lélekzetét.
„Mily néma csend itt távol és közel,
Csak néha-néha hallatszik zörej ;
Félénk egérke lopva surran át,
Hogy élénkítse a holt éjszakát.
Az öreg óra egyhangún ketyeg,
Köröttem halvány lámpafény remeg.
Sehol életnek nyoma sincs körül,
S e magányban ülök én egyedül.
Oh nem! velem vagy én jó Istenem,
Benned megnyugszik aggódó szívem.
Lankadt fejem nálad vigaszra lel,
Szárnyad alatt nem sajg a tört kebel;
Ha a nappal zaja elhallgatott,
Fölhozod a sok fényes csillagot:
S a csöndes éj sötét burkain át,
Mindegyik szórja fényes sugarát,
S minden szívet, mely szomjat érezett,
A fényes sugár te hozzád vezet.

Tizenegy óra! Isten légy velem,
Szánd meg szegény, beteg kis gyermekem,
Arczrózsái lángolva égnek,
Könyörülj óh Ura az égnek;
Te a fájdalmak gyógyítója vagy,
Jóságos Isten, csüggedni ne hagyj !
Mindenható, ki csillagok felett
Helyezted el királyi székedet,
Hol örök fénysugártól övezve,
Tekintesz a földi porszemekre;
Tiéd ég s föld széles birodalma,
Te hozod az éjjelt a nappalra
Nyilván s titkon atyai kezeddel.
Bölcseséged mindent jóra rendel.
Küldj le csillag-trónod fényköréből,
Szereteted örök kegyelméből,
Angyalokat küldj alá a földnek,
Hogy a kit bú s fáradság gyötörnek,
A hol sivár szomj éget a tájon:
Fű, fa, ember virulásra váljon.
Hozzanak le csendes, enyhe álmot,
Vigasztalják e szegény világot;
S áldást hintő útról visszatérve,
Vigyenek fel hő imát az égbe;
Hadd legyen menny és föld összekötve
A szeretet szálával örökre.
Kegyelemnek végtelen forrása,
Ki csak magadnak vagy hasonmása,
Kinek gondja kiterjed mindenre:
Oh tekints rá beteg gyermekemre.
Szereteted fénylő ragyogása,
Hadd szálljon el ide e kis ágyra;
Küldd le enyhét szelíd balzsamcseppnek,
Homlokára a lázas betegnek;
Kezeid közt, nálad van az élte,
Kihez könyörögjek máshoz értté?
Hah ! éjfél van; gyermekem fölébredt,
Mintha bántaná gonosz kisértet,
Úgy borzadok, mintha éji rémek
Ablakom előtt szárnyra kelnének.
Istenem ! elhagyva milyen rémes.
Kihez folyamodjam segítséghez ?

Az éjfélnek borzalmas magánya
Egy aggódó szívnek sem barátja.
H ah! ott az ablaknál velem szemben,
Valami úgy néz, mint egy bősz ellen.
Földöntúli lények járnak-kelnek,
Körülöttem légáramot vernek.
Isten! Oh nézz alvó gyermekemre,
Ha most halál-angyalod eljönne,
S csont-ajkával homlokon csókolva.
Leterítné előmbe a porba! . . .
Szívem gyermeke, ég oltalmazzon.
Erős Isten! magamat rád bízom.
Mi az ember, gyenge nyárfalevél,
Mely földre hull, ha megtépi a szél.
Mindenható, te tarthatsz meg minket,
Benned vetjük összes reményünket.
Te a lélek pajzsa, erős vára,
Fogadj be szárnyaid oltalmába.
Egy óra! az éjjeli lámpa
Homályos fényt szór a szobába.
Nagyon kerülget már az álom,
Fáradt vagyok, pihenni vágyom.
Szívem gyengül, fejem aláhull,
Újuljanak meg forró imátul:
Uram Jézus! tarts engem ébren,
Lelkem erős, de a test — érzem —
Nem bírja már, de te jó pásztor,
Megmentheted a lankadástól.
Ki ott virrasztói álmaink felett,
S imáddal bejártad a mennyeket;
A gecsemánéi titkos éjjelen,
Álmaink felett te voltál jelen.
Adj erőt, mely akarni, tenni tud,
Mely által szívem új forrásra ju t ;
Éleszd a szeretet tüzét, hogy nekem
Legyen ez órában új szövétnekem
Két óra! Drága gyermekem.
Nézd, az orvosságot viszem,
Lásd oly gyenge vagy, olyan nagy bete
Ne taszítsd el a sötét cseppeket.
Bár keserű s undorodni tőle,
Ez fog majd ismét hozni erőre.
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Istenem! a szenvedés kelyhét,
Ne engedd, hogy csordultig teljék;
Bár érzem, hogy szívem miként dobog,
S szól: legyen meg a te akaratod!
Az örök, el nem múló szeretet,
Tudom, jól végez'el mindeneket;
S bár szenvedés kelyhét adja sokszor,
Atyailag mindenért kárpótol,
Keserű szerrel gyógyít, óva int,
Hogy vigaszt leljünk általa megint.
Az óra hármat üt, az éjjel
Hátrálva oszlik szerte-széjjel,
A kakas a reggelt jelenti,
Hűvös szellő kezd ellebbenni:
A hajnalpír fénylőn előragyog,
Egy kínteljes éjszakán túl vagyok.
A csendes hajlék ébredezni kezd,
A szomszédság is ad már némi neszt.
Az éji lámpa haldokolva ég,
Új reggeli fény árad szerteszét;
„Az éjnek borzadalma megtörve van,
S én hozzád szólok Uram boldogan:
Hála, hála neked óh végtelen,
Hol a szükség, ott a segedelem.
Tieidet te nem felejted el.
Búra öröm, borúra derű kel.
Őrködsz felettünk sötét éjszakán,
S kegyelmed ragyog a nap sugarán!“
Négy óra, az éjjeli őr szava
Hirdeti, hogy elmúlt az éjszaka.
Az Úr Jézus nevében keljetek.
Itt a reggel! Munkára emberek;
Üdv, üdv tinektek ég gyermekei.
Siessetek őt dicsőíteni.
Gáspár István.
<3?
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Betegágyon.
I. A beteg panasza.
Jób VII. 1—10.

Fekszem betegágyon . . . ah, már olyan régen!
Ablakomon át a nyugvó napot nézem,
Nem tudok mozdulni, olyan fáradt vagyok . . .
Ujjanion számlálok minden órát, napot.
Mint a fáradt szolga hús árnyékot kíván
Perzselő hőségben, nehéz munka után,
És miként a béres várja dolga végét!
Úgy várom én is itt nyugalomnak éjét.
S mikor így elmúlik egy keserves napom,
Leszáll az esti csend . . . talán majd alhatom?!
. . . Ah, mily hiú remény! nincsen pihenésem,
Bántásimra vannak az éjszakák nékem!
Agyamban oly rémes gondolatok járnak,
Fel-felriasztanak káprázatos árnyak . . .
„Istenem, Istenem, mikor kelhetek fel?
Jöszsz-e már te drága, rózsapiros reggel ?!
Minden tagom sajog, gyötrődöm, kínlódom;
Puha párnám nyomja testem szörnyű módon;
Szeretnék felkelni . . . s mozdulni sem bírok!
Nyomorékká tettek a sorvasztó kínok.
. . . Milyen’más volt akkor, hogy nem voltam beteg,
Milyen gyorsan múltak órák, napok, hetek!
Mennyi boldog, mennyi derült napot éltem!
Rózsás reményekkel szőttem által éltem.
S most az idő mászik, minden perez egy óra
H’jába vágyik lelkem, testem nyugovóra!
A világi jókban többé részem nincsen,
Senki, a ki reám örömmel tekintsen !
Megnehezült kezed, erős Isten, rajtam!
Lelkem fájdalmában panaszra nyíl ajkam:

299

„Emlékezz meg rólam s tekints rám szemeddel,
E kínos életet Te adtad, Te vedd e l!
Múljanak el tőlem a napok, az éjek!
Oh add Uram, add, hogy én többé ne éljek!
Mint a szél a felhőt elhajtja az égről,
Búcsút veszek én is így a szenvedéstől.
Elérem s teljesül minden, mindem vágyam,
Hogyha koporsóba vetem az én ágyam.
Ott a koporsóban olyan jó pihenni!
A ki oda juthat, annak nem fáj semmi,
Nem jő az többé fel siralom völgyébe,
Csendesen borul a sírhalom fölébe!“

II. A beteg vigasza.
Jób V. 17— 19.

Fekszem betegágyon . . . a kelő nap éppen
Most üti fel fejét a szürkülő égen.
Üde harmatcsepptől minden fűszál ragyog,
S nekem az éjszaka nem hozott balzsamot!
A hajnali szellők hívogatnak lágyan . . .
Nem hagyhatom én el könyáztatta ágyam,
Fel akarok kelni . . . ah, már visszaestem !
Elgyengült tagjaim néni bírják meg testem.
Megnehezült kezed, erős Isten, rajtam !
De azért panaszra nem, nem nyitom ajkam !
„Rózsás hajnalt hoztál Te a sötét éjre,
Üdítő harmatot virágra, levélre.
Háladalát zengi a légben a madár,
. . . Nekem is, betegnek vigasztalást adál.
Borongó lelkemben újra hajnal támad,
Harmatcseppre leltem szent igédben, Nálad,
Betegágyamból is háladalom zengeni:
Tudom, hogy Te szeretsz, bár sújt kezed engem!

300
Te kezedből vettem ím e betegséget,
Te ütéd e sebet, a mely most úgy éget.
Áldott a munkája sujtoló kezednek:
Dorgálásid engem Te hozzád vezetnek!
Te vagy jó Istenem, ki engem meggyógyít,
Kit megsebesítesz, adsz is annak gyógyírt.
Te védsz engem, s nem ér semmi veszedelem.
E boldog tudatban vigaszomat lelem.
És ha fel nem kelek eme betegágyból,
Ha búcsút kell vennem a múló világtól:
Akkor is a sírban nem lesz örök helyem,
Magadhoz vészsz s ottan hazámat meglelem.
Én lelkem ne félj hát, kicsinyhitű ne légy!
A jóságos Isten biztatón int feléd.
Bízd sorsod 0 re á : legyen, mint akarja!
Mennyországba vezet rád nehezült karja.
Pálmai Lajos.
«3?
A szántóvető.
Hol van a boldogság,
Oh ki tudja hol van!
Hogyha nincs az a te csendes,
Egyszerű lakodban!
Néked ég s föld jó barátod,
Sőt igaz testvéred,
Nem tagadja meg szerelmét,
Hogyha buzgón kéred.

Fütyörészve szántogatod
Földed szűk határát.
Piros maggal hinted a mély
Porhanyós barázdát;
S a mit lelked gondol ekkor,
Csendesen sóhajtva,
Dalban zengi azt feletted
A pacsirta ajka.

Jámborság és tiszta erkölcs
Utaid vezére,
Léptedet nyugodtan bízod
Gyámoló kezére;
Nem visz kényelmes lapályon
Vészes ingoványba,
Vagy bérezek között a mélység
Szédítő fokára.

A mezők s a zöld vetések
Várnak dús reménynyel
S jámbor szívedet betöltik
Hála-érzeménynyel:
Gondját nem vévé le rólad
A természet atyja,
Ha mit elvon tőled a múlt,
A jövő megadja.
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Nagy, nehéz felleg ha dördül
S villám tüze lobban,
Keng a kastély és lakója
Sápadoz titokban;
lm az ég neked megáldó
Permetegét szánja
S biztatón leng a szivárvány
Tarka pántlikája.

A mi másnak gyötrelem s kín,
Mely sebezve éget,
Új, meg új öröm forrása
A hű munka néked.
S a nyugalom, mely gyakorta
Szül nehéz unalmat,
Tündérkézzel meg-megedzi
Erődet, ha lankadt.

Hogyha olykor nyomja vállad’
Súlyos napok terhe,
Nem tör utat zúgolódva
Szíved mély keserve:
Balzsamcsöppjét szívsebedre
Kis családod hozza,
Tűzhelyednél könnyűvé lesz
A teher megosztva.

Hervad, újul a természet
Minden évben, látod!
Biztat és int. hogy ne rettegd
Azt a mély nagy álmot.
Jobb hazába vágyó lelked’
Nem szorítja kétség,
Fényes utat nyit előtted
Az örök setétspg.
Lévay József.

X.

Hit, remény.
A hit.
Járunk-kelünk az élet tarka útján,
Vágyunk a végtelen felé vezet;
S eszünkbe jut, az évek messze futván,
Czélunk talán csalóka képzelet.
Hulló virág, letört remény borítja,
A merre járunk, léptéink nyomát;
De ím a hit fénylő sugárba vonja
Vágyó szívünket és nyugalmat ád.
Oh, hány van olyan, kinek hosszú élte
Sokáig néma, fájó szenvedés ;
Ki várva-várja, gyötrő kínban égve :
Mikor jő végre a nagy ébredés?
De megnyil ajka tiszta, hő imára,
Érzi a vallás édes vigaszát;
A hit, remény és szeretet sugára
Az elgyötörtnek új nyugalmat ád.
S ha mindent tudni, értni űz a vágyad,
S elédbe tűn a bántó véghatár;
Tovább a tudás már repülni fárad,
Az ész döbbenve félúton megáll;
Ha elárasztja bús titok homálya
A büszke tudás végtelen honát:
Fény támad gyorsan ... A hit villanása!
S fáradt lelkednek újra nyugtot ád.
S ki csalfa hírnév mezején bolyongva,
Elérhetetlen vágyakért hévül,
Ábrándja mind eloszlik rendre-sorra,
Ha hinni nem tud, könnyen elmerül.
A zöld babér elhervad nemsokára,
A mely övezte égő homlokát,
S tán köny sem indul hívó szózatára ...
A hit csupán az, a mi nyugtot ád.
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Hiszek, mert lelkem'hinni készti vágya ;
Hiszek, mert szívem szeret és remél;
Hiszek, mert Isten egy kicsiny paránya
Folyton munkálva lelkemben is él.
Hiszek remélve, hiszek tiszta vágygyal;
Mert érzem, hogy ez engem boldogít;
Hitemmel lelkem a magasba szárnyal,
S nem látom lenn az élet árnyait.
Ki szent hitét mélyen szívébe zárta,
Az nem csalódik, azt nem éri b ú :
A hit az élet üdve, boldogsága,
Örök virágból font friss koszorú.
Hírnév, tudás, hit nélkül csalfa álmok !
Csak elsorvasztják élted tavaszát.
Bejárhatod a végtelen világot:
Csupán a hit az, mi nyugalmat ád !
Béry Gyula.
*3?

A hajótörött.
Féljétek Istent, emberek !
Veszendő e világi jó;
A holnapig sem biztosít
Tömött szekrény, rakott hajó.

Midőn még életet
Gondoltak benne a habok,
Elrablák tőle az
Utolsó deszkadarabot;
Midőn halottnak gondolák,
Nem adtak neki temetőt,
Kietlen partra hurczolák:
Temesse majd el ott a föld.
Féljétek Istent, emberek!
Szegény hajótörött kiált;
Adjatok néki enyhelyet,
Táplálékot, meleg ruhát.

Még tegnap azt hívé,
Kezében élte gyámola
S derülten int felé
A vénség biztos távola;
Hogy számadását megtevé,
Hiányos számra nem talált.
S ezen hitben nem rettegé
Ama nagy zérust, a halált.
Féljétek Istent, emberek!
Az élet számvetése csal,
Reménybukott szív halni
[vágy.
Koldus marad, meg mégse’
[hal.

Még tegnap kincsei
Terhét emelte sok hajó,
Hol viselős vala
Milliókkal a millió :
És nem gazul gyűjtött vagyon,
Özvegyek, árvák könyei,
Hanem kitűrés, szorgalom
Verítékből lett gyöngvei.

Arany János.
<3*

304

Az utolsó árbocz.
Midőn a bánat vad viharja
Szivem nyugalmát megzavarja;
Midőn csalódás árnya kerget
És nem talál lelkem kegyelmet;
Örvény felett inogva, járva,
Sülyed hajóm a vészes árba:
Nem rettegek mégsem, hiszen
A végső árbocz áll: — hitem.

Reméltem azt,hogyjőnek évek,
Midőn erény s bűn helyt
cserélnek...
S bár engem ért csapás csapásra,
Bár szívemet a kín bejárta:
Nem zúgolódtam, nem, hiszen
A végső árbocz állt: — hitem.

Sokszor vivőnek gyönge léptim
Tépett remények omladékin ;
Láttam virágot földre szórva,
Szirmát taposva sárba, porba;
Láttam gonoszt vigadni kéjben,
Mig bujdokolt a jó az éjben ...
Nem rettegék mégsem, hiszen
A végső árbocz állt: — hitem.

Oh! drága hiti óh, ég szülöttje I
Yezérvilág a sűrű ködbe’,
Egyetlen kincse sok kebelnek,
Mit bú takar, s vész karja
[ver m eg:
Ne hagyj el engem,kérve kérlek,
Sírig vezessen enyhe fényed;
Hisz’ nélküled mi lesz velem?..
— A végső árbocz vagy nekem I

Hittem, hogy e visszás dologban
A bölcs Atyának ujja ott van ;

Barsy László.

Prágai Jeromos.
I.
Meghalt Húsz, a hit bátor bajnoka,
Testét emésztő máglyán égeték el.
Hű társa a ki volt, a föld alatt
Sötétet lát most könyes két szemével.
Szeretné elzokogni bánatát,
Nevét kiáltva megholt mesterének,
Bevájná földbe égő homlokát . . .
De nem lehet; nyugtot nem is remélhet.
Dobognak-járnak künn szünetlenül,
Az ajtó csattan, majd megint csikordul;
Egymást kerüli ott lenn pap, barát
S mind egyet kér, csak egyet a fogolytulj
„Tagadd meg Húsznak balgatag tanát,
Mondd, nem hiszed, mit eddig hirdetétek!“
De hallgat, mint a néma kő, a rab,
Intése szól csak megvasalt kezének.

Nap napra múl; nem in’g a vallatott.
Hagyják a dolgát aztán jobb időre ;
Nem nyit be hozzá más, csak porkoláb,
Zavartalan’ magát ám hadd gyötörje.
De mégis! gyötrelmét növelni kell:
Sanyargatás, bojt megtérést szereznek—
És kínja több lesz; és a vére fogy;
És teste, mint aszott ág, összereszket.
A lelke is veszíti tán tüzét!
Világa bágyad, lángja elhanyatlik.
Ébred titkon kísértő földi vágy,
Martir-vég hely’t, a mely életre hajlik.
S míg veszt is, győz is a fogoly magán
Sötét tömlöcznek alján elterülve,
Fényes teremből fényes pap kilép,
Megy, hogy csalárd beszéddel megkerülje.
Ajtó nyílik. Felijed rá a rab.
Mikéntha bűnt tett volna, olyat érez.
Megrándul rá, a mint érinti kéz,
Átall felnézni pápa követéhez.
Alábocsátja bús, sovány fejét,
A pap meg kémli —hallgat néma módra —
Majd szólal s hangja biztató, szelíd,
Hogy Jeromos figyel, vigyáz a szóra.
Beszél a p ap ; sokat, szépen beszél:
„Ölő homálynál jobb a nap világa;
Szabadság int, szerencsétlen, feléd,
Csak Húsz tanát szavad ne prédikálja.
Lásd, mit szerzett az, hogy támadni mert,
Balgán megérintvén a pápa trónját —
Megnyerte, mit kívánt, még jó időn:
Hamvát szelek száz tájra elsodorják.
Kövesd te is, járj megjelelt nyomán;
Kövesd tovább és sorsa lesz a béred.
De gondold meg, de hidd el énnekem,
Halált sürgetni vétek, szörnyű vétek!
Nézd, itt a pápa küld hozzád írást,
Mit benn’ igér, utolsóig megadja . . .
Válaszsz: az élet kell, avagy halál?
— És mesterét Jeromos megtagadta.“
Payr Sándor: Hárfahangok.
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II.
Szabad a test, a csörgő láncz lehullt,
Nyugodt derű az arczon mégse’ éled.
Rabság helyett új rabság támadott:
Emésztő vádnak rabja lett a lélek.
Nem oly nehéz maró láncz, mint e vád;
Ijesztőbb már nem volt a börtön éje.
Könnyebb, ha kinek éhség, szomjúság
Nyelvét tapasztja megfonnyadt ínyére.
Vigaszt keresne, nem talál sehol,
Nincsen számára most a bibliában.
Vádat lát annak is minden során
És büntetést, hol édes biztatás van.
És nyögve a szent könyvre ráborul,
Úgy meg-megrázza testét lelki harcza —
„Büntess Uram, verjen csak ostorod;
Nincsen jogom, ó,nincsnekem panaszra!“
Majd felriad. Ki szólítá nevén?
Húsz áll előtte — mintha földi testben —
Fején süveg (eretnekség jele),
Szemében láng ég egyre fényesebben.
Emelten karja, vaj’ hová mutat?
Jeromos ím rettenve hallja — lá tja:
Hóhér parancsol és kemény szaván
Építve áll, gyújtásra vár a máglya.
Indul feléje már a tűzre szánt,
Nyugodtan áll meg lépcsejének alján.
„Térj meg, térj meg! Hibádra még mais
Van mentőszó a császár s pápa ajkán!“
„Nem kell bocsánat! Kell az égi üdv!
Jobb égjen itt a test, mint ott a lélek!“
S míg gyúl alatta izzó, sárga láng,
Dicsérve kél az ajkán hálaének.
„Nem kell bocsánat! — felbúg Jeromos —
Nem kell a földi lét a mennyek árán!“
S fényes papokhoz váratlan benyit:
„Tudom, tudom előre, a mi vár rám;
De törjetek kínos kerékbe bár,
De rejtse testem hamvát máglya üszke:
Vétkes vagyok: eladtam Húsz tanát
S a szent igét, a min függ lelkem üdve !“

„Hitvány eretnek, ám te lásd bűnöd!
Használd csak ágyul újra börtön alját,
Míg észre térsz, avagy száz jaj között
Az átkos tested lángok összemarják!“
— Börtönnek alján nem soká feküdt:
Máglyán szakadt el testitől a lélek,
De jaj helyett, mint bátor mestere,
Zsoltárt dalolt a mennyek Istenének.
Szalay Mihály.
<3*
Isten.
Abban a kis házban, a melyben születtem,
Hol szerető szülők őrködtek felettem,
Abban a kis házban a hit lángja égett,
Száműzve volt onnan a gonoszság, vétek,
Ott neveltek engem abban a szent hitben,
Hogy a magas mennyben van egy örök Isten.
Mikor felserdültem, iskolába jártam
S a történet szárnyán a régmúltba szálltam,
Arra tanított a, világ története:
Igazságos az Úr s bölcs az ítélete,
Úgy rendez el mindent az égen s a földön.
Hogy az erény győzzön s az ármány bűnhődjön.
Forgattam évekig a legszentebb könyvet,
A mely vigaszával letörli a könnyet,
A mely buzdít, hogy a nagy mestert kövessük,
A hitet megtartsuk s a vétket megvessük,
Azt beszélte nekem e könyv minden la p ja:
A hatalmas Isten mindnyájunknak Atyja.

/

A létnek titkait fedi sűrű fátyol,
Elvonultan félre a világ zajából,
De szemem e fátyolt áttörni nem tudta,
Csak egy belső szózat volt, a mely azt súgta :
Van egy másik haza, ott Istent meglátom,
Ott örök husvét lesz, a halál csak álom.
A természet ölén, a virágillata,
A patak csörgése, a kis madár dala,
20 *
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A vihar zúgása, tenger morajlása,
Villám czikázása, a nap ragyogása,
A csillagok fénye mind, mind azt hirdetik:
A nagy, bölcs, szent Isten alkotójuk nekik.
Gúnyoljon a világ, kísértsen a sátán,
A vallás tüze ég keblemnek oltárán,
Örülök vagy sírok, élek avagy halok,
Gyermekded hitemben, sírig megmaradok.
Hiszek az Istenben és az örök létben,
A bűn bukásában, erény győzelmében.
Nagy Lajos.

Isten akaratja.
Elhervad a virág, kidől a büszke cser,
Mélység lesz a tető a tenger fenekén;
Ama törvényt, mely szül, változtat, elseper,
Egykor fénylő bolygók mutatják feketén.
Ember, ki most nevet, zokogni megtanul,
Meghal az átkozott, meghal a siratott;
Nép lesz nagy nép felett s elvész óhatlanul...
És mindez, óh Uram! a te akaratod!
A te akaratod! s midőn a fájdalom
Tőrével a szíven nagy, mély sebet vere:
Kemény szó támad a békétlen ajkakon
S ég-földet vád alá fog a kín embere I
Hab- s örvénynyel daczol,széllel szemközt evez,
Keble mind zordonabb, mint sorsa mostohább,
Hanem e gondolat: az Úr tetszése ez . . .
Kemény, hideg kőszirt — és nem mehet tovább.
Járván a temetőn tanútlan éjjeken,
Egy kisded sír felett törnek meg térdeim,
-S felháborult elmém’ ugyan hányom-vetem
Az élet és halál örök kérdésein!
Mért is végződtek oly kevéssel évei?
Mit kérdezem, fanyar-leczkén tanít az ész . . .
Születtünk, meghalunk! ezt könnyű érteni;
Azon megnyugodni nehéz, igen nehéz.
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Ha feljajdul a húr, midőn kettészakad,
S az őszi lomb is ád hulltában gyenge neszt :
Embernek a mi fáj, fájlalni nem szabad?
Hisz’ egy bús öröme ez a szívnek, ha veszt!
Az nem bölcselkedik, csak érez és szeret. ..
S ki nem szól, jobb-e az, különb-e, a ki tűr?
Míg a hívatlan köny szeméből megered
S nyílt árulást tesz a kebel küzdelmirűl! ?
A h! én is érzem e rejtett vihar dühét,
S kiontom lelkemet nehéz fájdalmival!
Szavam nem sérti az alvó világ fülét,
A sír süket; mégis van, engem a ki hall!
Te szám szerint tudod fejünk hajszálait
S hogy boldogok legyünk, a létet úgy adod ...
Ezernyi köny s nyomor mégis honnét van itt..! ?
— Uram, nem érthetem a te akaratod!
Mégis, bár útaid titkát feszegetem,
És ajkaim pártos szavaktól zajganak;
Ne gerjedj, oh Uram! haragra ellenem;
Mely bennem így zajong, az a po r. .. a salak!
És minden hasztalan! e földet megfutám,
Keresve enyhülést fájdalmam közepett;
S oda jutok vissza sok kerengés után:
Nem gyógyíthat meg más, mint ki megsebhetett.
S míg minden tél után kizöldül a kopár:
Éltünk se veszhet el örök bú s gyász miatt!
Elmúlik tőlem is a keserű pohár,
Melyet velem Te bölcs tetszésed most itat.
Emelj, emelj, kit a csapás megrengete !
Segíts, hogy elbírjam viselni, a mi é r t!
S bármit hoz a világ s élet története:
Tudjam, kitől van az s ne kérdezzem, miért?
Virágok és füvek harmatban ferdenek,
Nyugodt, setét az é j ; a holdvilág lement, —
A honnan áldással száll e lágy permeteg:
Az én lelkemre is szálljon le béke, csend!
Hogy a sir hús gyepén nyugtatva homlokom,
Higyjek, reméljek s ezt lehessen mondanom:
Ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott . . . !
Legyen meg hát Uram, te szent akaratod!!
Tompa Mihály.

310

csillagok.
1-elnézem sokszor a csillagos eget,
Az eg titkairól tanultam eleget,
Nagy tudósok könyve magyarázta szépen
Mi is az a csillag a sötétkék égen.
t mi képi lünk, hogy az nem is égbolt —
van már
hit, a mi olyan szép volt!
sillag'sem z már, a minek ott látszik,
Nem az ő fém az, a mi rajta játszik.
Sokra tanítottak, de hasznát nem vettem,
A sok tanulással bölcsebbé nem lettem,
Hiába oktattak, itt mélyen szívembül
Önkéntelen sajgó tiltakozás zendül.
Hát ti azt tudnátok, mi az ég csillaga?
Közületek ugyan ki hatott el oda?
S kinek lelke elszállt, vissza tud-e hatni?
Vissza tért-e csak egy tinektek hírt adni?
Óh ti nagy tudósok, nagy a tudománytok,
De az ég titkait n^'magyarázzátok,
Hiába néz abba a fürjté^ző elme,
Az a nagy Istenmjk'orök/szép szerelme.
Nézek én to/3fébb is ,«r csillagos égre,
Lelkem áhítatát bocsátom fel érte,
Titkait'bölcs sofia meg nem magyarázza,
Megmarad hitnek a csillag ragyogása.
Csengey Gusztáv.

Mint szende szűz p
Álmából ha ébred,
Úgy tűnik fel reggelenk
Szép holdvilág! képed ;
Oly nyájasan mosolyogsz rám
Sáppadozó félben,
Ha győzelmes vetélytársad
Kivillan az égen.

p bája, dús pompája
-estig árad,
á dal, pezsgés, zsongás
Ebreszt ezer vágyat;
De ha leszáll, pihenni tér,
S elbágyad a lélek:
Szép holdvilág! égi fényben
Feltűnsz s újra élek.
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Zsenge korom szép hajnalán
A hit így köszöntött,
De a világ csábja, fénye
Száz veszélybe döntött;
Szárnyát lelkem elperzselte,
S mind alantabb szállott,
Elkábulva kergetém a
Csalfa délibábot.

Sok küzdés közt életemnek
Alkonyához értem,
S ím, a hit szép holdvilága
Feltűnt újra nékem;
Vele együtt visszaszállott
Szívembe a béke,
S a nagy, sötét éjszakába
Bevilágít fénye.
Albert József.
<3*

A természetben.
— Bachát Dániel. —

I.

II.

Ég Urának nagy temploma,
Szentegyház a természet,
Hol tudással egyetemben
Gyarapszik a szent érzet.

A természet templomában
Tűnedeznek a gondok;
Aggódásból folyó könyet
Szememből ott nem ontok.

Isten háza a természet;
Benne az ő szava zeng,
Valahányszor a menny dörög
Felhők között oda fent.

Árvákká lett magzatimat
— Oh én szegény elhagyott —
Istenem, hogy neveljem fel,
Ki bánattól tört vagyok ?!

E zengésben orgonának
Hallom dicső hangjait;
Istenfélő éneklőké
A madarak hangja itt.

Félre gondok^ aggodalmak!
Szívem, mért is länzanak ? I
Soh’se vetnek s nem élnek-e
Lám az égi madarak?

Térdepelek a
Hímes mezők
Oltáromul ott
Szentképül a

Mennynek Ura, a bőkezű,
Nem tartja-e el folyvást?
Liliom is vájjon fon-e?
S öltözete mily pompás !
1
A természet templomában
Tűnedeznek a gondok.
Istenemhez ott egyedül
Hála-könyeket ontok.

szőnyegen:
virányán,
a hegység,
szivárvány.

Ég Urának nagy temploma,
Szentegyház a természet.
Vágyom oda mostan és ha
Sírba dönt az enyészet.

Csepregi György.

312

Keresem az Istent.
Különös zarándok állott meg előttem,
Az esti homályban, az alkonyi ködben.
Hosszú haja kuszán omlott a szemébe,
Kínos barázdákkal volt fölszántva képe
És egész alakján valami nagy bánat
Árnyéka borongott, mely szívemre támadt
S a részvét forrását megnyitotta bennem.
Oda lépett hozzám: „Engedj megpihennem!“
Nyájas szemmel néztem a sötét emberre:
„„Ülj le mellém, vándor, s mondd el hova, merre?
Merre visz az útad és mióta járod
Nyugtalan léptekkel a messze világot?““
Megvillant a szeme és vonagló szája
Ily szavakra nyílott: „Hosszú volt a pálya
A mit én bejártam —*- de az örök álom
Addig nem jöhet rám, mig föl nem találom.
Addig nincs nyugalmam, míg meg nem kerestem!
Mert tudd meg, mi történt: — elveszett az Isten!“
Zavar a szemében, zavar a szavában, —
Boldogtalan ember, tudtam hányadán van.
Úgy sajnáltam szegényt. Szótlanul merengve
Üldögélt mellettem s az alkonyi csendbe
Mély, nehéz sóhaja szakadozva szállott.
Megragadta botját, azután fölállott.
Maradásra kértem, szóltam hozzá lágyan:
„Jó vándor, maradj itt, meg van vetve ágyam.
Hajnal-hasadásig szunnyadozzál benne.
Bárki légy, ha szenvedsz, írt adok sebedre,
Hogy megenyhíthessem, hogy meggyógyíthassam.“
„„Keresem az Istent““, szólt s tovább ment lassan.
És elröppent egy év, mint könnyű lehellet.
Egyszer, a mint este csillagfénye mellett
Békés, boldog szívvel álmaimat szőttem : —
A szomorú vándor csak megállt előttem.
„Nos“ — szólottám hozzá, — üdvözöllek testvér!
Meg van-e az Isten, a kit úgy kerestél?““
Oda roskadt mellém s mint a sebes zápor
Összegyűlt keserve omlott ajakából.

„ „ Mentem először is a nagy palotákba,
Színaranynyal festve, márványkőből vágva.
Elbolyongtam ó föld félisteneidhez,
Suttogván magamban: Itt kell lenni, itt lesz,
A hatalmasok közt, kiknél minden óra
Gyönyör és boldogság; — a kik egy fél-szóra
Milliók nyugalmát, jólétét teszik föl,
S múló vágyaikból kis szeszélyeikből
Századokra szabják nemzetek törvényét;
Kik a földi élet minden báját, fényét
Csecsemő-kezekkel játszva elkapdossák.
Itt, ezeknél lappang az isteni jóság,
Irgalom, bölcsesség, erkölcsök tökélye,
Az igazság csúcsa és a szellem mélye!
S mit találtam náluk? Hitvány, semmi elmét,
A gőg butaságát s a kéjvágy fortéimét!
Hol van hát az Isten ? A h! a templomokban,
Zárdák menedékén — ott rejtőzik, ott van,
A tömjénes oltár, a szék közelében,
Hol mindennap róla prédikálnak szépen!
Mentem a papokhoz, sorra jártam őket,
És találtam — ó jaj szent kereskedőket,
A kik az Istenből üzletet csináltak !
Néma megvetéssel fordítottam hátat.
Mentem a tudóshoz, mentem a művészhez,
Náluk van bizonynyal! Istenileg érez
A magasztos költő; lénye csupa eszmény,
Szüntelen a szépet, a nagyot keresvén.
S mit találtam náluk? Önző, irigy lelket,
És egy darab konczot, mely fölött pereltek.
Mutogatták vígan egymás szennyét, foltját,
Boldog kárörömmel egymást megcsúfolták,
Rátapostak durván gyöngébb társaikra,
Hogy kihunjon bennök az isteni szikra,
Szidták, tépték egymást, mint az útonállók —
Nem! A mit kerestem nem találtam nálok!
Hova menjek? Lábam ingadozva lépett
A nyomor lakába . . . és láttam a népet!
Láttam sorvadt munkást, iszonyú csontvázat,
A ki bősz haraggal sorsa ellen lázadt
S meghalt mint veszett eb, agyonütve félig.
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Láttam a börtönök sápadt csemetéit,
A hat éves tolvajt, a tíz éves zsiványt,
S megcsömörlött lelkem halni, halni kivánt!
Láttam az anyát is, az anyát, ki ölbe
Hordott csecsemőjét gonoszul megölte.
Láttam az apát is könyemen keresztül,
A komor családfőt, a ki gyökerestül
Irtotta ki fázó, éhező családját,
Mint a hogy kertészek a dudvát gyomlálják.
El, csak e l! Borzadva hagytam ott a népet, —Nincs ott Isten, a hol ilyenek történnek!““
Lehajtotta fejét, tenyerébe fogta.
Úgy maradt sokáig, csendesen zokogva.
Azután felszökkent, őrült lázban égve,
S kezdett futni, futni, be a messzeségbe.
Harsány, búgó hangja visszacsengett fájón:
„Elveszett az Isten! De meg kell találnom!“
Ábrányi Emil.
<3 *

Az istentagadókhoz.
Tépjétek a hitet,
Szaggassátok széjjel,
Űzzetek játékot
Az Isten nevével,
Törjétek a lelket
Az érző szíveket:
Minek a kebelben
Hit, remény, szeretet!
Járjatok el szerte,
Hirdessétek bátran :
„Nincs Isten a földön,
Nincs a magasságban;
A nagy világűrben
Csupán anyag minden,
A mi ezt vizsgálja:
Az ész — az az Isten!“
Hanem, majd ha láttok
Felzokogó embert,

Kit a sors csapása
Földre sújtva megvert,
Ha látjátok, a mint
Jó Istenét kéri:
Adjatok hetyette
Más hatalmat néki.
Adjatok hatalmat,
Melybe’ bízva-bízik,
Hogy őt megsegíti,
Vezeti a sírig,
Szivébe reményt önt,
Hitet a leikébe:
A sírnál nincsen még
Az életnek vége . . .
S majd, ha láttok embert,
Elvetemült rosszat,
Ki a világra csak
Kárhozatot hozhat,
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Hogy félelmet keltsen
A gonosz szívében!

A ki nem ismer jót,
Mert az a jó neki,
Mikor a más szívét
Marczangolja, tépi:

S majd ha elközelget
Utolsó órátok,
Megszáll a rettegés,
Miként nehéz átok,
Az ész szava elhal,
Csak a lélek remeg:
Vigasztaljátok meg
Jajgató szívetek!

Majd ha láttok ilyet
Adjatok hatalmat,
A melynek félelme
Bűntől visszatarthat.
Hatalmat, mint Isten
Odafenn az égben,

Nagy Vincze.
«3?

A világi bölcseknek.
„Ki nem hisz a mély bölcseségnek,
Hogy minden csak por és salak,
És elmereng a puszta semmin,
Szegény, ábrándos, balgatag!“
Gúnyoljatok ki, magas elmék,
És forduljatok tőlem el,
Megvetve a port és göröngyöt,
Eszmékért lángol e kebel.
„Ki lázas agya szüleményét
Térdén imádja kegyesen,
És felkiált a siket éghez,
Megtébolyodott, esztelen.“
Ám kaczagjatok, rideg bölcsek,
Ajkamról felszáll hő ima,
Atyámtól alászáll a válasz
Imádó ajkam hangira.
„Ki buzgón fárad éjjel, nappal,
Hogy győzzön a jog és erény,
Legyen bár díja nyomor s szégyen,
Szánandó őrült az, szegény!“
Szent őrület, óh lakjál bennem,
Mig éltem tart az ég alatt,
Mit szerzek téged megtagadva.
Váljék méreggé a falat.

Óh, ha tán kell, hogy lelkem egykor
Elveszsze hitét s erejét,
Ha azt a bú s gond évek múltán
Mint gyenge foszlányt tépi szét;
Atyám, — kit nyíltan vall most ajkam —
Úgy törjék jókor meg e térd,
Ne érjem meg, hogy súgva mondják:
Lám, végre ez is észre té rt!
Torkos László.

A hitetlen.
Egy zajos nagy városban egy kis család lakott:
A férfi mérnök volt és egy gyárnál dolgozott,
Szép ifjú felesége a jóság volt maga,
Egyetlen gyermekük egy kicsiny fiú vala.
A férjnek egész napja munkába’ telt le ; ott
A gyárban, gépei közt járt-kelt, dolgozgatott.
Komoly s kissé mogorva embernek ismerék,
Kit tréfálni, nevetni nem láttak soha még.
Ilyen volt otthon is ; ha este hazakerült,
Szobájába vonult és könyveibe merült,
Vagy számításba kezde, s az foglalá el őt,
S nem mozdult asztalától késő éjfél előtt.
Neje, kit szintén munka foglalt napestig el,
— Hisz kis háztartásban is sok, a mit tenni kell, —
Esténként gyakran nyitott be hozzá s szólt ekként:
„Hagyd abba már a munkát, légy már kissé miénk“.
Aztán megnyílt az ajtó, s mint mikor napsugár
Az elzárt sötét helyre egy kis résen beszáll:
Ajkán vidám mosolylyal a gyermek befutott,
S térdére ült apjának s vígan hintáza ott.
Az apa félretette — mit is tehetne mást —
A gépek czifra rajzát, meg a sok foliánst,
És némán simogatva a kis fiú fejét,
Hallgatta, mit az mondott, a sok bohó mesét . . .
Bizony, ha nem lett volna ez a vidám gyerek,
A szegény asszony élte rideg lett vón, rideg,
így is, — óh hányszor történt, sok, sok hosszú napon,
Míg a fiúcska játszott az árnyas udvaron,

Az asszony, asztalánál a míg dolgozgatott,
Varrására óh mennyi könycseppet hullatott!
Nem az bántotta őt — már abba belé szokott,
Hogy férje néki kevés időcskét áldozott, —
Óh, ennek az asszonynak volt égetőbb sebe,
Mit sohsem felejthetett, mit mindig éreze.
Oly ellentét állt köztük, mely lélekig hatott,
S mit idő és megszokás el nem simíthatott!
A feleség hitbuzgó, istenfélő vala,
Szelíd, mint a mennyország legtisztább angyala.
Imával kezdte napját és azzal végezé,
Ha kételye támadt tán, csak szívét kérdezé,
S az, mert beléje Isten hitet, erőt adott,
Elébe mindig híven helyes irányt szabott.
A férj, ki gépek között töltötte idejét,
Hideg számításokban tőré mindig fejét,
Az anyagnak világát ismerte el csupán.
„Mért fussak — mondogatta — hiú eszmény után?!
Elég, ha azért küzdők, a mi elérhető,
Ha olyan úton járok, a mely kimérhető.
Nem egyéb álomlátók hiú agyréminél,
Hogy a lélek nem hal meg, hanem örökkön é l!
Ej asszony, asszony, annyit felfoghatnál te is,
Hogy lélek, különálló a testtől nincsen is.
Anyagból álló szervek egymásra hatnak és
Úgy áll éld az élet. De persze hát kevés
Kiváncsi, együgyűnek ez a földi világ,
Hitet teremt és azon — úgy mondja — égbe hág,
És keres mennyországot, keres Istent! No én
Nem indulok el ilyen kis gyermekes mesén.
Hagyj békin engem asszony, én nem imádkozom,
Egy gép-terv jár eszemben, azon gondolkozom.
Eredj, ha kivánsz, de én templomba nem megyek,
Akkor már okosabb lesz, akármi mást tegyek“.
így, így beszélt a férfi; s az asszony a szegény
— A míg két forró könycsepp jelent meg a szemén,
Kezeit összefogta, még térdre is rogyott,
S az égre nézve, mondá: „Hidd el, hidd el, hogy ott,
Fölötte a felhőknek él ám Isten, a ki
Hiú daczod meg fogja egyszer sokallani,
S a melyen eddig veszély nélkül haladhatánk
Életünk útján átok, nehéz sors vár reánk!“
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A férj haragra fogta. „Ej, hagyj nyugtot nekem,
Képzelgés meg nem zavar, nekem nincs Istenem.
Ha baj ér, — no mert érhet — nem Isten méri rám,
S ha elhárul fejemről, nem ő cselekszi ám".
A nő maga maradván, kesergett, sírt soká, —
Kezét tőré és aztán imára kulcsolá.
Kérvén az igaz Istent, a kit szeretve fé l:
„Bocsásd meg néki Uram, nem tudja, mit beszél!“
Aztán ölébe kapta kedves kis gyermekét,
Ki anyját utánozva, apró picziny kezét
Osszefogá, s imáját mosolygva mondta el.
A fehér liliomszál, mely illatot lehel,
Az ártatlanságnak jobb jelképe nem lehet:
Mint — imádsággal ajkán — e mosolygó gyerek!
Mosolygott akkor. Oh de egy téli zord napon,
Nagy szélvihar dühöngött, hideg is volt nagyon,
Az apa későn este a mint megérkezett,
A kis fiú az ágyon remegve vetkezett.
Az arcza halovány volt, kezecskéje hideg . . .
Éjjelre forró lázba esett szegény gyerek.
Orvost hamar! Az orvos megjött, megnézte őt,
Kis kezét fogva soká ott állt az ágy előtt,
S az anyához fordulva mondá: „Nagy a veszély!“
Künn így szólt az apához: „Még egy napot ha él“.
♦
. . . A szélvihar csak tombolt, a tetőt csapkodá,
De a mely az anyának hű szívét zaklatá,
Az a vihar rémítőbb volt sokkal mint amaz,
S annál erősb, mert miben utat lelne, — panasz
Nem hangzott el az anya ajkárul. — Gyönge nő,
Téged nehéz órákban sem hágy el az erő!
Hosszú léptekkel mérte a férfi a szobát,
És ily szavakkal fordult az asszonyhoz: „No ládd,
Ha élne igaz Isten ott a felhők felett,
Nem büntetné talán ez ártatlan kisdedet ? 1
A mi most e szegénynek kínt, fájdalmat szerez:
Csakis a természetnek gonosz játéka ez!“
Az ágy fejénél álló asszony előbbre jött,
És némán térdre rogyott a kisded ágy előtt.

Aztán imára fogva két reszkető kezét,
Ajkáról ég felé föl így szárnyalt a beszéd:
„Atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék neved,
Oh jöjjön el országod mind e világ felett,
A mit akarsz, legyen meg ott fönt, mint itt velünk,
Add meg mindannyiunknak, mi éltet ad nekünk;
Ha vétkezénk, bocsásd meg, mint szívünk megbocsát
Annak, ki ellenünkben emelte tán szavát;
A kisértésnek rémét hozzánk férni ne hadd,
S ne engedj a gonosznak felettünk diadalt;
Dicsőség és hatalom s ország kezedbe’ van, —
Legyen is úgy mindvégig, örökre úgy, Uram!“
lm így keltek vonagló ajkáról a szavak,
S fehér galambseregként magasba szálltának,
Föl-föl egész az égig, át annak kapuján,
S leszálltak ott az Isten trónjának zsámolyán.
— Fehér galambcsapat te, fönn szárnyaló ima,
A béke olajágát hozd válaszul, — mit a
Szegény anyának zajgó, viharzó szíve vár,
Míg nem telik csordultig a keserű pohár! . . .
Kevés a híja néki . . . A mint a hű anya
Ránéz a kis betegnek csukott pilláira,
A mint elnézi fájón az izzó homlokot,
— Könyörtelen halálnak a jegyét látva ott, —
A mint szorongva látja, hogy a kicsiny kebel,
A mely előbb zihált még, most már alig lehel:
— Lankadni kezd az anya szívében az erő,
S szeméből könyeinek patakja tör elő,
Két reszkető karával csügg drága gyermekén:
„Nem adlak a halálnak, — enyém maradsz, enyém!“
Az apa komoran áll a szoba szegletén;
Vájjon milyen gondolat czikázott át fején?
Gondolt-e arra, hogy ha ez a kis szív megáll,
Kihervad a világból a legszebb rózsaszál,
Komor házába’ többet nem hallszik víg dana,
Nem lesz, ki néki eztán meséket mondana! . . .
— Oh te rideg elmélet, te sivár felfogás,
Te, számot csak anyaggal vető okoskodás,
Te józanságnak látszó hitetlenség, — no hát
Meg tudsz-e állni akkor, ha kis szobánkon át
Suhintja barna szárnyát a halál szelleme,
Kis gyermekünk utolsó tusát ha ví vele ?! . . .

Oh gonosz hitetlenség, te rémes hatalom,
Hogy tartod martalékod’ erős rablánczokon;
Kinek lelkére egyszer reá tevéd kezed:
Hogy nem tud szabadulni, oh, hogy nem bir veled!
— Lám e komor apának egyetlen magzata
Utolsókat piheg már, nem is lesz több szava,
Kis ágya szélén ott ül a rémítő halál,
S bár az apa szívéhez a kín utat talál,
Te, gonosz hitetlenség, nem engeded meg azt,
Hogy imádságba öntse a keserű panaszt,
Irgalomért az Isten előtt könyörgeni,
Hisz gyermekét egyéb már meg úgy se mentheti.
— Az ágy felé az apa kitárja karjait,
De imádságra nyitni nem tudja ajkait!
. . . A szélvihar csak tombolt, — iszonyú éj vala,
Betegével egyedül maradt a hű anya;
A hit még tartá benne a lankadó erőt. —
Az apa nem tud állni a haldokló előtt;
Kitántorgott a szomszéd szobába és leült
A pamlagra, s fejéit ott, — mely tán láztól heviilt —
Kezére hajtva, — némán gondolkozott soká . . .
. . . A szél az ablakokat még mindig csapkodá;
De már az éj sötétje oszolni kezde el,
A hajnal bíboros szép palástját vette fel,
Kigyúlt a fény keletről, — s mely a szobában ég,
A kis mécsesnek lángja lassan halványodék;
Az élet szikrája is mindég jobban lohadt,
A mely ott pislogott a kis szempillák alatt . . .
Beteg kicsinyjét némán elnézi az anya . . .
Most, mintha kis kebléből sóhajtás szállana,
Tán lelke repül benne egy jobb világ felé . . .
De nem, de nem, — ím szemét lassan fölemelé,
Anyjára néz, s szemfénye nincsen megtörve még,
Az életszikra benne ím újra, újra ég!
Az anya örömkönye sebes patakba foly.
A gyermek keskeny ajkán egy színtelen mosoly. ..
„Mosolygj, mosolygj anyádra szerette magzatom,
Meghallgatá imámat az égi irgalom!
Te apja, je r ! ! . . .“ Akart még mondani valamit,
De az öröm könyűi elfojták szavait . . .
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A férj fölrezzent, s látva a néma könyeket,
Azt gondolá, hogy szegény gyermek kiszenvedett;
S ezt gondolván, kínjában fölordít hangosan:
„Hát a te jó Istened, mondd asszony, merre van? !“
S oda rohan az ágyhoz, s megdöbbenve megáll,
Halottat vélt ott látni, s kis mosolygót talál.
Az, kis kezét kinyújtva, halk hangon szólni kezd:
„Fölszálltak már az égbe, jöhetsz apám, jöhetsz.“
— E szókat ajakára talán a láz adá ? . . .
De ő erősebb hangon, mosolygva folytatá:
„Vendégeim valának, — egy szép angyal-csapat,
Friss, illatos virággal hinték be ágyamat.
Mindegyik azt susogta, hogy Isten küldte őt,
Meggyógyítani engem, szegény kis szenvedőt.
„Lásd, mondá egyik, Isten mindég vigyáz reád,
Mert jó vagy, s örömet lel benned anyád s apád.“
Megsimogatták szépen arczom, kezem, fejem
Az angyalok, s egyszerre semmim se fájt nekem,
Aztán az égbe szálltak, túl a felhők felett . . .
— Ugy-e apám, az Isten minket nagyon szeret?!. . . “
Elhallgatott a gyermek, — az anya zokogott, —
Az apa azon helyben, a mint megálla ott,
Megtántorult s lehajtva keblére a fejét,
Térdre rogyott és összefogá mindkét kezét;
Ajka, szókat keresve, némán, lassan mozog . . .
Az anya most hangosan imádkozásba fog:
„Atyánk, kivagy a mennyben, szenteltessék neved!“
. . . Az apa szíve mélyén csodásat érezett
S az asszony szava után — mint kis gyerek szokott —
Csöndes, remegő hangon, buzgón imádkozott . . .
Legifj. Szász Károly.

a*
Szivárvány.
„ . . . Apám, hová megyünk? . . . "
Szepegve szól a kis fiú
Apjához, a ki szomorú.
Sötét szemekkel néz az égre,
A vihar-felhős messzeségre.
Ez durva kézzel rántja meg:
— — — „„Jerünk!““
„. . . Apám, hová megyünk?“ . . .
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Fuldokló hangon szól az ap ja:
,,„A hol nyomor nincs, nincsen éhség,
Hol örök álom van s sötétség . . .
A hol siralmunk sírját ássa
Egy hosszú élet kínlódása,
Hol le nem nézi a szegényt a gazdag;
Házába az örök vigasznak . . .
A hol éhen nem sír az árva,
S az Isten szíve nincs bezárva . .
A hol a szívem nem reped meg,
Ha enni kér a síró gyermek,
S nem adhatok! . . . “ “
A kis gyerek
Még jobban megrendül, szepeg.
Kicsiny lábával futva-fut,
— Göröngyös, süppedős az út —
S a durva kéz csak vonja, vonja . . .
Föl-fölmerül szegény otthonja:
A beteg asszony, . . . üres asztal,
A mely árvát meg nem vígasztal,
A szalma ágy, az élet rongya! . . .
. . . Hideg van otthon . . .
És az apja
A messzeségbe vonja . . . vonja . . .
Megdörren az ég . . . Sápadt villám
Czikázik át a láthatáron.
Esőcsepp koppan kettő . . . három . . .
Erdő borul fejük fölé,
S a néma lombok szent csendjében
Egy kis madár dalolgat éppen.
A környező nagy némaságban
Oly ünnepélyes hallgatás van . . .
Az apa egy perczig megáll
Az első fa gallyainál, . . .
S fájó lelkén zengve hat által:
Az erdő himnusza, madárdal.
S a mint a fára feltekint:
Rákezdi a madár megint.
S a távol vihar orgonája
S fészkén ülő madár danája
Csodálatos összhangba olvad.
Egy égi kéz a legnagyobbat

S a legkisebbet átölelve,
Mennydörgésben s csalogánydalban,
Eget rendítve s édes-halkan
Szólal meg a természet lelke . . .
„. . . Apám, — hová megyünk?“. . .
Egy kitörő könyet törölve,
Lezárt szemekkel kapja ölbe
S halkan felel szegény ap a:
„„A hol sírunkra vadvirág nő,
S madárdallal sirat az erdő, —
Hol a szegény hazája van:
Odamegyünk, kicsiny fiam . .
S míg a kis ártatlan kacsója
Szemét villám fényétől ója,
S még jobban apjához tapad:
— lm, a hajló ág meg-megzörren
S meglátnak lenn a puha zöldben
Egy leesett madárfiat.
Jaj ! hogy vergődött, hogy sikoltott
A kis anyamadár! . . . Kioltott
Kis életboldogságát félti . . .
Le nem repülhet, mert nyomába
Lehullhat a többi madárka.
S míg az vergődik odalenn:
Szívettépő bús vijjogással
Segítne rajta szüntelen! . . .
S sírásba fullad a madárdal . . .
. . . Az apa némán lehajol, —
Kicsiny fiát keblére zárta . . .
Az ég dörög még valahol,
De lelke mélyét általjárta
A kiderült ég egy sugára . . .
A madárfiat felveszi, . . .
S gondos kezekkel az anyjához,
A kis fészekbe fölteszi. —
. . . S szól a fiú: „Apáin hová megyünk?“
Sóhaj szakad fel a nyugodt kebelből
S felel: „„Dolgozni, élni, kis fiam! . . .
Küzdünk tovább, mint annyian.

Mint a madárka félti kicsinyét,
Hadd féltsem én is ! megsegít az é g ! . . .
Jeriink, fiam!““ . . .
. •
„Nézd csak apám!
Szivárvány fénylik ott a bérez fokán,
S kallod?! . . . megint dalol a kis madár!“. . .
Váradi Antal.

Hit, rem ére, szeretet.
Uram ! te vagy hitem-nek kősziklája,
Mit bár az élet-tenger ostromol:
Dühét hiába tékozolja rája,
Megáll az és habokba nem omol.
Homlokán a vihar küzd bősz csatákat,
Oldalán a szél dühe megtörik,
Tövéhez a hullám mindegyre árad,
De az nem enged, megáll örökig;
És kő lapjára, szent betűkbe vésve,
Miket az Úr keze örökitett:
„Csak benne bízzál minden szenvedésbe’,
Ne lankadjon, ne csüggedjen hited!“
Uram! te vagy reményem vasmacskája!
— Bár járjon örvény-tölcsérek felett,
Bár ingadozzon életem sajkája,
Te elmerülni még sem engeded.
Tőled remélek, várok szabadulást.
Ha örömimnek napja alkonyul:
Félelmeden nézem a csillaghullást,
Reményem csillaga, ez le nem hull!
Felé fordulva a vad éjszakában,
Mint a delejtű a vész tengerén,
Szívem nem csügged, megbízik magában:
Biztatja a benned vetett remény!
Uram ! te vagy a szeretetnek napja,
Fény és meleg forrása egyedül.
Vérem édes lángját ez lobogtatja,
Ez a tűz, melytől szívem melegül.
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Ez tanít hőn ölelni minden embert,
A boldogat úgy, mint a szenvedőt;
S midőn a sorsnak sújtó karja megvert,
A türelemben ez nyújt új erőt.
Ez nyitja a kéj legtisztább forrását,
Mely enyhet ad sivatag közepeit;
Felemeli a szívnek roskadását
Szent balzsam-itallal: a szeretet!
Oh szív és érzés tiszta háromsága!
Foglald el az én szívemet lakul,
Ragyogj életem ege fölött, drága
Soha nem halványuló csillagul.
Onts fényt a bujdosó setét utára,
Kit zord rög és tövis megvérzenek;
A csüggedőnek légy vígaszsugára,
Bús éjjelében szenvedésinek.
Mennyei üdvnek édes érzetével
Hasd át és melegítsd fel szívemet,
S bár napomat a sír éje fedné el,
Maradj velem : hit, remény, szeretet!
Szász Károly.

XL

Szeretet.
Szeretet.
1. Kor. 13.

Ha szólnék nyelvükön
Emberek s angyaloknak,
S bennem a szeretet
Lángjai nem lobognak:
Olyanná lettem én,
És ékes szózatom,
Mint zengő érez csupán
És pengő czimbalom.
S tudnék titkot s jövőt
És minden bölcseséget,
Hogy felfognám vele
A kezdetet és véget,
S bár volna hegyeket
Mozdító nagy hitem :
Szeretet, nélküled
Nem volnék semmi sem.
S ha minden vagyonom
A szegényeknek adnám,
És vértanú gyanánt
Testem a tűzre dobnám,
Hogy lássa a világ
Jó cselekedetem :
S nincs bennem szeretet —
Mit használ az nekem!
A szeretet kegyes
És teljes türelemmel,
Nem álnok, nem irigy
És nem fuvalkodik fel.

Nem tesz éktelenül.
Önhasznát nem lesi,
Feledve önmagát,
Más üdvét keresi.
Nem gondol gonoszát,
Nem gyűl hamar haragra,
Hamisságot ha lát,
Nem örvend soha rajta.
Örül, ha emeli
Az igazság fejét
És mindent elfedez,
Jobbját nyújtván feléd.
Mindeneket hiszen,
Nem csügged el bizalma;
Mindeneket remél,
Szünetlen, élve-halva.
Élet tusáiban
Eltűr mindeneket
És el nem fogy soha
Az igaz szeretet.
Megszűnik tudomány,
Próféták nyelve hallgat,
Leköti némaság
A bölcseknél az ajkat.
Mert rész szerint vagyon
Bennünk az ismeret,
Te, tökélyesség
Ezt mind megszünteted.
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Mikor gyermek valék,
Mint gyermek szóltam s tettem;
De mindezt elhagyám.
Hogy férfiúvá lettem.
Most tükör által és
Homályban láthatunk,
De szemtiil-szembe majd,
Ha czélhoz juthatunk.
Mig odafenn leend
Dicsőbb czélhoz jutásom :
Szeretet, hit, remény:
Megmarad ez a három ;

Örökké megmarad,
Bár mindent sír temet,
S ezek közt legnagyobb
Te vagy, oh szeretet!
*
*
*
Szeretet Istene,
Buzgón, könyörgve kérlek,
Szerető szívet adj,
Míg odafenn dicsérlek,
így síron innen és
A síron messze túl,
Áldott s boldog leszek
Kimondhatatlanúl!
Sántha Károly.

<3?

Az irgalom.
Hullnak a levelek sivár őszi ködben,
Hullnak az emberek napról-napra többen;
Házalva jár köztük nagy emésztő kórság,
Mindenik fásultan várja maga sorsát.
Mert a ki ma örül édes övéinek,
Azok ágyát holnap tán sírva veti m eg;
S a ki vala még ma hivalgó erőben,
Lesz tán holnap után künn a temetőben.
Barabás Bálint is csak letörik egyszer,
Elfekszik az ágyán erőtelen testtel,
Szemeit lehunyva mozdulatlan pihen,
Ismeretlen láng gyújt tüzet ereiben.
Mogorva arczán ott piroslik a vészjel,
Mint távoli tűzvész a felhőkön éjjel.
Nosza az asszony sem veszi ám tréfának,
Elborítja lelkét iszonyú nagy bánat,
Indul hamarosan a szomszéd városba,
Puszta mező útját maga elé fogva,
Hogy a halál ellen ha orvosság van itt:
Tudós doktor urak mondjanak valamit.
S gyógyszerárús alig hogy végezi tisztjét:
Barabás Bálintné iramodik ismét.

Köti lábát itt ott fakadó út sárja,
Haramia-módra a szél útját állja;
Buzgalma egyre nő, de ereje lankad,
Lélekzete gyorsabb, de lépése lasabb ;
Eltikkadva bámul, hazafelé folyvást,
Keresve a ködben a faluja tornyát.
A határon, hova már a falu látszik,
Derékon szeli át az utat a másik,
Mintha a természet óriás keresztet
Rajzolt volna oda utas embereknek,
Hogy a ki arra jár, emlékezzék róla.
Igaz áhítattal a nagy Megváltóra
S felebarátitól fukar önzés szóraja
Irgalom adóját soha meg ne vonja.
Barabás Bálintné, a mint oda éré,
Esengő nyöszörgés hallatszik feléje:
„Jámbor utas asszony, könyörülj meg rajtam,
Ne hagyj itt elveszni rettenetes bajban!
Ha már meg kell halnom: vezess el legalább
Valamely gazdátlan rongyos eresz alá“.
Öreg koldusasszony hever az útszélen,
Nyögve súlyos baját, dideregve éhen;
Látja a siető utas ugyan szegényt,
De alig veti rá permetező szemét.
„Nincs időm megállni, nem lehet, nem lehet!
Az én jó uram is halálosan beteg:
Másvilág kapuja kilincsén a keze . . .
Orvosságot viszek, sietnem kell vele“.
Bús, panaszos váddal búg a beteg rá ja :
„Itt hagysz hát elveszni vadak prédájára 1
Atkozott életem végre ha leéltem:
Hogy még egy imát se mondhassanak értem !“
Hogy ezeket hallja Barabás Bálintné,
Csak megáll, mintha egy titkos kéz érintné.
Útközben idáig csupán egyet érzett,
Hanem érez most már két kötelességet.
Mert helyet cserél ám minden a világon:
Agyat vált a folyó széles rónaságon;
Zugó tenger vize elönti a szárazt
S régi medre helyén viszont száraz támad;

Fényes égi testek bujdosnak örökké,
Forgat, kötöztet itt mindent az öröklés,
Hatalma egyedül az irgalmon nincsen:
Ott lesz az mindenkor az asszonyi szívben.
Vissza is fordul a beteghez ott nyomban :
„Mégis csak fölveszem valamiként onnan.
Ha nem könyörülnék én a mások baján:
Segedelmet Isten otthon hogy adna rám!“
És a koldusasszonyt felemeli onnat,
És vonzolni kezdi, bár maga is roskad;
Meg-megáll terhével, az idő meg halad,
Vakuló alkonynyá öregedik a nap ;
Aztán viszi újból, sóhajtozva egyre:
Jaj, eddig egyedül már rég otthon lenne !
De mikor a falu végére vergődtek,
Ottan valami zaj megállítja őket:
Lovas dobog hátul szilajon vágtatva,
Habos az egész ló tajtékos a zabla ;
Kiáltás is hallszik, a mint a köd megül,
A száguldó alak látásnyira kerül:
„Állj meg, boldogtalan asszony, ha te vagy o tt!
Szerencséd hogy utolértelek valahogy!
Gyilkos hiba történt a nagy sietségben:
Urad orvosságát máséval cseréltem.
Nesze itt az övé ebben gyógyulás van,
De szörnyű halál a másik orvosságban!“
Barabás Bálintné elszörnyed e szóra,
Szinte kifordul még az út is alóla ;
Orvosságot cserél s azzal riadva fut,
Veszéklő keserve betölti a falut:
Jajgatva az urát, váltig panaszolja,
Mintha az a baj már meg is történt volna.
Ne fuss, szegény asszony, nincsen mitől félned,
Halál fia nem lesz immár a te férjed!
Igaz irgalommal megmentője lettél,
Máson könyörülve: rajta segítettél.
Ne félj, fölépül ő s még boldogok lesztek,
Hosszú nagy életnek soká örvendeztek.
Jakab Ödön>

Tanács.
Kiket szeretsz s a kik szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek:
Ne haragudj rájok sokáig!
De öntsd ki szíved’ s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könyét:
Bocsáss meg 1 hidd, enyhedre válik.
Oh egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.
Ne légy te büszke, légy őszinte,
Hived legott azzá lesz szinte,
Oszlik gyanú, megenyhül bánat;
Oly váratlanul jöhet halálunk!
S ha egymástól haraggal válunk:
A sírnál késő a bocsánat.
Gyulai Pál.

Ének a szeretetről.
A szeretet a világ megváltója,
Ez fedi a bűnt, az árvát ez óvja;
Ez ád kenyeret a koldus kezébe,
Az elhagyottnak ez a menedéke.
— Csak egy szentség van a világ felett,
Örökkétig való: a szeretet!
A tudományod fölérhet az égig
És bölcs lehetsz, el a bölcsek kövéig,
Lehetsz okosabb, bátor mindeneknél:
Nem tudsz te semmit, hogyha nem szerettél!
— Egy bölcseség van a világ felett,
Örökkétig való : a szeretet!
Lehetsz nagy úr, hogy akár a királyok
Irígylík meg roppant gazdagságod,
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De ha árván, szeretet nélkül éltél:
Koldusabb vagy az útszéli szegénynél...
Egy hatalom van a világ felett,
Orökkétig való : a szeretet!
Förödhetsz a dicsőség özönében
És elbonthat minden földi érdem,
Ha nincs érző melege a szívednek:
Semmise vagy, akárkinek neveznek!
— Csak egy érdem van a világ felett,
Orökkétig való : a szeretet!
Mert szeretet a világ megváltója,
Ez feddi a bűnt, az árvát ez óvja.
Ez ád kenyeret a koldus kezébe,
Az elhagyottnak ez a menedéke.
— Csak egy szentség van a világ felett,
Orökkétig való : a szeretet!
Szabolcsba Mihály.

Szeress! . . .
— Freiligrath. —

Szeress, óh mig szeretni tudsz,
Szeress, szeress, óh míg lehet;
El jő a gyászos óra majd
S bánkódol néma sír felett!

Szeress, óh mig szeretni tudsz
Szeress, szeress, óh mig lehet
Eljő a gyászos óra majd
S bánkódol néma sír felett!

Mig csak van egy igaz barát,
Ki érted él, buzog, heviil:
Hevítse szived is viszont
A szeretet szünetlenül.

Letérdelsz majd s a hamvakat
Könypermeteggel öntözöd
És fuldokolva rejted el
Fejed a kósza fű között.

Ki bizalommal néz reád,
Halmozd el minden jóval azt,
Derítsd örömre napjait
S ne hozz szivére bűt, panaszt.
Jól fékezd nyelvedet kivált!
Sebezni nincs tán szándokod,
De jaj, talál a durva szó
S barátod elhagy és zokog! ..

Esengve mondod: „Nézz reám!
Nézd, itt könyörgök sírodon;
Feledd, hogy megbántottalak,
Sebezni nem volt szándokom!“
De ő nem hallja már szavad,
Nem jő feléd, hogy átkarold,
Nem mondja: „Rég feledve
[már!“
Beszédes ajka néma, holt.
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Lehet, hogy megbocsáta rég,,
S ott lenn már nem neheztel ő,,
De egykor: bántó,nyers szavad
Égő könyűket csalt elő.

Szeress, óh míg szeretni tudsz,
Szeress, szeress, óh míg lehet;
Eljő a gyászos óra majd
S bánkódol néma sír felett!
Bogdánfy Lajos.

<3?
A legszebb jutalom.
Szólott az Úr az angyalok karához:
„Egy bolygót hord ölén a mindenség,
Mely nem hasonlít semmi más világhoz, —Mit ihletett perczemben alkoték.
Virányain napomnak örök fénye,
Csillagjaimnak ezre reng egén
S ki lelkem részét hordja kebelébe’,
Rajt’ képmásomra teremtve a lény.
Nos, szálljatok le hát e földtekére
És járjátok be minden téréit,
Beléoltsátok a lakók szívébe,
Mi szép, magasztos s lelket nemesít, —
Hogy ébrednének czéljuk tudatára
S mi bennük isteni — megértenék,
S e föld legyen műveim koronája:
Az alkotás dicsérje mesterét.
lm menjetek s ha végezve munkátok,
Számolni róla visszatérjetek
Szent zsámolyom elé.“
*

*
*

És visszajöttek sorban, a mint mentek,
A bátorság erénye legelői:
— Uram, zászlóm alá gyűlének ezrek
S a gyáva had előttünk rendre dőlt;
Feltámadánk az elnyomott jajára,
Nagy eszmékért nem féltünk ontni vért,
Vezettem népem’ vészthozó csatában,
S tanítók halni jóért, igazért . . .
— Elvetted érte, látom a jutalmat,
lm fejeden jele a diadalnak

A cserfa-koszorú. Ekkép az Űr
Es inte a másiknak.
— A természet nagy titkait feltártam
És felfedeztem új világokat;
Szövétneket ragadtam a homályban
S bejártam véle nem járt utakat.
Mindenben csak az istenit kerestem,
Mi véghetetlen, egy, szent és örök . . .
Az Eszmét fennen milljóknak hirdettem
S milljókra hagytam mint szent örököt.
A mit hirdettél, nagy volt s halhatatlan,
Jutalmad érte szinte hervadatlan,
Méltán disziti fürtid’ a babér.
Tovább, tovább . . .
— Nagy Úr, csodát míveltem én a földön,
A porszemekből hegyet alkoték ;
Ha hasztalan kiizdék egy emberöltőn; —
A századokban nem csalatkozék.
Mit csüggedésnek hívnak, nem ismertem,
A lomhaságnak nem hajték fejet,
Munkás kezemnek nem volt lehetetlen,
Mit egy nem bírt, győzték az ezerek!
— A szorgalom s munkának alkotása
Áldásom híján nem marad soh’sem,
lm kincset hoztál bőség szarujába’,
A gazdagság tiéd.
És jöttek még sokan meg elmondották,
Hogy mit tevének szépet és nagyot,
Ha mit jutalmat kaptak, megmutatták,
Pedig jutalmat mind, bőven kapott.
Csak az, ki végsőnek maradt a sorból,
Üres, kézzel csak az állott elő:
Az Úr komoran néze rá a trónról,
A míg nyugodtan, bizton szól a ő.
— A jótékonyság angyalának hívnak,
Jól ismer engem kunyhó s palota;
Könyet törölni készen, a hol sírtak,
Ott voltam én, hol bú s gond harczola.
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Nemes, szép czélhoz hányákat segíték,
Megmentek hány veszendő életet , . .
Hol csüggedést találtam — lelkesíték,
Örök törvényem volt a szeretet.
— Ha ily magasztos, szép munkát végeztél,
Miért, elismerésre hogy nem leltél?
Vagy tán a lény, lelket kibe leheltem,
A legdicsőbb iránt von’ érzéketlen?
Jutalmad hol maradt?
— Nem adtak nékem aranyat, babért se,
ím lábaid elé nem rakhatom.
De nézz, atyám, az emberek szívébe,
Az én munkám jutalma ott vagyon:
Egy kis virág . .. tenger kincs meg nem váltja,
Babérlevélnél hervadatlanabb,
Örök hajnalnak hull harmatja rája,
A szív kihűl — a hála él, marad 1 . . .
— Tiéd a legszebb jutalom.
Vojtkó Pál.
<3?
Mennyei angyalok.
Mennyből jövének fényes angyalok,
A lelkem rajtok úgy elandalog;
Eltűn előlem a hiú világ,
Hull homlokomra illatos virág.
Ébren vagyok bár, mégis' álmodom.
Édessé válik gond és fájdalom.
Jó angyalok, sötét ösvényemen,
Maradjatok mind síromig velem!
Itt jő a Szépség s elhagyván honát,
Tűz a mennyboltra csillag-koronát;
Rózsás ujjával a hajnalt kifösti,
A kerteket friss harmatban füröszti;
A lányra hinti csókja özönét,
S az lesüti szemérmesen szemét;
Lelket megihlet, lélek szárnya lendül,
S megtestesítve hoz eszmét a mennybül.
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A Bölcselet jő. S mélyelműn tanítja:
Nehéz titkoknak hol és mi a nyitja,
Sárgult írásban és föld üregében
Kutatja: mért, mi és mint vala régen;
A lét és nemlét kérdésén mereng,
S a menny kárpitja nyílik odafent;
Ismerni készt az embert önmagát —
„Világosságot!“ — küldi sóhaját.
Jön a Művészet. Szobrok, oszlopok,
Köveitekben élet s tűz lobog;
Itt áll a Krisztus Pilátus előtt,
A fensége megráz szivet s velőt;
A zene lengő szellő, majd vihar,
Dal ringat, szó sújt lángvillámival:
Itt Bánk bán, Toldi, Szép Ilonka képe,
Madách, Petőfi — s szállsz egek egébe.
Jön a legszentebb, Istennel rokon,
Búsan leül a puszta romokon,
Szemében köny s feledve önbaját,
Oszlatja mások könyét és jaját.
Te jösz, ha kart egekre tár a szükség
És esdve sír fel ez egy szó: segítség !
Légy üdvöz, angyal! A te szép neved,
A legszebb név: vallás és szeretet!
Sántha Károly.
<3?
A szegény asszony könyve.
Egy szegény nő, Isten látja,
Nincs a földön egy barátja,
Agg, szegény és gyámolatlan,
Ül magán a csendes lakban.
Gyásza nincsen, gyásza rég volt,
Még midőn jó férje megholt;
De ruhája mégis gyászol:
Szíve fél a tarkaságtól.
Dolga nincs, hogy’volna dolga?
Kis ebédhez nem kell szolga,
S az ebédnél nincs vendége,
Csak a múlt idők emléke.

A ki maga néz a tálba,
Azt az étel nem táplálja:
Több annak a gondolatja,
Mint a mennyi jó falatja.
Gondol vissza és előre
A sok jó és bal időre,
S félig étel, félig bánat:
Mindkettőbe belefárad.
Hejh nem így volt hajdanában,
Míg nem járt özvegyruhában:
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Tele kamra, tele pincze,
S mindig kézben a kilincse,
És szegénynek és boldognak
Udvar és ház nyitva voltak.
Yendéget nem kelle kérni:
Önként szoktak ők betérni,
Víz’ dicsérni, bor fecsélni,
És a gazdát nem kímélni.
A szegény, kit Isten küldött,
Ide gyakran beköszöntött,
És azon, mit innen elvitt,
Lelkében nem tört meg a hit:
Nem hideg pénz, hideg arczok,
Eleség volt az ajándok.
És ha néha úgy történék,
Bár ritkán, hogy nem jött venAkkor sem lön üres a ház, [dég,
Bőven volt az istenáldás:
Jobbra, balra sok a gyermek,
Játszottak és verekedtek,
S gondjaiért az anyának
Sok bajt, örömet adának.
Hajh azóta sok bút látott,
Hogy a gazda sírba szállott:
Gyermekei szétfutottak
Napkeletnek, napnyugotnak,
S a szegény nő elhagyatva,
Úgy maradt, mint a szedett fa.
Az idő jár, s ő csak megvan,
Hol reményben, hol bánatban.
Szűkén teng kis vagyonábul,
És ha néha sorsa fordul,
Gazdálkodni még most sem tud,
Ha neki van, másnak is ju t:
Jobb időkből rossz szokása,
Hogy a könyeket ne lássa,
Megfelezi kis kamráját,
S maga gyakran szükséget lát.
Most ott ül az asztal mellett,
Imakönyvében keresget.
Könyvét hívják Bózsáskertnek,
Melyben szent rózsák teremnek.

Régi, jó, de kopott jószág,
Melyet még csak a barátság
S egy pár ernyedt szál tart összve,
Oly igen meg van viselve.
S ím kopognak, és köhentve
Az öreg, jó Sára lép be :
„Isten áldja meg nagyasszony!
Most ugyancsak legjobb itthon.
Jó, hogy ilyenkor ki nem jár,
Majd elvesztem, oly nagy a sár“.
„Hát mi jót hoz Sára néni?“
„Istenem! bár tudnék hozni.
Egy kéréssel jöttem volna,
Ha miatta meg nem szólna.
Oly nehéz most a szegénynek,
Tán jobb volna, ha nem élnek.
Imádságos könyvet kérnék,
Higyje meg most oly jól esnék.
Mert hiszen ha már az ember
Szépszerint jóllakni sem mer.
Már ha szűkén él kenyérrel,
Éljen Isten igéjével,
így legalább árva lelkünk’
Az imádság tartja bennünk.
Itt, tudom, van heverőben:
Adjon az Isten nevében.“
„Jó asszony, felelt az özvegy,
Könyvem nincs több, csak ez az
De ha már úgy megkívánta, [egy.
És ettől függ boldogsága,
Vegye egy felét jó névvel,
Én beérem más felével.“
S fele ide, fele oda,
Könyvét kétfelé osztotta.
Most a két jó öreg asszony,
Hogy semmi jót ne mulaszszon,
Fél könyvből, de nem fél szívvel,
Imádkoznak este, reggel,
S ha van Isten mennyországNem imádkoznak hiában. [ban,
Vörösmarty Mihály.

Földön járó angyalok.
— Egy nöegylet jubileumára. —

A hol a fény legtöbb, legtöbb ott az árnyék,
Temető sincs, a hol virágon ne járnék,
Ragyogó pompához nyomor a kiséret, —
Ellentétes színek festője az élet! . . .
Nézzétek e várost!
Utczán, úton, téren
Ezerfejű tömeg nyüzsög villanyfényben!
Paloták ragyognak, hintók dübörögnek,
Patáktól szikrája gyűl aczélos rögnek.
Benn, a kocsipárnán csupa selyem, bársony,
Künn a bakon livré, ezüst a lakájon . . .
A gyalogút mentén, üzlet kirakatba’
Arany-ezüst ékszer garmadába rakva;
Nappali világot száz villanyfény áraszt,
Kaczagó jókedvet érdekesre bágyaszt.
Sokadalom, hűhó, zűrzavaros lárma . . .
Nézzétek e várost! Ez a fény varázsa!
S nézzétek e várost!
Pincze-odú mélyén,
Undorító bűznek gázos lehe mérgén,
Csontaszottra fogyva vergődik egy gyermek!
Rongy födi be testét, a hidegtől dermed.
A többi körülte rothadt szalmazsákon
Tobzódik az élven: önfelejtő álmon.
Csak épp ő nem alszik édesanyja mellett,
Hánykolódik vaczkán, nem mer szólni s szenved.
Kínos éhség láza aludni se hagyja,
Égető sóvárgás tébolyba ragadja,
Nem bír gyötrelmével: fölsír rekedt hangon:
„Éhes vagyok! éhes! anyám enni adjon!“
. . . Fölébred a többi s kél a szitok, lárma,
Nézzétek e várost! — Ez meg a fény árnya !
Ebbe’ az örvénylő emberáradatba’
Hullám hullám hátán vetődik a partra.
Szennyet hord az égjük, virágot a másik,
Égjük mélybe szánt le, más fölszínen játszik.
S a ki parton állva, játékukat nézi,
Gyönyörködik benne, szinte megigézi!
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Csak a mikor aztán jön egy hullám, bátrabb,
Vadabb, mint a többi, szilajabb, elszántabb
S oly erővel szökken föl a forgatagba,
Hogy a vízfenéknek iszapját mutatja, —
Meztelen árny testén rongy az a fény-fátyol
S megreszket a lég is a nyomor szavától, —
Akkor döbben, ámul s jéggé fagy a vére —Irgalom! hol maradsz ? Gyújts fényt a sötétbe’ !
S jönnek az angyalok . . .
Nincs hófehér szárnyuk,
Ezek földön járnak s ezt is, azt is látjuk.
A mit ezek tesznek, nem mese vagy álom
S a nyomukban mégis fény lesz úr az árnyon.
A nevük: szeretet! táplál éhezőket!
A nevük : irgalom ! gyógyít szenvedőket!
A nevük: a jóság! és a merre lépnek —
Erkölcs lesz a bűnből, áldás lesz a vétek!
A merre haladnak, könyből mosoly támad,
Ima lesz az átok, boldogság a bánat!
Sivatagon fű nő, tarlott ágon rózsa,
Megkínzott szíveknek béke lesz lakója!
Fény meg a bús árnyék kibékülnek szépen
S hétszínű szivárvány hasad föl az égen!
. . . A kik ezt a csodát meg tudjátok tenni,
A kik megtaníttok másokat szeretni,
Nevetek’ se hallva, ki nem ismer rátok,
Jótékony asszonyok! gyöngédszívű lányok! ?
. . . Harcz a ti munkátok, harcz a zord közönynyel,
S győzelmet arattok mosolylyal vagy könynyel.
Magasztos, nagy, nemes a ti hivatástok:
A sötét nyomornak ragyogó sírt ástok!
Sírt, a melyből aztán alig hogy feltámad —
Magára sem ismer, öröm lesz a bánat!
. . . Angyalok szárny nélkül ti jártok a földön!
Rózsákat szórni el durva sárgöröngyön! . . .
. . . Irgalom nemtői! rójátok csak egyre
Ezt a nemes utat! Tiszta szeretetre
Szükség leszen mindig e siralomvölgybe’
Akad mindig köny, mely így eseng: törölj le ! . . .
Erdélyi Zoltán.
&
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A női kéz.
Dologtalan Ids kéz, melynek tündérujja
Ábrándos dalt keltve kap bele a húrba,
Holdsugaras éjen, magányos erkélyen,
Míg a kedves ifjú sóhajt alant mélyen :
Világok összhangja, álmok birodalma
Ébred te általad, női kéz hatalma.
Büszke kéz, hideg kéz, mely szerelmi vágynak
Gyémántos ujjával tiltva emel gátat,
Világok összhangját, álmok birodalmát,
Szerelemnek jogát, örök s szent hatalmát
Egy érintésével széttöri, egy élet
Poklok világa lesz, női kéz, teérted.
Férfihomlok nehéz verítéket ejthet,
Nap heve perzseli, hol találjon enyhet?
Egyre súlyosabb lesz az életnek járma,
Szívén mind sötétebb, nehéz gondok árnya. ..
Női kéz, letörlőd azt a verítéket,
Hideg árnyat szétűz meleg érintésed.
Halál és élet közt csak egy vékony palló
Lebeg, alatt tombol örvénylő, morajló
Gyötrelemnek pokla, lázálmok iszonya. ..
A beteg gyermeket a természet vonja.
De az anya keze homlokát érinti
S az élet fuvalma véle meglegyinti.
Verőfényes élet, ragyogó arany-nap,
Holott vidám jókedv, örömök fakadnak,
Barátságos lakban boldog minden arcz még
Reménytől sugárzó, szent szülői hajlék!
Zord tél közepett is drága, meleg fészek,
Legszentebb műve vagy drága női kéznek.
De a lak. puszta lesz, fészek elhagyatva,
Ki halva, ki élve, tőle elszakadva;
A fiút, a lányt a sors úgy elvetette ;
Anyakéz a sírban éjnek közepette
Rég pihen . . . de nem, nem: ha sötét az élet,
Drága kéz, onnan is gyermeked vezérled.
22 *

Mert nehéz az élet, java jut kevésnek,
Ritka láttatja van sűrű verítéknek ;
Sok gyermek szegénység, holott áldás volna,
Ha terhes nem volna megélhetés gondja;
Beköszönt az Ínség, hideg lesz a hajlék,
Dermedő női kéz akkor sem lankad még.
De ölt, de tűz, de varr . . . tűvel hősi harczot
Folytat nem pihenve . . . óh, szegény nő, arczod
Sápadt lesz, elhervad, ragyogó verőfény
Szobában körülted szerte özönölvén,
Te küzdesz egy szörnynyel, iszonyú árnyképpel,
Melynek neve: Nyomor, gyenge női kézzel.
Oh értem a költőt,* ki nem hősök harczát
Zengte már kobozán, de fonnyadó arczát
Munkában sorvadó szegény varrólánynak.
A hangot ő adta fájó „ing-dalának“,
Mely a gazdaghoz szól szívet oldó hévvel:
Becsüld meg a munkát, esdekelve kérlel.
Oh értem a költőt, ki a dús fülébe
Ezt súgja: magadra nem vásznat öltél te,
Drága emberéltet, olcsó áron adva,
A kéz elszáradott, a mely neked varrta:
Becsüld meg a munkát: ez az emberélet,
Ne öld más életét, míg magadét éled.
Britt földön ott pihen az a költő régen,
Ki az ingdalt zengte, pihen sírölében,
Dicsősége ennyi, sírjára van írva:
„Itt pihen a költő, ki az ingdalt írta“.
Én előttem ma is ragyog még az a név,
Szívemben él ma is, lelkesít az a hév.
Az a hév, mely olvaszt, hideg jégbilincset,
Közöny jégbilincsét, melynél fagyosb nincsen.
Oh, ha hevem, lángom szíveket átjárna
S érezné mindenki, mi a gondnak árnya
A szegénynek lelkén ; jönne segítséggel
És szorítna kezet munkás női kézzel.
Hood Tamás, angol költő.
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Uram, téged áldlak, ki e női kézzel
A szegényt ruházva csudadolgot végzel!
És Fiadat áldom, ki midőn fedetlen,
Szenvedély viharján, vészes fergetegben
Fázik a mi lelkünk, e női kéz által
Betakar, befedez isteni jósággal.
Hegedűs István.
<3*
Gondviselés.
— Diakonissza-egylet alapító ünnepére. —

Felhős a nap, nem lát be a szobába,
Szegényes ágyon sápadt nő piheg,
Merev szemekkel bámul mozdulatlan,
S mint téli fagy kinn, keze oly hideg.
Fejét lehajtva néma gyötrelemmel
Az ágy előtt egy lányka térdepel;
Hervadt, miként a gyönge rózsabimbó,
Ha rá az első őszi dér lehel.
Fakó homályos ablak mélyedésén
Ott áll egy férfi mozdulatlanul;
Miként ha Istent vádolná merészen,
Fölnéz sötéten s arcza elvadul.
És a ziháló mellnek indulatja
Ajkára szökve szóban fölfakad . . .
Kinek beszél? ki hallja lázadását,
Midőn feltörnek a fájó szavak ?
„Szerettem híven, önfeláldozással,
Vezérem volt a munka, szeretet —
Mi lett jutalma? gondok nagy tusája,
Hű élettársam Ínség romja lett.
Van-é igazság a Gondviselésben?
Nyomorba fullad a legszebb erény,
S hitvány csalóknak kedvez a szerencse,
Vígan mulatnak az élet terén.“
Nehéz sóhajtás szakad föl szívéből,
De zord szeméből egy köny sem fakad,
Sötét a múlt s már a jövőbe sem néz,
Mit várhat ott, ha egyedül marad? —

Úgy elmerült e kínos gondolatba,
Szíve verését szinte hallani . . .
Nem vette észre, hogy kinyílt az ajtó
S halkan, szelíden bejött valaki.
Oly nesztelen járt, mint a légi árnyék,
Sötét ruhában nyájas nőalak;
irtózva hallja, mint tör ég felé itt
Az Isten ellen lázadó harag.
De mintha sejtné a vád szörnyű súlyát:
Most föltekint a térdeplő leány
S összekulcsolva kis kezét zokogja:
„Oh szívek Atyja, Isten, nézz le rám!
Tekints reám és szánj meg kínaimban,
Hozzád könyörgök, édes Istenem!
Hisz szent nevedre ő taníta engem,
Hozzád emelte lelkem’ szüntelen!
Ne vedd, ne vedd el drága jó anyámat,
Van már neked fönn angyalod elég,
Nekem csak egy van: édes jó anyácskám —
Oh tartsd meg, Isten, tartsd meg életét!“
E perczben egy kéz érintésit érzi,
Végig simítva forró homlokát,
S míg a leányka fölsikolt s reánéz,
így hallja zengni biztató szavát:
„Hallotta Isten kérésed’, leányom,
S megtartja majd a jó anyát hited;
Igaz, kegyelmes ő, bár titkos útján
Szándékit ember ritkán érti meg.
„Nem jó kisértni váddal bölcseségét,
A lázadóra visszasújt a vád . . .
De nem! ne sújtson; szenvedő atyádnak
Remélem én az Úr bocsánatát!“
„Ki vagy te ? — szól a férfi s összerendül,
Vonagló ajkán úgy remeg szava! —
Ki vagy te? . . . Nyájas biztató szavad tán
Egy szebb reménynek égi záloga?“
„Ki vagyok ? — mond a jövevény szelíden —
A Gondviselés hű zarándoka.
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Egyszerű eszköz, a részvét jelölt ki,
És hí segítni szenvedők baja.
A hol betegnek bús nyögése hallik,
S megtört hitével fájó szív sajog,
Hol könye hull a gyenge elhagyottnak:
Ápolni, enyhet adni ott vagyok.“
Vizsgálva hajlik a beteg fölé most,
Lágyan simítván lázas tagjait;
Ápolja híven, önfeláldozással —
ÉS ím a házba visszatért a hit.
Lassan, de bizton gyógyul a beteg már,
S ez visszaadja a férj erejét,
S megtérve, együtt ifjú gyermekével
Buzgón imádja Isten szent nevét.
A rege bús, de vége oly magasztos
És oly igaz, mert olyan emberi! —
Boldog, ki itt az élet vadonában
Az igaz ösvényt jókor megleli;
De boldogabb, kit mások baja hívott
Enyhítni ott, hol kínban ég a láz,
Könyet töröl le, írt hoz a sebekre,
S legszebb erénye: önmegtagadás.
Ti, kik mulattok, gondoltok-e arra,
Hogy szerte titkon mennyi szív sajog?
Halljátok-é, hogy esdve mint sóhajtnak
A betegek, a gyámoltalanok?
Áldásuk éri jó szívét, ki értük
Készvéttel bár csak egy fillért is ád . . .
Oh hozd el, részvét, hozd el városunkba
Az ápolásnak földi angyalát!
Csengey Gusztáv.

Az árva.
Nem kérdeni, ki vagy? Érzem, tudom, látom.
Ott tartod nevedet halavány orczádon.
Szemed megtört fénye egy világot vádol:
Lehullott falevél villám-ütött fáról.

344

Ha nap fénye éget, ha szélvihar sodor,
Menhelyed, otthonod az útszéli bokor;
Vánkosod a göröngy, s ha meglep az álom,
Csak akkor vagy boldog ezen a világon!
Álmaidban te is, mindent elfeledvén,
Mintha ott pihennél édesanyád keblén!
Nincs annál édesebb, pihentetőbb párna:
Legjobban tudja ezt, a ki árva, árva.
És ha felébredtél, bármerre visz útad,
Kósza szél kikaczag, kóbor eb megugat;
S rongyaidba bújva, minden feszületnél
Zokogva kérdezed: minek is születtél ?
És könyed hull, omlik, minden tagod reszket...
De mozdulni látjuk az érző keresztet;
S égi szózat zendül e nagy világon á t :
Áldott, ki fölveszi egy ilyennek gondját!
Szász Gerö.

XII.

Erkölcsi mesék és regék.
Krisztus és a madarak.
Krisztus urunk futott, bujkált,
Hideg földön az erdőn hált;
Üldözői ott sem hagyták,
Ott is meg-megriasztották.
Kis pacsirta pártját fogta,
Merre bujkál meg, nem mondta,
Sőt hítta az üldözőket,
Hogy vezesse félre őket.
De a fürj a hogy meglátja:
„Itt szalad!“ mind azt kiáltja;
A bibicz meg mindjárt pedzi,
„Búvik, búvik!“ reá kezdi;
A galamb is búgja sorba:
„A bukorba, a bukorba!“
Megfogták a bokrok alján,
Szegény Krisztus arcza halvány,
El is vitték kínhalálra,
Megfeszítni keresztfára.

Kis pacsirta elkíséri;
Galamb, bibicz, fiirj csak nézi,
S nem búsul, hogy ezt okozta,
Krisztus őket megátkozta:
A fürjet, hogy fenn ne szálljon,
Csak vetés közt szaladgáljon ;
A bibiczet, meg ne álljon,
Réten, káka közt bujkáljon;
A galambot, búban éljen,
Bokrok alatt keresgéljen.
A pacsirtát szívvel, szóval
Megáldotta ezer jóval:
Tudjon békén fészken ülni
Legmagasban felrepülni,
Földre szállni, égbe kelni
S reptében is énekelni.
Gyulai Pál.

<3?

A fiatal és az öreg rák.*
— Heltai Gáspár. —

Kivitte az öreg rák
A fiát a partra,
Hadd nézze meg egyszer jól,
A fiú mily nyalka.

A termete gömbölyű,
Gyönyörű a pánczél.
Hát a bajsza! A fiút
Nem adná száz másér’!

* Ez a mese indította Salzmann Keresztélyt, a jeles paedagogust is
arra, hogy a nevelési hibákról szóló művének „R á k k ö n y v e c s k e “ czimet
adott/
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Mutatná is az öreg,
A mi telik tőle,
De mindig csak hátra tart,
Sohasem előre.

Csupa olló meg karom
Valamennyi lába,
De nem érti, hogy ha jár,
Mért megy mindig hátra ? !
„Rontom-bontom! Mit csinálsz?
Hogy szeded a lábad?
Szárazon és vizen úgy
Nem jár lelkes állat!“

Ráolvassa a fiú
A hibáját menten.
„Bíz’ ezt fiam, magamon
Észre soh’sem vettem“.
„Ha nem vetted, ne tüzelj !
Hagyd abba a vádat!
Fiatalnak az öreg
Mindig, ki példát ad.“

„Hát mutasd meg“ — szólt
[emez —
„Hogy mint van a módja!
Rút dolog vón, hogyha nem
Hajtanék a szódra.“

Albert József.
*3?

Az állatok megtérése.
Az ős Bakonynak erdejében
Egy remete tanyázott régen.
Az állatokat összelátta,
Hogy jóra őket megtanítsa.
Nem lesz a szó sikertelen,
Hisz tud — beszélni ékesen.
El is jőve körébe sok:
Négylábúak és szárnyasok.
A telhetetlent kezdte szólni:
S a hízót nézték hallgatói.
A kincsszomjat mind nagyba’
[rótta,
A vén hollónak szólt a nóta.
A ravaszokat emlegetve,
A róka nagyokat köhente.
Midőn az orvrul szólt a vádja —
Az ordas ümmölt bánatába’.
A hízelgőt a mint lefesté —
Az eb mond: lészekjellemessé!
A napvilágot fendicsérve
Baglyunk eseng a déli fényre.
A nyúl hallván, hogy „dőre,
[gyáva“, —
Magát nagy hősi tettre szánta.

A maradókról mennydörögve —
Feszeng a rák: no hát előre!
Megszólva a tudatlanságot,
A jó ökör tudásra vágyott.
Meghatva voltak a kedélyek,
A mint a szózat éré véget.
Az érző lúd, a jámbor birka
A könyeit majd mind kisírta.
Ragadozó és kapzsi fajta
Áll bánkódón, fejét lehajtva.
Ott láthatod a földre hullva,
Sopánkodik: ó mea culpa!
De a kakas is győzi hanggal:
Elmúlt az éj, eljött a hajnal.
És eredményét most ha kér[ded
A nagyhatású szép beszédnek?
No hát a rák lement a fokba,
Hátrafelé, mint tenni szokta;
A farkas a juhot megette,
Mivelhogy őtet kinevette;
A nyúl megint: vesd el magad!
Mert nyomain kopó szalad;
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Ha drága pénzed elveszett —
Eztán is csak hollón keresd;
Az eb hever a láb alatt, —
És az ökör? Ökör maradt,

Ha győzöd is szép dikczióval,
Nemérszaczélhoz'pusztaszóval.
Rónay István.

Vakond, bagoly és ökör.
— Franczia mese. —

Egy szép nyári alkonyaiban,
Erdő szélén, patak partban
Turkálgatván a porondot,
Kikukkantott a vakondok.
Szeme volna, széjjel nézne.
Lát egy bornyút legelészve.
Emitt eg}" fűzfa töviben
Pörge szarvú ökör pihen;
Fa odvábán bagoly s itt a
Száraz ágon kis pacsirta.
„Atyafiak, jó barátok,
Szerencse, hogy együtt látlak;
Jertek ide, döntsük el
Van-e nap, mint hitték régen,—
Van-e igazán az égen.
Vagy csak álom és elmélet,
Régi mese, vessük el?“
„Ki mondom, mi engem illet,
Én soha sem láttam ilyet,
És mivel én soh’se láttam,
Tagadom is bizton-bátran. “
„Szomszéd uram, más ám itt a
Hiba“ — mond a kis pacsirta,
„Föld alatt is lakik kelmed,
Látása is kurta kendnek.
Hát, a mit kend most már nem
[lát,
Nem is létezhetnék?“ — „Nem
[hát!“

Oh a tüskére való!
— Közbe vijjog a bagó’ —
„Még hogy nincsen nap az égen 1
Hát az a szép ezüst tál,
Mely egészben, hol meg félben
Hol telő-, hol fogyófélben
Égen tündökölve j á r !
Néha csak a két kis szarva. —
„Úgy, úgy“ — bőgi akis marha,
„Hogyne volna nap az égen?
A két szarva olyan éppen
Mint az enyém, mely kicsiny még,
De nőjjön csak egy kicsinyig
Kész ökör leszek vele.“
Hogy a bornyú így bele
Mer szólni a disputába —
— (Szarva hegye alig látszik,
Már is egész ökröt játszik) —
Nem fér az ökör agyába.
„Befogd a szád rúgott bornyú“
— Haraggal rá ekként mor[dúl —
„Már nekem az ilyesféle
Dologrul csak tudni kéne.
Szénám javát elkérődztem,
Sok jó füvet legelésztem;
Első gazdám új kapuja,
Bornyú-járás, rideg gulya —
Ugarszántás, keverő
Itató és delelő------Istállóban, legelőben,
— Volt részem a lágy előben —
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Vásáron is jártam kétszer;
Megfordultam tolvaj kézen,
Szabadságban is volt részem;
Voltam buczkában lekötve, —
Bitangságban magam ökre, —
Komiszáros kéz alatt — —
Ennyi iskolába jártam,
Mindenütt hallottam, láttam,
Bő hát a tapasztalat
E két tisztes szarv alatt;
Korán reggel jókor kelve,
Késő este elpihenve
Mindeneket megvizsgáltam,
De szarvamra mondhatom,
Hogy a napot soh’se láttam,
Pedig látnom kellett volna,
Ha a nap valóban volna.
„De tán nem néztél az égre?“
Kérdé a pacsirta végre.
„De hát minek néztem volna?
Nincs ott fű, sem árpaszalma.“
„Úgy bizony nem is csudálom;
— Visszazeng a kis madár —
Nekem minden reggel innep,
És mihelyt a napsugár
Végig röppen a határon,
Lenn a lombok, fenn a felhők
Mind tanúi énekimnek.
Énekelve, emelkedve,
Könnyű szárnyon fenn lebegve
Fürdőin a nap fényiben.
Sugarában megfiirödve;
Halkan szállók majd a földre
Ide lenn —
Szemlélem a földi férget.
— Jó vakondok, a te étked; —
Szemlélem a gyönge pázsit
Friss hajtásit. —
&

Bornyú koma, ökör bácsi!
Jó vakondok,
Egyet mondok:
Földi férget, vakond étket,
Gyenge pázsit friss hajtásit,
Bornyú koma nevelőjét,
Ökör bátya legelőjét,
Világával, melegével,
Sugarával, erejével,
Mind a nap táplálja mind.
De nem bagoly néni napja,
Mely fényit a naptól kapja,
Mely a mint a nap sugára
Rávilágít oldalára,
Megnő s elfogy a szerint.
Oh a nap, mely szépen
Tündöklik az égen,
Féreg érzi melegét.
Fűszál érzi erejét . . .
De vakond-szemesség, de
[bagoly bölcseség
Meg nem látja soha,
De ökör eszével, de bornyú fejéFel nem fogja soha.“
[vei •
*

*

*

Tudatlanság lelki vakja,
Nem lát téged lelkek napja!
Sok van, kinek a babona
Elméjére homályt vona,
Sok van, kinek földhöz ragadt
Értelme téged megtagad.
Csak a tiszta szívűeknek
Mutatod te magadat meg.
Baksay Sándor.
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A kőfejtő.
Hol volt, hol nem, egyszer, de már nagyon régen,
Elhagyatott, kopár, kősziklás vidéken,
Élt egy szegény ember, csak egy rossz kunyhója,
Az éhenhalástól csak az Isten ója.
Ott fejti a követ estig a bányában
S szomorún sóhajtoz a jámbor magában:
„Én uram, teremtőm! Soh’se periek veled,
Ha már így kell töltnöm egész életemet,
De, mert irgalmas vág}' s csodát is tudsz tenni:
Szeretnék egy napra gazdag ember lenni!
Gazdag ember lenni, bársonyba’, selyembe’,
Kiheverni magam egy napig kedvemre!“
Gábor, a főangyal éppen arra szállott
S mosolyogva így szólt: „Legyen, mint kívánod!“
Ahajt egy nagy város kerekedik elé,
Oly szép, hogy a szem is elkáprázik belé,
Ragyogó palota kellő közepében,
A szegény ember meg kinn ül az erkélyen;
Azaz dehogy szegény! Dehogy ü l! Hogy ülne ? !
Egy bársonydiványon véges-végig dűlve
Csibukból ereget sűrű füstfelleget,
Két inas kergeti el róla a legyet.
Csakhogy nagyobb úr is van még a világon;
Arra jön a király aranyos határon.
Elől fürge, délczeg apródok, testőrök,
Még a napsugár is megittasul tőlök;
Fényes, nagy kiséret lovagol utána,
Bámul a sokaság, éljent kiabálva.
Nyájasan köszönget a felséges nagy úr;
De a kőfejtőnek e dolog szemet szúr:
„Ugyan mire való minden gazdagságom ?!
Csak egy király boldog, most már nyilván látom.
Ha mi óhajtása, ezren lesik, várják“.
De ilyen csodának se láttátok párját:
Abb’ a pillanatba’ király lett belőle,
Földig leborult a sokaság előtte;
Aranyos gallérú, díszes mente rajta,
Gyémánttal kirakva drága mívű kardja.
Jön a sok küldöttség, valamennyi hódol,
Úgy- hízik a májú, a sok édes bóktól;
Csupán eg}' a baja: tüzesen süt a nap,
Attól tart, napszúrást vág}’ más nyavalyát kap,

Izzad szörnyűképen, hanem mindhiába,
Úgy illik, ha király, hogy végig kiállja.
„No királynak lenni“, — így sóhajt fel végre, —
„Éppen nem érdemes. Hej nekem más kéne!
Hogyha én lehetnék a fényes, büszke nap,
Nem volna nálamnál senkise boldogabb!“
„Legyen!“ szólt az angyal, s ím, azzá változott,
Széthinti sugárit a világban legott,
És hogy megmutassa, mily nagy a hatalma,
Egész vidékeket kopárrá aszalva
Folyókat kiapaszt, fejdelmeket barnít.
Ember, állat, növény enyhületet áhít.
S ím közte s a föld közt barna felhő terem,
Sugára hatalma megtörik hirtelen.
Oda lesz a kedve: Ily felhő vagy semmi!
Ez a kívánsága, az szeretne lenni.
Hát hogyha szeretne, nincsen akadálya:
A napsugár útját most már maga állja,
Árnyékában a fű újólag kizöldül
S mert esőért esdnek fel a szikkadt földrül,
Nagy záport zúdít le, kiáradt a patak.
A zuhogó folyam bősz tengerré dagad,
Menekül előle minden, mi eleven,
Csak a zord kőszikla áll büszkén, mereven.
„Hát egy szikla“,— szóltmost,— „ez szab nekem törvényt
Miért nem vagyok én ő, legyek szikla tüstént!“
Tüstént azzá is lett s visszatért a kedve,
Se a ’síz, se a tűz, bárhogy fenekedne,
Rajta erőt nem vesz, komor fenségében
Büszkén tekintget szét a messze vidéken,
De a hogy lepillant, csak elámul bele:
Egy toprongyos alak íme kikezd vele,
Véső és kalapács a kezében csupán
S zúzza, darabokra töri egymásután.
„Hát ez mi?“ — kiált fel, — „Ez csak a hatalmas!
Hallgass meg még egyszer, jó angyalom, hallgass!
Legyek ilyen ember!“ Lett is s akkor látja,
Hogy újra követ fejt, miként hajdanába!
Elméjében soká forgatja e dolgot:
„Ki megelégedett, lám csak az a boldog!“
Munkához lát s többé, — bár kevés volt bére, —
Soh’se zúgolódott, azzal is beérte.
Albert József.
<3?
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A mocsár.
Élt hajdan egy nagy úr. Jószága
Kiterjedt három-négy határba;
Ha úgy hébe-hóba megnézte,
Bizony az este is künn érte.
Mondom, volt mibe kedve teljék,
Ki s be forrott nála a vendég,
Csodálták, dicsérték mind fen[nen;
De egy dolog bántotta szörnyen.
A birtoka kellő közepén —
Nagy mocsár terült el feketén.
Undok békák, kígyók tanyája,
Mérget lehelt gyilkos párája,
Messze kerülte ember, állat;
De ha koromsötétség támadt,
Éjjel a bolygó lidércztiizek
Gonosz, csalárd játékot űztek
S sok jámbor utast tőrbe csaltak.
„Ez így tovább mégse marad
h a t! “
A nagy úr egy nap így határoz
S tudósokat hivat magához,
Tanácsukat kikérve szépen.
És az első szóla ekképen:
„Uram, add el egész jószágod,
Eredj el és éld, oszd világod!“
Megszólal a másik: „Kár volna!
Elég szép s dús a többi róna.

Falaztasd körül a mocsarat
S szabadítsd meg e gondtól
[magad!“
„Csapoltasd le!“ — szólt a
[harmadik
„S meglásd, hol most a rom
lás lakik,
Illatos, dús tenyészet virul
S a késő nemzedék ajkirul
Magasztalva hangzik nagy ne[ved:
Munkád kettős jutalmát nye
le d !“
Ha bánt bennünket olykor[olvkor,
Hogy embertársunk léha, botor,
Hogy rút tévelygés tartja fogva,
Ne hagyjuk a faképnél nyomba’,
Se ne rekeszszük el magunktól,
Hanem tanulva tudósunktól:
Világosítsuk fel elméjét,
így nyeri lelkünk legszebb
[bérét.
Ha a tudatlanságot irtod,
A jók seregét szaporítod,
Szolgálod hazád és istened
S örökre áldott lesz a neved.
Albert József.

XIII.

Halál és örökélet.
Vágyom haza!
— Gerok. —
Nincsen itt maradandó városunk,
hanem jövendőt keresünk.
Zsid. 13. 14.

Vágyom haza, valódi otthonomba,
A hol Atyám lakik;
Ott lehetek csak csendbe’, nyugalomba’,
Ott csend uralkodik
Ezernyi vágygyal kezdtem vándorlásom,
Most már csak egy, csak egy az óhajtásom,
Szívemnek az egyetlen óhaja:
Vágyom haza.
Vágyom haza, megfáradtam az élet
Küzdelmei között;
Vágyom haza, megálltam már az élvet,
A földi örömöt!
Türelmesen hordom nehéz keresztem,
Mivel tudom: így Istenemnek tetszem,
De keblemnek az titkos sóhaja:
Vágyom haza.
Vágyom haza; ott üdvöm, boldogságom
Szép napja felragyog;
Ott van nekem maradandó lakásom,
Itt csak vándor vagyok ;
Ha jő az ősz, a költöző madárka
Elszáll enyhébb vidékre, jobb hazába,
Életemnek is eltűnt már tavasza:
Vágyom haza.
Vágyom haza; midőn gyermekkoromban
Játsztam mint kis fiú :
Vidám csak egy kevés ideig voltam
És aztán szomorú;
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Testvéreim míg játsztak és örültek,
S szemeik csillagfényben tündököltek,
A szeretet nekem bármit ada :
Vágytam haza.
Vágyom haza; a hajó fut a révbe,
Tengerbe a folyam,
A kis gyermek siet anyja ölébe.
Én meg hozzád Uram;
Örömről, búról sokszor énekeltem,
Az örömöt, bút, dalt mind elfeledtem,
Szívemben csak ez eg}’ dal marada:
Vágyom haza.
Nagy Lajos.
Nyájas őszi
Nyájas őszi holdas este,
Messze szól az estharang;
Mint a bölcső dajkadalja:
Én szivemnek ez a hang.
Fenn az égnek, lenn a földnek
Néma nyelve ígven esd :
Térdepelj le és imádkozz’,
Kit nyom a bú, a kereszt!
Kétszeres csend, a halálé.
Mely kifoszta fát, mezőt, —
És az esté, mely a földre
Vont fehérlő szemfedőt.
Hallni vélem a természet
Síri hangját titkosan:
Térdepelj le és imádkozz',
Ez az élet elrohan!

holdas este.
Fenn az égen haloványan
Rezgenek a csillagok;
Biztató jel mindegyikben,
Hogy az éjre fény ragyog.
S én szívembe zárom e hit
Csüggedetlen szózatát:
Térdepelj le és imádkozz’,
Lelsz te is eg}’ jobb hazát!
Ott örök hon, itt múló csak, —
Ott a lélek, itt a test, —
Ott a béke, itt a küzdés —
Csak az égit, azt keresd!
Higyj szilárdul az örökben,
Óh mi drága kincs a hit —
Térdepelj le és imádkozz’,
S nem lesz, mi megtántorít!
Sántha Károly.

A halál ösvénye.
— Faber. —

Halál, mi kedves ösvényed,
Napfényes alkonyat,
Mely fényvilágba elvezet.
Payr Sándor: Hárfahangok.

Oda pihenni visz kezed,
Hová leszáll a nap.
23
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Halál, mi kedves ösvényed,
Hol nem fáj semmi már,
Rég múltat és új életet
Áhítva lelkünk úgy siet
Oda, hol béke vár.

Halál, mi csöndes ösvényed,
Mosolyg reád az agg:
Almos szemét érintheted,
Érezheti lehelleted,
Már nem lesz fagyosabb.

Halál, mi kedves ösvényed,
A gyermek megpihen
Játék után, ha fölveszed,
Örökre elszendergeted
Oly édes szelíden.

Halál, mi kedves ösvényed,
Az ősökhöz vezet.
Azért, mi itten elveszett,
Oh mily nagy kárpótlás lehet
Az Istent látni meg !
Hegedűs István.
&

Az utolsó sor.
Szitáló köd borult a házsorokra,
Komor, sötét az esti némaság,
Elkésve koppan a külváros végén
Egy szomorú, megroskadó alak
Nehéz lépése. Lámpa már nem ég,
Föllelte mégis azt a rozzant kunyhót,
A melyben kis családja s a nyomor
Felváltva ébred s ébren álmodik.
A pinczelépcső nyirkos fokain
Alászáll imbolyogva. Hogy benyit:
A lámpa pislog ingó asztalon,
Mellette kis karjára leborultan
Aludt el iskolás kicsiny fia.
Előtte még az irka. Belefáradt
S tollát leejtve, az utolsó sornál
Elszunnyadt — s úgy álmodja a folytatását.
Kis ágyon a zord munka osztályosa,
Az asszony alszik csöndesen. Szívén
A csecsemő. Jobb karja szépen
Fonódik harmadik kis gyermekének
Nyaka körül. A lámpa kialvóban.
A férj az asztalhoz lép. Gyorsan, gyorsan —
Sietni kell! . . . nagy elhatározás,
Sötét, lesújtó terv és gondolat,

A mely ma kivitelre vár . . . Utolsó útja
Gyötrelmes próba volt. Pénzt nem kapott,
Utolsó fillér és kenyér nélkül
Találja holnap a derengő reggel
S ha e kis ajkak kérnek s ő nem adhat,
A szíve megszakad . . .
Ha durva volna.
Iszákos, renyhe és embertelen:
Mámorba fojtaná a gondot; ezt
Az alvó kis fiút munkára űzné,
Keressen egynéhány garast. — Tanulni?
Minek? Maradjon durva, gaz, tudatlan,
De nem . . . jobb sorsot látott egykoron
S bár verítékes munka szerzi most
A kis családnak a sovány kényért —
De szíve van — de lelke értük él,
Az asszonyért, a három gyermekért
S ha kell — hát szenved ő, de ezt a négy
Ne bántsa földi gond, míg ő velük van.
. . . Hanem sokáig nem lesz már velük,
A munka meg nem szerzi kenyerét,
Segélyforrása kiapadt. Ruházni,
Kenyérrel látni nem bírván övéit.
Elcsüggedt s egy lesújtó gondolat,
Az öngyilkosság vert tanyát agyában
És érzéketlen nyugalmat igér.
Leül a hunyó lámpa mellett. Izzó
Fejét lehajtja . . . Pár sort írna tán,
Miről tudhassák: merre lön s mivé ?
Az alvó kis fiú irkája ott van.
Halkan magához vonta . . . reszkető
Kezével fölvevé a könnyű tollat.
Hogy a búcsú nehéz igéit írja
Az ártatlan gyerek kis irkájába,
A melyben ilyen véres, szörnyű sor
Nem volt soha . . .
S a hogy belétekint:
A végső sor, melynél elszenderült
A liljomlelkű alvó, ez a kis vers:
„Én Istenkém, reménységem —
Jó apámat tartsd meg nékem“.
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A zordon arczú ember összerendiil,
Sötét lelkén fehér galamb puhán
Simuló szárnyát érzi átsuhanni.
Föláll . . . a kicsiny irkát fölveszi,
Olvassa újra: nézi a kis alvót
S a többit sorra . . . csókot nyom a végső
Kis sorra — térdre rogy, az égre néz
És új reménynyel és kulcsolt kezekkel
Sóhajt — és sóhajában hit vagyon :
„Fiam, a jó Isten meghallgatott!“
Váradi Antal.
«3*
A lányka alszik.
— Gerok. —
Máté ev. 9. 24

A lányka alszik; gyászoló szülők
Vigasztalódjatok!
Hallgassátok meg az elköltözőt —
így szól halottatok:
„Kies helyen lett az én sorsom,
Békét s nyugalmat ád koporsóm“.
A lányka alszik.
A lányka alszik; eljátszotta már
Gyermekjátékait;
A kis bábu reá hiába vár, . . .
Itt hagyta társait.
Elcsendesült mosolygós kedve,
Könyve, ruhája mind feledve;
A lányka alszik.
A lányka alszik; élethajóját
Nem hányták viharok,
Gondos szülői híven megóvták,
Ha zúgtak a habok;
Szívét bú, gond még nem gyötörte,
A zord halál gyorsan letörte ;
A lányka alszik.
A lányka alszik; mint a liliom
Oly ártatlan maradt,
Bennünket a véteknek súlya nyom,
Hozzá bűn nem tapadt; ,
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Nem vádolta belső bírája,
Nem rettentő a sír homálya;
A lányka alszik.
A lányka alszik; béke s csend honol
A sír sötét ölén,
A mi szemünkből gyakran köny omol
S megcsal a szép remény;
Dühönghet már a sors haragja,
Öt a sír védőn eltakarja!
A lányka alszik.
A lányka alszik; a sír éjjele
Szétoszlik egykoron,“
Majd jön a feltámadás reggele
S életre kél porom;
Kedves halottatok feltámad,
Enyhüljön hát a gyász és bánat;
A lányka alszik.
A lányka alszik; Atyánk, Istenünk,
Ki küldted e csapást,
A bús szülőknek, — hőn esedezünk,
Te nyújts vigasztalást,
Hogy ajkuk megnyugvással vallja:
„Legyen meg az Űr akaratja!“
A lányka alszik.
A lányka alszik: immár búcsúzunk,
Kis lány, Isten veled!
Lelkének adj, megváltó Jézusunk,
A mennyekben helyet!
Sírhalmán virág illatozzon,
A szellő itt halkan susogjon!
A lányka alszik.
Nagy Lajos.
*5?

Egy gyermek sírján.
Ne sírjatok! Hisz nincsen temetés ma,
Csak rózsahullás, virághervadás.
Hulló virágra letörött bimbóra
Borúi ma néma, szemfedő palást.

S oly szép az elmúlás, ha nyugodt, derült,
Ha nem takarja felhő a napot,
S a szendergőt panaszhang nem zavarja,
S a szemfedőn ha napsugár ragyog.
Ne sírjatok! Lehet, hogy fáj is neki
A bánatköny, mit érte ontotok,
Nem tudna ott alant tán megpihenni,
Ha szívetek utána úgy zokog.
Fájdalmatok, oh, reá nehezednék
És égetné lelkét a könypatak . . .
Hagyjátok őt, hagyjátok szunnyadozni,
Jó néki ott a néma hant alatt.
Ne sírjatok 1 A mit most körülállunk,
Nem a halál, enyészet ágya az,
E hantnál mindörökre még nem válunk.
Lesz még e síron túl egy új tavasz.
Oh akkor oly vidám lesz a madárdal,
Oly lágy a lég, rezgő a napsugár;
Lehullt virágra ott új virulás,
Letört bimbóra ott új élet vár!
Vojtkó Pál.
Egy ifjú sírján.
Hervad, búsul a táj, halni készül,
Sárguló lomb hull rá szemfedélül;
Ősz fuvalma fájó síri ének . . .
Gyászruhát ölt s könye foly az égnek.
Sírok én is, forró könyem árja
Omlik tört reményeim romjára;
Büszkeségem, boldogságom, vágyam,
Mind ott hervad a halottas ágyon.
Ott nyugodni tér az agg természet,
Mégis fáj, ha hervadását nézed . . .
Óh, de itt, a halál fagyos szele,
Ékes tavasz virágát tépte le.
Zöldéit, virult, boldogságom fája.
Öröm, remény rakott fészket rája.

A szél letörte a legszebb ágat
S rajta gyógyíthatlan sebet vágott.
Zord halál! hát nincs nálad kímélet ?!
Mért oltád ki e fiatal éltet! ?
Nagy Isten! ki javunkat akarod,
Mért is sújt ily fájón erős karod! ?
Virág-kora küszöbéhez érve,
Már is éj borult szép reggelére.
. . . Kánaánt, csak álmaiban látta,
Mint Mózes, be nem léphetett lába.
Szeretet, köny, ima, mind hiába, —
Vándormadárként szállsz jobb hazába.
Vágy, terv, jövő . . . mind sírba hull veled,
Gyász tölti be s bánat üres helyed.
Békén nyugszik, virágok közt arczod;
Bennem csiiggedés vív nehéz harczot.
Gyász-zsolozsma zeng s halotti ének . . .
Árva szívem, hogyne repednél meg ?!
Viszik . . . látom . . . lobog a gyász fáklya,
. . . Szívem éjét nem űzi el lángja.
Zokog velem a résztvevők serge . .
Nem elég gyógyír az ily mély sebre.
Leeresztik, . . . jaj ! fiam, gyermekem . . .
Megállj, ne menj ! . . . nem felelsz-e nekem?
Halld meg anyád jajgató panaszát . . .
Lásd, hogy sirat atyád, testvér, b arát!
. . . Hol van Gileád csodabalzsama,
Mely ily kínt, keservet gyógyítana ?!
Vagy bezárt sírodnál e dúlt kebel
Vigaszt se földön, se égen nem lel ?!
. . . Mégis, mégis, sírod ajtajához
Mennyei fény, glória sugároz;
S íme kisírt szemem látja a hit,
Szeretet és remény angyalait.

Az első letörli könyeimet,
Szelíden szól: Nyugodjék meg szíved!
Csudálatos bár az Urnák útja,
Neki s neked mi üdvös, ő tudja!
Másik a családi körbe vezet:
„Boldog a ki szerettetik s szeret!
. . .N em vagy árva! bár a mély seb éget,
Kárpótolva lesz itt veszteséged!
A harmadik a remény angyala
Égre mutat: Por lesz, mi por vala!
Itt csak porhüvelye nyugszik, — lelke
Örök honát oda fenn meglelte.
S viszontlátást igér mind a három ;
. . . Ám ömöljék össze földi sátroin,
Kedvesimet ott meglátom ú jra! . . .
. . . Áldom neved, élet, halál u ra !
. . Hullj őszi lomb, . . . gyászos lepled alatt
Új tavasz él, új tenyészet fakad.
Bősz fulánkod, halál, nem érzem én,
Csak te ne hagyj, hit, szeretet, remény.
Zábrák Dénes.

Felhagyott temető.
Felhagyott temető, fent a faluvégen,
Senkinek sem ásnak sírt ide már régen,
Örök feledésbe szálló hantok felett
Mindent övig érő, meddő avar temet.
Kerítése rongyos, kapuja kidőlve,
Kiszárad ma-holnap a fa is belőle:
Ezt a szél nyesé meg, azt a villám éle,
S nincs, a ki másikat ültessen helyébe.
Új nemzedék serdül az itt alvók nyomán,
Régiek emléke lett fakó hagyomány;
Az egykor miattok viselt fájó sebek
Új temető földjén mind behegedtének.
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Falu népe között alig akad már ma,
Kinek halottjáért szíve ide fájna,
Csak egy vén anyókát hajt még ide holmi
Régimódi bánat sírni, panaszolni.
Az új temetőnél az ő gyásza régibb:
Ez a föld rejté el az ő szemefényit;
Félszázaddá gyűltek azóta az évek.
De most is él búja özvegy szerelmének.
Kivánszorog olykor a régiek közé,
Ásszá alakjával megül egy sír fölé,
S mereven méláz szét a bús pusztaságba,
— Korhadó fejfának véli, a ki látja.
Jakab Ödön.
05?

Kié az örökélet ?
Ott fönn, abban ajobb hazában,
A boldogok szép otthonában
ítélő székén ült az Úr.
Jobbján a Krisztus és körülte
Mosolygó angyal tábor ült le,
Parancsot várva szótlanul.
Jelt ad az Isten: int kezével,
S a csendet íme hang véré fel,
Harsona búg az égen át.
S a mint a kürtszó búgva harsan,
Megnyíl’ az ajtó s rajta lassan
Két földi lélek lebben át.
A mint belépnek tétovázva,
Megszűn’ a kürtnek harsogása,
— Összeremeg a két alak. —
Sugár se reszket, hang se
[csendül,
Remegve, félve a nagy csendtül
Az Úr előtt megállanak.
S a mint megállnak félve-fázva,
ítélkező szót lesve-várva,

Az Úr beszéde fölzeneg:
„Halál és élet van kezemben,
Beszéljétek el mind a ketten,
Hogy telt el földi éltetek?“
Előre lép az egyik erre
S a trón előtt, a néma csendbe’
Fejét lehajtva térdre hull.
„Kivagy? beszéld el!“ — mond
[az Isten.
S a mig beszédét várják minden,
így kél a szó az ajkirul:
„Hogy ki voltam oda lenn, oh
[Isten,
Te előtted elrejtve az nincsen.
Életemnek minden áldott percze
Lankadatlan vezeklésben telt le.
Vezekeltem egyre s imádkoz
tam,
Éltem lg}'telt; énapácza voltam.
Odahagytam apa-, anya keblet,
Megtagadtam hírt, hazát, szerel[met;
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S hogy ne hasson rám a világ
[csábja:
Hazám lett a kolostor magánya.
Vezekeltem egyre s imádkoz[tam,
Éltem így telt; énapáczavoltam.
Elszakítáin magamat a földtől,
Vázzá aszott testein asokbőjttől;
Térden állva lelt a rózsa-hajnal,
S virrasztók a fényes csillagok
kal,
Vezekeltem egyre s imádkoz
tam ,
Élteinígytelt; én apácza voltam.
S míg imázott ajkam nappaltejjel,
Pörgettem a rózsafiizért kézzel,
Udvözlégyet, fohászt, mi[atyánkot
Lepörgettem minden napon
[százat.
Vezekeltem egyre s imádkoz
tam,
Élteinígytelt; én apácza voltam.
„Elég! ne folytasd! — szólt
[az Isten —
Előttem immár tudva minden;
Jöjjön a másik s menj te e l!“
Amaz előlép s térdre esve,
Reszkető ajkkal szót keresve
A nagy Birónak így felel:
„Érdemem, mint annak —
[nekem nincsen,
Bűnös vagyok, — hisz jól tudod
[Isten,
Nem mondtam le szerelemről,
[honról,
Nem vonultam el a nagyvilágtól.
Testemet sem sanyargattam
[böjttel,

Kibékülve éltem én a földdel.
Rózsafüzér sohase’ volt nálam
Száz imát se mondtam egyfoly
tában.
— De tettem mást; ámbár ez
[sem érdem,
Azért tettem, mert kötelességem:
Dolgos kezem sohase volt tétlen,
A mit adtál, őrző szemmel véd
tem.
Munkába csak a neveddel fog
tam,
S gyermekim’ is erre tanítottam.
Nem kerülte a szegényei házam,
Özvegy, árva enyhülést lelt
[nálam.
— Folytassam-e? — hisz
[Előtted, Isten,
Titka mégakoporsónak sincsen.
Mint protestáns anya éltem,
[haltam,
Oh mutasd meg kegyelmedet
[rajtam!“
„Tied az élet; jer leányom,
Előtted tárva szép országom,
Bűnöd bocsátva!“ — szólaz
[Úr.
„S te másik tudd meg: Én
[előttem
Búcsú, vezeklés, böjt nem
[érdem. “
S magára hagyja szótlanul.
*
S a mint az égbolt el-bezárul,
Fölzeng az ég a szép danátul,
Mi angyal-ajkról szól-zeneg:
„Hithű élet visz az Égbe,
Nem az ajk imája.
Áldott legyen a nagy Biró,
Az egek Királya!“
Porkoláb Gyula.
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Halhatatlanság hite.
— Németből. —

Útra keltek a madárral,
Fiai a tengeren túl.
De a vihar most megindul,
S a madárkák fáradt szárnynyal.
Panaszkodnak: „Ah! mi szél dúl,
Megérkezni hogy’ tudunk?
Lecsap a vész . . . nincs sehol part . . .
Fáradt szárnyunk már alig tart . . .
A tengerbe elbukunk . . . "
Anyjok vigasztalja őket:
„Bátran, bátran gyermekim !
Nem éreztek-é egy vágyat,
Mely nem enged, mely nem bágyad,
Szíveteknek rejtekin,
Ellenállhatatlan vonva
Új tavaszba, enyhe honba?
F ö l! ki e hő vágyat adta,
Szívünk’ az meg nem csalhatta;
0 erőt ad szárnyatoknak,
S mikor aztán lankadoznak:
Új tavaszba tesz ki szépen,
Enyhe tájék szent hősében.
— Higyjetek csak, bízzatok csak!“
Szász Károly.
«5?

Ama nap, a harag napja.
(Dies irae, dies illa.)
— Celano. —

Ama nap, a harag napja
A világot megolvasztja,
Prófétáknak ez szózatja.

Tompán pattan sírok zára,
S az ítélet trombitája
Trón elé hajt, népek nyája.

Rettentő lesz az ítélet,
Oh Birám, ha megítéled
Szigorúan mind a népet.

Természet s halál remegnek,
A halottak a mint kelnek,
S a kérdésre mind felelnek.
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Immár a könyv tárva-nyitva,
A hol nyilván föl van írva
Minden ember szíve titka.

Máriát lám megtartottad,
A latort is meghallgattad,
Ezt reményül nékem adtad.

A mi itt volt elrejtetten,
Kiviláglik akkor rendben,
Nem marad bűn büntetetlen.

Bár méltatlan esedezem,
De Te hallgass meg kegyesen,
Kárhozatba hogy ne essem.

Én szegény!ott szót hogy’ejtek ?
Kárhozattól ott ki ment meg,
Hol a jók is úgy reszketnek?
Mennynek, földnek szent FölséNépek ingyen üdvössége, [ge,
Rejts irgalmad tengerébe!
Édes Jézus, szánj meg engem,
A ki jöttél énérettem,
Tartsd még ama napon lelkem!
I

Mint fáradtál, mint kerestél,
A keresztfán mint szenvedtél,
Legyen jómra, a mit tettél!
Igaz Birám, mérlegeddel
Bűneimet mind engedd el,
Míg megítélsz ítélettel.
Bűnöm súlya ím, alányom,
Elpirulva mélyen bánom —
Légy kegyelmes, én Királyom!

Híveidhez ott számláltass,
Gonoszoktul ott elválaszsz,
Jobbod felől engem állass!
Ha szól átkod rosszak ellen,
Kiknek sorsuk menthetetlen,
Boldogokhoz szólíts engem.
Töredelmes szívvel kérlek,
Porba hullva, oh segélj meg.
El ne veszszek, hanem éljek!
Oh nap, napja siralomnak,
Nyilván zára sirhalomnak,
Föltámadnak mind a holtak.
Akkor Isten, tégy irgalmat!
Kegyes Jézus, nyújts oltalmat
És adj örök nyugodalmat!
Sántha Károly.

XIV.

Keresztyén családi élet.
Boldog a ház . . .
— Spitta. —

Boldog a ház, állandó ott a béke,
Hol nevedet, Jézus, jól ismerik.
Melynek Te vagy legkedvesebb vendége
S parancsodat megszegni nem merik;
Hol lelkesült ajkkal téged dicsérnek,
Hol minden s z í v csak éretted hévül,
Hol Rád vigyáznak, igéd szerint élnek
És hívek Hozzád rendületlenül.
Boldog a ház, hol a vallás oltárán
Együtt áldozik a férj s feleség,
Hol a hitvestársak hitének várán
Nem törhet rést a gonosz ellenség;
A hol halálig Hozzád ragaszkodnak, —
Öröm s bánat Tőled el nem szakaszt,
A szerencsében el nem bizakodnak,
A bajokban Tőled várnak vigaszt.
Boldog a ház, hol buzgó imádságra
Korán kulcsolja a kisded kezét,
Hallgat törvényed intő szózatára
S ártatlan szívvel közeleg Feléd;
Hol a szülő gondosan elvezérli
Hozzád, Jézus, kedves magzatait; —
Könnyebb a szülőnek a sírba térni.
Ha vallásos gyermeket hagyhat itt.
Boldog a ház, a melyben a cselédek
Benned vetik reményük horgonyát,
Legfőbb vágyódásuk: szolgálni Téged
S megnyerni majd ott fenn a koronát;
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Hol a szegénységnek súlyát nem érzik
S zúgolódás nem gyötri a szívet,
Szerény munkájukat vidáman végzik
És a kévésén igazán hívek.
Boldog a ház, a mely a vett áldásért
Hálátlansággal nem fizet soha,
Boldog a ház, melyet ha baj s csapás ért,
Te vagy neki barátja, orvosa, —
S ha a családtagok az élet útját
Egymásután szépen bevégezik, —
Nyugodtan szállnak a sírba, mert tudják:
A mennyekben jutalmat adsz nekik.
Nagy Lajos.

Házi istentisztelet.
— Kühn. —

Hol buzgón imádkozni szoktak,
Ott áll az Isten temploma,
Bár kunyhó az és koldus lakja,
A békesség szelíd galambja
S az egyetértés száll oda;
A bánatfelhők ott nem járnak
S az életet a boldogságnak
Szép napja megaranyozza.

Hol buzgón imádkozni szoktak,
Kősziklára épült ott a ház,
Erős fala vészben sem dől el,
Daczol a romboló idővel
S lakóira az Úr vigyáz.
Bő áldás száll az oly családra,
A hol lobog a hitnek lángja
S hol gyakran hangzik hő fohász.

Hol buzgón imádkozni szoktak,
Ott nem zúgnak zivatarok,
Nem aggaszt a kétségnek árja,
Ott a békesség szivárványa
A búfelhőkön átragyog;
Nem epesztenek ott a gondok,
A szív még szegényen is bol
dog, —
Öröm, csend, békesség van ott.

Hol buzgón imádkozni szoktak,
Bátran vallja a szív s ajak:
„Az imádság, mint égi angyal,
Minden bajomban megvigasztal,
Belőle csak öröm fakad!“
Atyánk, a kegyes családoknak,
Hol buzgón imádkozni szoktak,
Légy őrizője Te magad !
Nagy Lajos.
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Mint a madár a fészkére,
Szomjú vándor hűvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe:
Vágyom én e nyájas körbe.

Szívem ifjúi, gyermekké lesz:
Kis örömet nagynak érez,
Körülem is ártatlan kedv
Játszi pillangója repked.

Itt, enyelgő kis családom
Közt van az én jó világom;
Künn borong bár a magasban :
Itt örökké csillagos van.

És felejtem egyelőre
Gondjaimat a jövőre:
Mi nehéz súly függ e vállon,
Nehogy kedvük búra váljon.

Csillogó szem, mosolygó ajk:
Ez az a mit szívem óhajt,
S küszöbömet átallépve,
Ez derül itt én elémbe.

Gyermekszívvel, öntudatlan
Nyugszom meg e gondolatban:
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édes atyja.
Arany János.

Monnica.
Semmit sem mellőzök, mi emlé
kemben él a te szolgálóleányod felől,
ki megszült engeme' testben, hogy e
földi, de megszült lélekben is, hogy
a mennyei világosságra szülessem.
Ágoston Vallomásai 1. 8.

Csodás egy látvány Ágoston s az anyja.
Csodásabb dráma tán nem is vala;
Amazt ihlette a század fuvalma,
Emezt az irgalom egy sugara.
Istent keresni volt a század lelke,
Istent kerested óh te nagy, te szent;
Mohón kerested, szomjan elepedve,
Bejárta lelked a nagy végtelent.
A déli napnak fénye, ragyogása
Fölgyújtá ifjú véred lánghevét;
A holdas éjnek csöndje, hallgatása
Fölverte a végetlen érzetét.
Ez édes élet minden pillanatja
Az öröklétnek egy kis lánczszeme,
Istent keresve, Istent láttad abba’,
De Monnica csak némán könyeze.

Ő nem kereste Istent, megtalálta,
Hitében Isten testbe’ megjelent;
Az életet kereste a halálba’,
Sejté, a váltság titka mit jelent.
Fia lánglelkét látta háborogni,
Érette önté könyek záporát,
Nem szűnt meg érte sűrűn fohászkodni,
Öniidve árán váltná meg fiát.
A földi perez, ha eltelt, bármi édes,
Az öröklétet mohón elnyeli;
A tele világ üres semmiség lesz,
Ágoston lelke mélyen érezi.
A testnek bilincsét széttörve bátran
Szellemvilágnak legmélyére száll;
Rejtélyeket megoldva a tudásban,
Hivé, hogy bizton Istenre talál.
Magasztos látvány, mit föltárt előtte
A tudás anyja, az Emlékezet.
Mi földön, égen élt csak testet öltve,
Mi vágyban, gondolatban létezett:
Azt fölidézi szellemerejével.
Tudása szerze neki nagy nevet,
Nem látja anyját gyermeteg hitével.
De Monnica csak egyre könyezett.
A szellem mélyen tátongó üresség
Hitet, reményt elnyelve eltemet;
A büszke lélek hiába törekvék,
Hej Icarusnak hullámsírja lett;
Ágoston lelke megtör s esdve kéri
Az irgalom egy röpke sugarát . . .
Ekkor meglátja s átérezve érti
Az érte könyet hullató anyát.
S forgatja hévvel, égő áhítattal
A Szentírást, lehat a mélyire,
Csodálva látja néma bámulattal,
Hogy testet ölt előtte az Ig e;
Minden Ígéret szent valóra mint vál,
Az élő hit csodákat mint művel;
Enyhét talál az örök Irgalomnál,
Mely ő neki a mennyet tárja fel.
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Szeme nem látja fényét e világnak,
De lelke látja a mennyei fényt;
Füle nem hallja hangját semmi csábnak,
Egy szózat zendül égi zeneként;
Egy hívó szózat csendül a szívében,
Istenbe olvad, Istent látja csak;
Megfürdik lelke mennyek édenében,
S ím anyja könyei nem hullanak.
Már boldog ez, nagy útra készen, indul,
Mely sírhomályból örök üdvre visz.
Most fenn a mennyben szent fohászra buzdul.
Hálát rebeg, hogy fia híve-hisz.
Együtt érinti a két lélek szárnya
Az üdvösségnek tündöklő honát:
Az egyik ott, a másik itt csodálja
Az angyaloknak égi táborát.
S most a fiú foglalja szent imába
Anyjának érte hullott könyeit;
Hogy megtanítá hinni, áldva-áldja,
És látja, a mint fentről rátekint.
A mély homályból feltör égi fényre,
Az út előtte tárva-nyitva áll,
Ki dolgozott könynyel, fohászszal érte,
Jó Monnica, csupán csak te valál.
Nem, nem e földre szülted őt csupán csak,
Hogy itten élne földi életet;
Sírtál, zokogtál, hogy az üdv honának
Szülhessed újra drága gyermeked!
Istent keresve, Istent megtaláltad.
Minden anya szeresse így fiát . . .
Köny és fohász nem drága ár talán csak,
Hitet ha kelt, mely örök üdvöt ád?
Mert hát mit ér gazdagság, léha pompa,
Mely beragyogja itten éltedet,
Hited sajkája, ha széttört, ha romba’,
S enyészet’ árja mindent eltemet?
A szív világa, hidd el szerte omlik,
Sír ajtaján ha át nem tör a hit.
Tudás légvára ködfoszlányra bomlik,
Ha Istenedtől elvon, elszakít.
Hegedűs István.
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Anyámnak.
„Maradj velünk, mi Krisztu
sunk,
Mert már az éj felé vagyunk!“
Ez ének volt kedves dalod,
Rajta lelkem elandalog,
S boldog vagyok, mint egykoron,
Hajnalodván gyermekkorom.
Buzgó szavad, édesanyám,
Mintha még most is hallanám:
„Maradj velünk, mi Krisztu
sunk,
Mert már az éj felé vagyunk!“
Vasárnap, ha jött az estve,
Körben ott letelepedve,
Templommá lett a kis szoba,
Gond és vétek nem fért oda,
Nyájas szókkal intél minket
S megnyitottad szíveinket
A csodás, a tiszta égnek,
S buzgón zendlilt fel az ének:
„Maradj velünk, mi Krisztu[sunk,
Mert már az éj felé vagyunk!“
Majd kimentünk a világba,
Hol a jó küzd, győz a kába,
Meredeken vitt ösvényünk,
Hogy azon a mennybe érjünk.
Egy szál rózsát hogyha láttunk,
Száz tövisre lépett lábunk;

De tövis közt, viharon át
Hallottuk az ének szavát:
„Maradj velünk, mi Krisztu
sunk,
Mert már az éj felé vagyunk!“
Az éj felé vagy igazán,
Gondban őszült édesanyám,
Mennyi reményt eltemettél!
Mit átéltél, átszenvedtél!
De bús élted alkonyára
Oda szállt a hit sugára.
Megtört testben őrős lélek,
Hozzád illik ez az ének:
„Maradj velünk, mi Krisztu[sunk
Mert már az éj felé vagyunk!“
Mint forgó szél, ha port sodor,
Rohan a perez, rajtunk a sor,
Virágaink hullnak, hullnak,
Az árnyékok egyre nyúlnak.
Jön az este, sok a munka,
Boldog, a ki meg nem unta.
Míg csorog a verítékem,
Szent dal, erőm te légy nékem:
„Maradj velünk, mi Krisztu[sunk,
Mert már az éj felé vagyunk!“
Sántha Károly.
«3*

Nőmnek.
— Az „Olajág“ ajánló levele. —

Ezt a könyvet, gyöngéd emlék gyanánt,
Fogadd tőlem, kedves jó Hitvesem!
Rég ideje, hogy e némult koboz,
S ajkam szavát nem vehetéd Te sem.

De elfogult, rokonszenvből, ne légy,
Sokat remélve e könyvhöz ne nyúlj !
Nem tartalmaz magas eszméket ez,
S alig leend előtted benne új.
Mind haliad már tőlem, mit itt találsz:
A szent házban, — az is mily rég vala !
S együtt ha olvasók a Bibliát,
Hol csergedez a lélek itala.
Haliád : réten, ligetben, halmokon,
Mikor virág s halvány lomb nyúlt felénk;
Ha néztük a csillag-födött eget;
S a bölcsőnél, vagy a sírnál iilénk.
Mégis leírom. — Nálad hadd legyen . . .
Mert tán előttem nagy, hosszú út áll
És menni kell . . . csak az bizonytalan:
Mikor szólítnak ama kapunál,
Hová az élet minden úta visz
S a bujdosó megérkezik hamar.
Korán . . . s nehéz . . . de én készen vagyok
Legyen meg, a mit Isten úgy ak ar!
Örökségül mit hagyjak én reád?!
A szent becsület minden vagyonunk;
A drága kincs orczánk derűje volt,
De oh, immár ebben is megfogyunk!
Mégis, — panaszra nyílva ajkaink —
Ne legyünk, oh Hívem hálátlanok:
Az Istentől sok jót, áldást nyerénk,
S valánk hosszú időn át boldogok.
Én vagy T e : meg kell egyszer kezdeni,
S az elválás mindig csak bús lehet; —
Múltúnk fellobbanó emlékinéi
Melengesd és derítsd fel lelkedet I
Szép emlékkel még nem szegény a szív,
Bár a jelen keservet nyújt talán;
A gyémánt a nappal magába szítt
Fénytől világol a vak éjszakán.
S a bú is enyhül. — Mely tegnap gyötört:
A szenvedés, kész csillapulni m a;
Segélje az idő orvos-kezét
Foglalkozás, elmélkedés, ima;

Fohászodat bocsásd az égre föl,
Mely annyi sebre enyhet harmatoz
S a lelki béke olajága lesz,
A mit hited fehér galambja hoz.
Ha úgy tetszik, hogy minden elveszett,
S már a reménynyel is ha felhagyánk,
Van még, ki hozzánk nyájasan beszél:
A vallás, e mi édes jó anyánk. —
Híván, ki fáradt s megterhelve van,
Kinek az élet új, új harczot a d :
ígér és nyújt vigaszt, könnyebbülést . . .
— Ennek keblébe rejtsd bús arczodat!
Tűrj s légy erős, minő Te lenni tudsz,
Ki könnyűvé teszed a nehezet;
Kínom súlyával ez örvény fölött
Mi tart fenn engem ? Lelked s kis kezed!
Áldás reá! — De légy tengyámod is,
Tartson fel a hit, bizalom s erély;
Nem lészsz magad, — kisér, óv szellemem,
S Isten veled marad: — ne félj, ne félj !
Hajolj meg a változhatlan előtt. —
A bősz vihar, mint óriási bárd,
Kettészakasztja a daczos fenyőt;
De a meghajló fűszálnak nem árt.
Oh, lesznek még, bár nem zajos, de szép,
A bánatban megszentelt örömid;
S tudod, hogy a köny is, mint a mosoly,
Megszűnik egyszer. — Az élet rövid!
Rövid; de csak e földi élet az,
E fájdalom- s csalódással rakott;
Ne ezt, — amazt tekintsd, lelkem fele,
Mely tiszta fénynyel int felénk amott!
Szerettid már mind ott várunk reád,
S hozzánk felszállnod nem leend nehéz,
Hol hervadást nem lát a koszorú,
Mit Isten a hívek fejére tész.
Tompa Mihály.
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Fiamnak.
Hála Isten! este van megin.
Mával is fogyott a földi kín.
Bent magános, árva gyertya ég:
Kívül leskelődik a sötét.
Ily soká, fiacskám, mért vagy
[ébren ?
Vetve ágyad puha-melegen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Látod, én szegény költő vagyok:
Örökül hát nem sokat hagyok;
Legfölebb mocsoktalan nevet:
A tömegnél hitvány érdemet.
Ártatlan szíved tavaszkertében
A vallást ezért öntözgetém.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Mert szegénynek drága kincs a
[hit,
Tűrni és remélni megtanít:
S néki, míg a sír rá nem leheli,
Mindig tűrni és remélni kell!
Oh, ha bennem is, mint egykor,
[épen
Élne a hit, vigaszul nekem! .. .
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Majd ha játszótársaid közül
Munka hí el — úgy lehet
[korán, —
S idegennek szolgálsz eszközül
Ki talán szeret. . . de mostohán!

Balzsamul a hit malasztja légyen
Az elrejtett néma könyeken.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Majd ha látod, érzed a nyomort,
Melyet a becsület válla hord;
Megtiporva az erényt, az észt,
Míg a vétek irigységre készt
S a butának sorsa földi éden:
Álljon a vallás a mérlegen.
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
És ha felnővén, tapasztalod,
Hogy apáid földje nem honod
S a bölcsőd s koporsód közti ür
Századoknak szolgált mesgy eül:
Lelj vigasztalást a szent igébenl:
„Bujdosunk e földi tér eken.“
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Oh, remélj, remélj egy jobb
[hazát!
S benne az erény diadalát:
Mert különben sorsod és e föld
Isten ellen zúgolódni költ. —
Járj örömmel álmaid egében,
Útravalód e csókom legyen:
Kis kacsóid összetéve szépen,
Imádkozzál, édes gyermekem.
Arany János.

Gyermekszobában.
Kitárva szobánkban az ablak,
Hogy búvik a fénytől az árny;
Hogy tánczol a porszem a napBeözönlő sugarán.
[nak

Gyermekkel a kis szoba népes,
Halld a csevegést, a kaczajt.
Oh élni, örülni oly édes,
Ezt vallja a szem, meg az ajk.
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Oh jérték ölembe, karomba,
Ti szép, viruló csemeték,
Öntsétek méla dalomba
Szívetek vidám melegét.

Piczi lányomat ím kicsi nénje
Tapsolva hogy űzi felém:
Az új tavasz illata, fénye
Árad mosolyukból elém.

S hogy a bú komor árnya ne
[győzzön
Lelkem tört fénye felett:
Ragyogja be rólatok őszöm’

Mint fény fia szőke hajával
Szép kis fiam áll vidoran,
S míg rá süt a nap, sugarával,
Haja minden szála arany . . .

A napsugaras kikelet.

Vargha Gyula.
0*
Az anyának imádsága.
— Stolle. —

A legédesebb hangot, mely elbűvöl-bájol,
A legtisztább fényt, mely az égig világol,
A legszebb virágot, mely a földön nyílik,
A legszentebb lángot, mely lobog a sírig, —
Ott találod, a hol kezét összetéve
Áldást esd az anya kedves gyermekére.
Tövissel van rakva ez a földi pálya,
Sokszor könyben úszik két szemünk pillája.
A ki a bút adja, az el is oszlatja,
Hála legyen néked, irgalomnak Atyja!
De legszentebb könynyel az anya áldozik,
Midőn gyermekéért sírva imádkozik.
Ott áll az egyszerű, alacsony kis hajlék,
Benn a szobácskábán gyenge mécsvilág ég,
Úgy tetszik a hajlék sivár, elhagyott rom,
Pedig áldott hely a z : egy felszentelt templom,
Hol az anya ajkán hangzik a hő fohász:
„Én uram s Istenem, gyermekemre vigyázz!“
A menny titkaiba nem láthat földi szem,
De én, mintha látnám, olyan szentül hiszem,
S elrabolni tőlem e világ nem tudja
Azt az édes hitet, mely biztatón súgja:
Hogy az ég angyali ott fenn vígadoznak,
Midőn a jó anyák itt lenn imádkoznak.
Nagy Lajos.
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Egy anyának.
Hadd zajongjon, hadd zsibongE vidám gyermek-sereg; [jón
Öli ne tiltsd el! töltse kedvét,
Hadd örüljön, hisz gyerek.
Lesz idő, hogy visszasírnád
E zsibongást, ezt a zajt,
Hogyha a szülői hajlék
Néma lesz és puszta majd.
És pedig lesz! Nézd a fészken
Hány volt tegnap a madár!
Hogy csevegtek! — S az öreg
Egyedül búsong ma már. [pár
Szárnya nőtt az ifjú sarjnak,
Szállni vágya ébredett:
Most magának rakja fészkét,
S hajh! az ősi — puszta lett.
Szíved a hiú reménynyel
Ne kecsegtesd, óh anya!
Hogy szülötte-magzatától
Sohasem kell válnia;
Ezt az élet vonja majd el,
Azt talán a sírhalom,
Nincs az illanó időnél
S nincs a sorsnál irgalom!
Hogyha a vágy kezdi szítni
A kebelben már tüzét,
Készülj válni gyermekedtől:
Már csak félig a tiéd.

S hogyha egykor hajlokodból
Sajátjába távozott:
Úgy tekintsd, hogy nálad otthont
Nem talál az többet oft.
A te lelked ekkor is még
Egyre nála, rajta jár,
Óh de ő csak néha gondol
A szülői házra már,
S bárha eljön, bárha nyájas,
Még sem az, ki azelőtt;
Látni rajt, hogy menni vágyik,
Szíve haza vonja őt.
Óh mi más ma még az érzés
E kicsinykék kebliben !
Mind csak az anyához óhajt,
S boldog úgy, ha ott pihen.
Minden arcz, mint napraforgó,
Napjaképen rád tekint,
Enyhülését és nyugalmát,
Csak te beuned bírja mind.
Azért ám hadd zsibongjon most
E vidám raj köriiled;
Teljesen addig tiéd csak
Míg öledbe veheted.
S e pótolhatatlan üdvért
Tűrd el ezt a víg zsivajt;
Lesz idő, hogy visszasírnád
S a magány fog fájni majd.
Győry Vilmos.

Anyám búcsúszava.
Hogyha kérdezem magamtól,
Mi óvott meg sok gonosztól,
Honnan bennem,
— Hála Isten! —

A bűn iránt a borzalom,
A jó iránt a vonzalom?
Édesanyám jut eszembe
S hálaköny gyűl a szemembe.
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Elhagyandó szülőföldem,
Iskolákra készülődtem,
Ép volt testem,
Ép volt lelkem,
Példák által mívelhető,
Példák által megejthető,
Mindenik bennem gyúlékony,
Jó és rossz iránt fogékony.
Megjelent a búcsúóra.
Készen voltam indulóra;
Ekkor reám
Borult anyám,\
S szólt oly hangon, mintha belém
Egész lelkét lehellené:
„Ne feledd az imádságot,
Kerüld a rossz társaságot!“

Anyámnak volt e végszava
Éltem egyik őrangyala;
Ha csüggedtem, bátorított,
Ha inogtam, szilárdított.
Meg is dicsért, meg is intett,
Majd vígasztalt, majd fenyített.
Mind tengelyen
Mind tengeren,
Mind jártamban, mind keltemBánatomban, örömömben [ben,
Híven kisért mind maiglan,
Kisérend is holtomiglan.
Oh kisérj is, míg halálom
Elborít mint édes álom.
S te jó anya
Szent szózata,
Te lengj végső harczom között,
Hogy lelkem, ha átköltözött,
Szent hálával karolja át
Az üdveziilt édesanyát.
Székács József.

Tudom azt, hogy szent nem
[vagyok,
Tudom, hogy botlásim nagyok,
De egy hitem,
Egy Istenem;
<3*

Anyám háza.
Ez a város, ez az utcza
Nekem olyan ismerős,
Érezem, ha végigjárom,
Hogy az emlék mily erős . . .
Ebben van a kis fehér ház,
Annyi nagyobb szebb között. ..
Áldd meg Uram azt a házat,
Áldd meg azt a küszöböt!

Volt a háznak udvarában
Egy picziny, parányi kert,
Mint virági úgy nyílt lelkem
Napról-napra, fényre kelt,
S mint a rózsák nyílt kelyhébe,
Harmat — szállt belé a hit. . .
Áldd meg uram azt a kertet,
Áldd meg piczi bokrait . . .

Gyermek voltam, kicsi gyermek,
Mi az élet? nem tudám,
Ott repült a kicsi házban
Egyik nap a más után.
Mindenik nap meg volt áldva
S új örömbe öltözött —
Áldd meg Uram azt a házat,
Áldd meg azt a küszöböt!

Abban munkált gondos kézzel,
Gyomot irtva jó anyám,
Anyakéz a gyermekszívben
S kertben gyomot nem hagy ám!
Azért hittem én s reméltem
Ottan, mindenekfölött . . .
— Áldd meg Uram azt a házat,
Áldd meg azt a küszöböt!

Engem is sújtott keményen, —
De megáldott azután,
Meg, ezerszer — vagy nem él-e
A kis házban jó anyám'?

S a kit sokan megtagadnak
Balgák, vakok, — láttam én
Ott abban a kicsi házban
A jó Istent!. . . könnyedén
Ne nevessen e nagy szóra
Senki! úgy van, láttam ő t!
Őtet, kinek keze áldja
Azt a házat, küszöböt.

S ha családom kis körében
Végignézek múltamon,
Melyen a hány istenáldás,
Ugyanannyi köny vagyon,
Fölmerül a kis ház képe
Gyermekálmaim között —
Áldd meg Isten azt a házat,
Áldd* meg azt a küszöböt!

Láttam őt a szegénységben,
A melyre büszke vagyok, —
Láttam őt a boldogságban,
— Most is lelkemen ragyog —
Láttam őt bal sorsban, gyászban,
Anyám könyező szemén,
Oh az áldó, sújtó Istent
Sokat, sokszor láttam é n !

Tartsd meg, hiszen elfeledtek
Engem ott már, csak e ház
Meg az Istenáldott lélek,
A ki abban ott tanyáz,
Az anyának szíve őriz,
De az énnekem elég,
Áldd meg Uram! áldd meg őtet,
Áldd meg az anya szívét . . .

És abban a kicsi házban
Megtanultam: hogy a föld
Csalfa, hazug, búra, fényre
Egyaránt álarczot ölt,
Hogy valóság, szilárd támasz
Egy van csak a föld fölött . . .
Te, oh Uram... áldd megkérlek,
Azt a házat, küszöböt. . .

Tán még egyszer visszatérek
Búra, jóra, nem tudom . . .
Végigmegyek új- meg újra
A jól ismert útakon,
Hogy azt kérjem, ha megroskad
Térdem a küszöb fölött:
„Áldd meg Uram ezt a házat!
Áldd meg ezt a küszöböt!“

Ott tanultam, hogy az Isten,
Hogyha őt hiszed, megáld,
Meggyógyít az égi kézzel,
Mely imént sujtón talált . . .

Váradi Antal.
<5?

Édesanyánk.
Oh anyai hűség — mélyebb a tengernél.
Anyai szeretet — magasabb a mennynél,
Mind a szerencsében, mind a fájdalomban:
Hogy dicsőítselek tégedet daloinban ?
Hogyha angyaloknak nyelvén szólanék is,
Dalom, téged zengve, gyönge volna mégis,

Ha ecsetem volna a ragyogó villám,
Akkor is csak halvány árnyékodat írnám.
Ha veszélyben forgott a mi bimbó-éltünk,
Óvó szeretettel ki remegett értünk?
S hogyha mosolygó fény szállott az egünkre,
Kinek örömkönye hullott a fejünkre ?
Ki kulcsolta össze imára kezünket?
És ki irányozta az égre szemünket?
Ki ápolt szívünknek kertjében, óh drága,
Boldogító vallás, te égnek virága?
Nemes önérzettel keblére ölelve,
Ki tanított a szép, édes honi nyelvre ?
Ősök nagy leikénél ki gyújtá meg benned
A Yesztatűz lángját, a szent honszerelmet?
Mint Kornélia, ránk büszkén ki tekintett,
A gyermekszobában gyöngynek vallva minket?
Kinek szívét járja tőrként érted bánat?
A vészbe, halálba ki rohan utánad?
Hogyha napod húnytán mind a világ elhagy,
Kinek a szerelnie elfogyhatatlan nagy?
Hogyha pirosságtól ég lelked és orczád,
Ki áld meg akkor is, ki kegyelmes hozzád?
Oh, anyai hűség — mélyebb a tengernél,
Anyai szeretet — magasabb a mennynél:
Ég reánk szakadhat, a föld eltemethet,
Édesanyánk, ott is velünk hű szerelmed!
Kikre még anyai kitárt karok várnak,
Csókoljatok kezet az édesanyának;
S kik sírba tevétek, áldva sirassátok,
Mert még a sírban is áld édes anyátok!
Sántha Károly.
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Füstbe ment terv.
Egész úton hazafelé
Azon gondolkodám,
Miként fogom szólítani
Eég nem látott anyám.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Míg állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S a kis szobába toppanék . . .
Eöpiilt felém anyám . . .
S én csiiggtem ajkán . . . szóf
iánál . . .
Mint a gyümölcs a fán.
Petőfi Sándor.

Versengés.
A nap dicsekszik: nélkülem nincs élet.
A hold: eloszlatom a sötétséget.
Villám: ki versenyez velem erőben ?
Eszakfény: lángom költészet merőben.
Csillag: sugaram mennyei titok.
A lámpa: én munkára buzdítok.
A mécs: őrködöm az eszményeken.
János bogár : a fényem szerelem.
A tűz: mellettem megelégedés.
A köny: enyhítek, hol öröm kevés.
Az anyaszív: hallgatva megjeleli —
S a versengés elnémul hirtelen.
Szamolányi Gyula,

ót
A szív igazat mond.
Sokáig tűrt a nép, de végre is
A türelemnek mértéke betelt.
Alig vonta ki kardját Bocskay,
Ezerhatszáz és hatot írtak akkor,
Vitézek keltek, zászló lobogott.
Indult a had, mint nehéz zivatar;
Jöttét ágyúk dörgése hirdeté,
Nyomában bús, letarlott táj maradt.

Sok év nehéz, keserves szerzeményét
Nyugodt jövendő biztos támaszát,
Felében kapta szíves jó barát,
Más felét meg az ellen vitte el.
A feldúlt tűzhely kihamvadt tüzétől
Elmenekült a szétűzött család
S futásában ha néha megpihent
S nem járt nyomában gyilkos üldöző,
Szorongó szívvel gondolt arra, hogy
Szerettinek tán ily nyugalma sincs.
De kimerült a villámtermelő ég,
Elhallgatott a dörgő ágyúszó,
A megzavart rend lassan újraéledt
És egyre jobban medrébe szorítá
Az életnek megáradt folyamát.
A kit elűzött a harczok viharja,
Feldúlt honába újra visszatér
S megújult hittel új munkába kezd.
*
A városnak piaczán áll a bíró,
Hogy törvényt lásson két asszony felett,
Az egyikük ezt vallja: „Jó uram,
E két fiú itt az én gyermekem,
A háborúban erre menekültünk
S ez a kisebbik megbetegedett.
Jó emberek kezére kelle bíznom.
De mert egyedül nem akart maradni,
Vele hagytam a másik fiamat.
Magam meg az urammal vándoroltam,
Hogy senkinek terhére ne legyek.
Most eljöttem fiaimért ide
És ez az asszony, ki jóságot színlelt
Magához véve beteg gyermekem,
Jótettéért most nagy adót óhajt:
Megkívánta mind a két fiamat“.
És a bíró int most, hogy amaz szóljon
S az szól nyugodtan: „Büntesd meg, uram,
E kóbor nőt, ki így vádol meg engem,
E két fiú nem az ő gyermeke,
Enyémek ők és anyjuknak neveznek,
Ezt a nőt még csak nem is ismerik,
így áll ügyem. Végezzük el hamar,
Nincs kedvem ilyen jött-ment nő miatt
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Itt álldogálni bámész nép előtt“.
És a biró szólt: „Ketten perlekedtek
Két gyermekért. A dolog egyszerű.
Mindeniktek kap egyet. Panaszos!
Tiéd az első választás joga“.
A nő szemébe forró köny tolult.
Kinyúlt keze mind a két gyermekért.
Az egyik izmos, szép, derék fiú,
A másik gyenge, vézna, halavány:
„Ha igy keli lenni s két fiam közül
Csupán csak egyik lehet az enyém,
A másiktól meg válnom kell örökre,
Úgy hát te délczeg, izmosabb fiam,
Te maradj itt, te jobban megbírod,
Az élet harczát egymagádban is.
De te, kis gyenge, beteg gyermekem,
Neked szükséged van hű ápolásra
S ki ápolhatna jobban, mint anyád?“
A másik nőt is kérdi a biró:
„Beleegyezel ilyen osztozásba?“
„Természetes — felel hamar reá —
E vézna gyerek csupa gond nekem,
Ha ápolásában kedvét leli,
Hát éljen e nő boldogul vele.“
És a biró most. fölveszi palástját,
Méltóságosan mond ítéletet:
„Megtaláltam a kulcsot szívetekhez.
Ki kételkednék abban még tovább,
Hogy kettőtök közt melyik az anya?
A ki a gyengét óvja szeretettel
S csak gyermekére, nem magára gondol,
Ez az anya. Vedd mind a két fiút“.
S helyeslé az ítéletet a nép.
Hamvas József.
O?
Csokonai anyja.
„Első nevelését gondos anyja vezette . . .
, , . anyja karjai között halálozott meg.“
Toldy.

És reng a bölcső, s benne kisded alszik,
Szemet ha néha egy mosolyra nyit:
Az altató-dal lágy zenéje hallszik,
Védangyal őrzi édes álmait.

Szárnyát letette; nem kíván repülni,
És e helyrül hová is szállana ?
Drágább a mennynél néki itten ülni,
Szívének élv csak itt van, — ő anya.
És álmodoznak, alva az s ez ébren,
A lelkek szárnya messze-messze leng;
A gyermek ott jár fenn a fényes égben,
Fényes jövőn az anyaszív mereng.
„Oh majd ha felnő, majd ha ifjúvá lesz
Ha férfigondban izzad homloka!“
Milyen édes, mily csábos álmodás ez!
Álmodni így csak egy tud — az anya.
Felnőtt a kisded, s lelke lön fogékony;
S ki szítja benne az égi szent tüzet?
Végig mutat honán, egy omladékon,
S egy bús rabot mutat, egy nemzetet.
„Oh bár te annak építője lennél,
S vigasztalója ennek valaha!“
Szó, lelkesítőbb volt-é eddig ennél?
Honfiszikrát így szítja az anya!
És lett a szikra hajnalfénysugára,
Mely életet gyújt a homály után;
Keltébe’ fényt vet az egész hazára,
S egy nemzet éled ébredő dalán.
Az omladékra lelke fényit önti,
A rab vigasztalója lesz dala ;
Egész ország dicsőséggel köszönti,
Orömkönyűt csak egy sír — az anya.
De jaj ! Nehéz áldás e lelki szikra,
Nem egyszer éltet gyötrő szörnyű kincs;
Közlelkek jármot vesznek vállaikra,
De tűrhetetlen ennek a bilincs.
És a szigor szabályait ha véti,
Meg kell a vád előtt hajolnia,
ítéli minden; egy csak, a ki védi,
Mindig csupán a jót látó anya.
S hogy váljon a kín a legteljesebbre,
Oh Lilla! még te sem vígasztalád;
Balzsam van-é az ilyen szívre, sebre!
Föld néki nyugtot, enyhet ég sem ád.
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Bolyongva járja búsan a világot,
Nincsen fejét hova lehajtnia!
Akkor talál meg egy balzsamvirágot
Hű kebleden vigasztaló anya!
Nézd, ott a kis ház, a szülői hajlék,
A kert falombja hívogatva int :
Nézd, ott az arcz, mely a bölcsőre hajlék,
A szív dobog, — halld! — még a régi mind.
A nap letűnhet, a csillag lefuthat,
Nincsen virág, mely el ne hullana;
A föld, az ég mind változásra juthat,
Csak egy marad hű sírig — az anya.
S hogy ápolá, mi gonddal, aggva, féltve!
Ott tölti napját, éjjel ott virraszt.
De jaj! síré bizonynyal ifjú élte,
Még anyja sem tudá megóvni azt.
S virág nélkül a törzs meg nem maradhat,
Az elhalt, ő utána hervada.
Hívén, nyugalmat ég is csak úgy adhat,
Ha őre annak ő lesz — az anya.
Györy Vilmos.
<3?

Az első ibolya.
Besüt a szelíd nap a kicsi szobába,
Szegény özvegyasszony beteg leányára;
Szép meleg verőfény oly jól esik neki!
Keble úgy felsóhajt, hogy szemét fölveti:
„Tavasz ez — érezem . . . virág nem virul még;
De — anyám, odakinn, tudom, meggyógyulnék!
Kicsi ibolyáért az erdőt bejárnám,
Ott én a szép tavaszt, tudom, megtalálnám!“
Apró kis leány a szoba egy zugában
Kopott bábujával játszik egymagában,
Nénje sóhajtása eljut a bábuig,
A testvérke szíve úgy elfacsarodik!

Veszi kis kendőjét, készül az utczára . . .
„Hová édes lányom?“ szólt anyja hozzája.
„Megyek, anyám, megyek a tavaszt keresni,
Nénit meggyógyítni, kék ibolyát szedni.“
Kisiet, futva megy, az erdőbe szalad,
Itt-ott még hó ropog piczi lába alatt;
Az erdő is árva, kopottak a fák ott . . .
Szegény kis leány te, nem lelsz még virágot!
De a lányka csak megy, oly sebesen lépdel,
Gyönge kis szívében nagy erős hitével;
Hiszi, hogy meggyógyul szegény jó testvére,
Ad neki virágot a kis erdő mélye.
Suttog az ágak közt az enyhe déli szél,
Nedves a fák tövén a lehullt falevél . ..
Nézi a kis leány a lehullt levelet,
Egyszerre fölsikolt, azután fölnevet.
Kaparta itt-ott az őszi hulladékot . . .
Friss zöldre akad és van valami kék ott . . .
Vékony piczi száron zöld levélbokorban —
Kékszemű ibolya kandikál ki onnan.
Itt is
Itten
Szép
Lesz

egy, ott is egy . . . jó illata árad . . .
is, ottan is talál egy-egy szálat;
piczi bokrétát gyűjt össze belőle,
öröm! — gondolja — s úgy örül előre!

Siet haza . . . oh, ha most repülni tudna! —
Nem is veszi észre, hogy megtelt az utcza;
Yárosi lakosok szeretik a sétát —
0 nem lát egyebet, csak azt a bokrétát.
Szép finom úri nő most ím’ útját állja:
„Megállj csak kis leány!“ így kiált reája.
„Nem látott még senki ibolyát az idén,
Hogy adod? — mondd hamar — bokrétád az enyém
„Hogy adom? — sehogy se!—Nem adom senkinek!
Beteg jó nénikém, csak az nézheti meg;,
Azt mondta, meggyógyul, ha virágot láthat,
Néki viszem haza kicsiny bokrétámat.“
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Rá se tekint többet, elfut a leányka,
Tűnődve az úrnő csak néz, néz utána;
Gyémánttól, aranytól csak úgy csillog, ragyog,
Mégis a szívében valami úgy sajog.
Haza gondol ő is, a nagy pompát látja,
Sok csecsebecsével rakva a szobája,
Oh csak egy — csak szende ibolyája nincsen.
Csak szerető szívet nem vehetni kincsen.
Hát a kis leányka? — ott van a szobába’,
Fölkúszik örömmel a beteg ágyára :
„Nézz ide, nénikém — az erdőt bejártam,
Látod a szép tavaszt bizony megtaláltam!“
Fölpillant a beteg és arcza kipirul,
Forró köny pereg le sötét pilláirul . . .
Majd meg is gyógyítja tavasz illatárja,
A kicsi jó testvér első ibolyája.
Csengey- Gusztáv.
<3*

Heten vagyunk.
— Wordsworth. —

---------- Egy egyszerű gyerek,
Ki még virágot szedhet minden
[ágról,
Eletet érez mindenik tagjában:
— Mit tudjon az még a halálról ?

„Hányán vagytok testvérek,
[gyermekem,
Együttvéve fiú s leány?“
— „Hányán? Heten vagyunk!“
[Felelt
S bámulva tekintett reám.

Egy falusi lánykát találtam.
Nyolcz évesnek mondá magát.
Tömött haja három-négy fona
dékban
Vévé körül fejét és homlokát.

„S hol vannak ők?“ kérdém
[tovább.
— „Heten vagyunk“, felelt,
„Kettő a városban lakik benn,
Kettő a tengerre kelt.“

Tekintete, ruhája, mint virágé,
Mely erdők rejtekébe’ nőtt.
Szeme oly szép volt, oly nagyon
Gyönyör volt néznem őt. [szép,

— „Kettő a temetőbe’ fekszik,
Egy fiú s egy leány.
Mi ott lakunk közel hozzájok,
Én és anyám.

Payx Sándor: Hárfahangok.
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„Kettő van a városban, mondod,
Kettő van tengeren; —
S mégis heten volnátok együtt ?
Hogyan lehet az gyermekem?“

Előbb a kis Johanka halt meg;
Nyögött ágyán keservesen,
Míg Isten föloldozta végre,
És akkor meghalt csendesen.

S a kis leány megint felelt:
— „Együtt heten vagyunk, igen;
Kettőnk a nagy fa alatt nyugszik
A temetőnek mélyiben !“

Letették a zöld temetőbe,
Ott alszik sírja fenekén,
Sírja körül ott játszadoztunk
Egész nyáron Jánoska s én.

„De még te élsz, vígan szaladKis pillangók után .
[gálsz
Kettő a temetőben alszik:
Így hát öten vagytok csupán!“

De mikor a hó esett a földre,
És a tó béfagyott:
Jánoska is nagy beteg lett.
És aztán ő is elhagyott!“

— „Sírjaikzöldek, szólt a lány,
Ott egymásmelleit nyugszanak;
Házunktól, melyben mi lakunk,
Tíz-húsz lépésre csak.
Ott szoktam kötögetni gyakran,
Vagy varrogatni estveiig.
Leülök a sír zöld füvébe,
Ott ülök s dalolok nekik.
Sokszor, ha már a nap lement,
Szelíd az est s a hold jő fel:
Kis kosarammal kimegyek,
S vacsorámat ott költőm el.

„Hányán vagytok hát kis leányHa kettő túl az életen ? “ [kám,
Sírva felelt a kis leányka:
— „Heten vagyunk uram,
[heten!“
„De kettő halva, lelkök égben,
Testök sír mélyiben . . .“
— Mind hasztalan erőlködésem,
A lányka megmaradt hitében:
„Heten vagyunk uram, heten“.
Szász Károly.

*3*
A jó öreg kocsmáros.
Itt, a honnan messze kell utazni, míg az
Ember hegyet láthat, itt a szép alföldön,
Itten élek én most megelégedéssel,
Mert időm vidáman, boldogságban töltöm.
Falu kocsmájában van az éti lakásom;
Csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel.
Egy jó öreg ember benne a kocsmáros . . .
Áldja meg az Isten mind a két kezével!
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Van szállásom itten s ennem-innom ingyen.
Soha sem volt ennél jobb gondviselésem.
Az ebédre nem kell senkit is megvárnom,
És mindnyájan várnak én rám, hogyha késem.
Csak egyet sajnálok: az öreg kocsmáros
Összekocczan néha jó feleségével;
No de a mint összekocczan, meg is békül...
Áldja meg az Isten mind a két kezével!
Elbeszélünk néha a letűnt időkről.
Hejh, régibb idői boldogak valának!
Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt,
Alig tudta számát ökrének, lovának.
Pénzét a hitetlen emberek csalása,
Házát a Dunának habjai vitték el;
így szegényült el a jó öreg kocsmáros . . .
Áldja meg az Isten mind a két kezével!
Alkonyuló félben van már élte napja,
S ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt,
S ő reá, szegényre, a szerencsétlenség,
0 reá, mostan mért legtöbb gondot és bajt.
Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen,
Mindig későn fekszik, mindig idején k el;
Mint sajnálom én e jó öreg kocsmárost . . .
Áldja meg az Isten mind a két kezével!
Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa;
Ő fejét csóválja, nem hisz a szavamnak.
„Úgy van, úgy,“ szólkésőbb, „jóra fordul sorsom,
Mert hisz’ lábaim már a sír szélén vannak.“
Én elszomorodva borulok nyakába
S megfürösztöm arczát szemeim könyével,
Mert az én atyám e jó öreg kocsmáros . . .
Áldja meg az Isten mind a két kezével!
Petőfi Sándor.
0*
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István öcsémhez.
Hát hogy mint vagytok otthon, Pistikém?
Gondoltok-e úgy néha-néha rám?
Mondjátok-e, ha estebéd után
Beszélgetésiek meghitt és vidám,
Mondjátok-e az est óráinál:
Hát a mi Sándorunk most mit csinál ?
És máskülönben hogy van dolgotok?
Tudom, sokat kell fáradoznotok.
Örök törődés naptok, éjetek,
Csakhogy szükecskén megélhessetek.
Szegény atyánk! ha ő úgy nem bízik
Az emberekben; jégre nem viszik.
Mert ő becsületes lelkű, igaz;
Azt gondolá, hogy minden ember az,
És e hitének áldozatja lett,
Elveszte mindent, a mit keresett,
Szorgalmas élte veritékinek
Gyümölcseit most más emészti meg.
Mért nem szeret úgy engem Istenem,
Hogy volna mód sorsán enyhítenem:
Agg napjait a fáradástul én
Mily édes-örömest fölmenteném.
Ez fáj nekem csak, nyugodt éltemet
Most egyedül ez keseríti meg.
Tégy érte, a mit tenni bír erőd;
Légy jó fiú, és gyámolítsad ő t;
Vedd vállaidra félig terheit,
S meglásd, öcsém, az Isten megsegít.
S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
Oh Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom;
De megmutatná a nagy veszteség,
Ha elszólítná tőlünk őt az Ég . . .
E néhány sorral érd be most öcsém.
Én a vidámság hangját keresém,
És akaratlan ilyen fekete
Lett gondolataimnak menete;
S ha még tovább fonnám e fonalat,
Szívem repedne a nagy kín alatt.
Más levelem majd több lesz és vidám.
Isten megáldjon, édes Pistikám !
Petőfi Sándor.

Szüleim halálára.
Végre megtörtént a
Rég várt viszontlátás !
Nincs köszönet benne,
Nincsen istenáldás.
Láttam jó atyámat, vagy csak koporsóját,
Annak sem látszott ki, csak az egyik széle,
Ezt is akkor láttam kinn a temetőben,
Mikor jó anyámat tettük le melléje.
Sem atyám, sem anyám
Nincs többé, nem is lesz,
Kiket szoríthatnék
Dobogó keblemhez,
A kiknek csókolnám még lábok nyomát is,
Mert engemet szívok vérén neveltek fel,
Mert körülöveztek, mint a földet a nap
Lángoló sugári, szent szeretetökkel!
Oh atyám, oh anyám
Miért távozátok?
Tudom, hogy áldás a
Sír nyugalma rátok;
De mi nektek áldás, az átok én nékem,
Melytül szegény, szívem csak hogy nem reped meg
Ha így bántok velem, ti, kik szerettetek,
Mit várjak azoktul, a kik nem szeretnek?
Itt hagytak, elmentek,
Nem is jőnek vissza !
Omló könyeimét
Sírjok halma iszsza.
Folyjatok könyeim! folyj, te forró patak!
Szivárogj le hideg orczáikra halkan,
Hadd tudják meg rólad: árva gyermeküknek
Elhagyott lelkén mily égő fájdalom van !
De nem, de nem ! inkább
Eltávozom innen,
Hogysem könyem árja
Hozzájok lemenjen.

Mentsen Isten tőle! Édes jó szülőim,
Hogyha megéreznék fióknak keservét,
Szerető szívok a sírban sem pihenne,
Egy bú lenne nékik a hosszú öröklét.
Isten veletek h á t!
Csak egyszer még, egyszer
Ölelkezem össze
Sírkeresztetekkel . . .
Olyan a két ága, mint két ölelő kar,
Mintha apám s anyám nyújtaná ki karját . . .
Tán fölemelkedtek halotti ágyokból,
Fiokat még egyszer ölelni akarják!
Petőfi Sándor.
<3*
Falusi kép.
Kié ez a nyugodalmas kicsiny lak?
Körülötte terepély fák virítnak;
Ez a hajlék jámbor szántó-vetőé,
S nagy az öröm, a mely ma azt betölté.
Ház kapuja tövig kinyílt magátul,
Szűk az udvar, de most mintegy kitágul;
Fa, virágát jó kedvében lerázza,
Fényesebben süt a nap is a házra.
— S öreg párnak örömére mi szolgál ?
Nincs nekik több, nem is volt egy fióknál,
Kis korában, sorsán sokat törődvén,
így nyugodtak meg a fiú jövőjén:
A jó Isten, ha őt élni engedi:
Szántson, vessen, mint az apja s elei;
Az örökség kevés ugyan, — de hagyján !
Nincs rosszabb, mint más idegen falatján !
Azonban a jó öreg pap nem enged,
Mondván: vigye iskolába kegyelmed !
Hadd tanuljon, s kincset szerez magának,
Melynek lopó, s a rozsda is nem árthat.

S ment a fiú, tanult, küzdött merészen.
Míg felvivé a jó Isten s az érdem;
Most hazajött, — nő s gyermekek körülte, —
— Csuda-e hát, ha reng a ház örülve ? I
Öreg gazdánk, hű élete-párjával,
Galamb-őszen, de friss, piros orczával,
Az örömtől megifjulnak tíz évvel . . .
— Hejh, hogy ily nap éltünkben csak kivétel!
Milyen fiú! — a mely alatt pihent ő,
Boldog e szív, s melyet szopott az emlő!
S felesége! ifiú, szép, — s mi hétszer
Szebbé teszi: szelídsége az ékszer.
Ez az asszony, bár nagy nemből eredeti,
Szüleiként tartja a két öreget;
S nem bánja, — bár palotában nevelték, —
E kis házban legyen lakos, ne vendég!
A boldog férj, hű nejének hogy olyan
Köszönetét küld egy hálás mosolyban,
Amaz ránéz: egymás lelkét megértik, —
Én a tied, enyémek a tiéid!
S az unokák, emez fiú, amaz lány,
Egészséges, okos, kedves valahány;
Egy perez alatt otthon lelik magokat . . .
Egyik futos, másik kérdez, mutogat.
A jó asszonyt czirógatván kezeik:
Édesanyám-, nagyanyámnak nevezik,
Azt rég hallá, most hallja ezt először,
S nagy az őrzés, mely szívéből előtör.
Körülöttök beh mindent is elkövet!
Jár-kél, tesz-vesz, alig leli helyűket;
Oh, a mit lát, szemének csak szokatlan . . .
A szív édest, vele-rokont lel abban.
Mily szép is a lelkek szövetkezése:
Idegenből rokon vér lesz cserélve!
Ali nagy, mi szent tiizével a szeretet:
így egymáshoz olvasztván a szíveket!

Öreg gazdánk egy-két szót is alig vált,
Örömében, sokáig az öröm gát,
Hanem mikor körülülve az asztal,
Mint a forrás, kibuzdnl e szavakkal:
Virágoztok mint a díszlő olajfa,
Látja szemem, a mit szívem óhajta!
Én fiaim ! — egyebet nem mondhatok, —
Simeonnal már örömest meghalok!
S apa, fiú — hogy vége az ebédnek,
Szép csendesen borozgatván beszélget,
A többiek kimennek a szőlőbe,
Úgy örül a gyermeksereg előre!
A nap halad, — ha boldog, száll az óra,
Alig, alig tudunk számolni róla!
— De, mert a húr szakadásig feszülhet,
Jön az éjjel, és jóltévőn a — szünet!
A mindenség mi hallgatag, mi békés!
Pihen a föld, pihen a ház s az érzés ;
Csak az álom jelen meg, és enyelgve,
Másolgat a nap képéből ecsetje.
A szemeket nyugvás zárja be lágyan,
S öreg asszony ébren van még az ágyban;
Bajlódik a boldogsággal s szívével . . .
— Mért ilyen nap éltünkben csak kivétel?
Tompa Mihály.

Az öreg pár.
Munkád bevégzéd édes anyjuk immár,
Ne fogj ma másba, kedves angyalom!
A késő óra nyugalomra int már
S holnap korán kelsz, jókor, hajnalon.
Nagy napra kelsz, tudod, szívem, ha holnap
Egészségben \irraszt fel Istenünk, —
Holnap tartunk utolsó lakodalmat, —
Meglelte fészkét minden gyermekünk !

Kilencz gyermek! az Isten, hogy megálda!
Tudod, miattuk hányszor rettegénk!
Fiú, leány egymást követte váltva, —
Ez utolsót már szégyeltük szegényt.
Unokáddal együtt keresztelő meg
Az öreg pap, ki minket esketett
És kedved ellen éppen Erzsikének,
Hogy örökölje .a te nevedet.
S ez is menyasszony, — holnap esküvője —
Oh lásd, az Isten el még sem hagyott!
Te ifjú vagy még színre, mint erőre
S bár megviselten én is megvagyok.
— Hagyd el, ne szólj ! nem te, én vénülök meg,
Bár a gond mindig téged terhele,
— Férjed csupán ebben csalatkoznék meg —
Soh’sem jutott váltamra a fele!
Ilyen valál te régen is leánynak.
— Emlékszel-é galambom arra még?
Rég volt és mégis mintha csak néhány nap
Telt volna el. hogy hozzátok menék.
Magam valék a násznagy s vőlegény is
S apád így szólt — Isten nyugossza meg — :
„Nagyon gyerek vagy még öcsém s szegény is,
De a leány szeret, hát mit tegyek ? !“
Tudod, a templomban szerettelek meg —
Rúth asszonyról beszélt ifjú papunk.
De korholása engem nem lepett meg,
Hogy ilyen asszonyt már ma nem kapunk.
Rád néztem és jegygyűrű és jegykendő
Még aznap este készen volt neked;
S két hétre rá az ifjú tisztelendő
Beszéd után bennünket hirdetett.
Sok hosszú év szaladt el már azóta!
De minden évben volt egy-két napunk,
Midőn szivünk igaz hangon dobogta,
Hogy bár szegények, boldogok vagyunk.
Az én Rútli asszonyom jobb, mint Boázé,
Isten kegyéből im mit alkota!
En nem tudom, hogy e ház szalmaház-é ?
Vagy mennybe nyíló fényes palota?

Boldog vagyok, nagyon boldog, szerelmem.
Az istenáldást el nem bírhatom!
Az esküvőről nem maradok el, nem —
Ha ott magam holnap kisírhatom.
S ha megjövünk az esküvő után, hát
Az én nótámat húzzák el nekem!
Járd el velem az örömanya tánczát!
— Ne haragudj, nem bűn ez, öregem!
Oh boldog én, tehát megnyughatom m ár;
Czélunk betöltve, lelkem itt alant!
S e negyven évre ránk ha sírhalom vár,
A vén sáfár nyugodtan számoland:
Imé kiket reám bízál — kiáltom —
Itt vannak ők, el egy sem is veszett!
De ezért is csak a te neved áldom
S Isten után jó anyjuk, tégedet!
Dömötör János.

Az özvegy ember.
I.
Öreg, özvegy ember bús, szomorú házban,
Egyedül, némán ü l; szíve, lelke gyászban,
Nincs, ki felderítse.
Nincs, ki megtörje a kínos némaságot,
Sebét — mit szívén a halál keze vágott,
Nincs, a ki enyhítse.
Messze elbujdosott régi boldogsága,
Öröme, reménye, szép derült világa
Sötét lett, beborult.
Egyedül, pusztán áll életének fája,
Bánat, keserűség rakott fészket rája,
Virága mind lehullt.
Nincs, a ki megértse keble dobbanását,
Nincs, a kiben lássa saját keble mását,
A ki őt szerette.
Ki, ha fájt valami: vigasz-szókat mondott,
Elsimítá gyöngén homlokán a gondot,
Azt már eltemette.

Eltemette mélyen rideg, hideg földbe,
Oh az a kicsiny domb sok örömet föd be.
Sok keserv nő rajta.
Öreg, özvegy ember maradt búsan, árván,
Hiába díszíti a sírhalmot márvány,
Csak bánatot hajt a’.
Néha fölkeresi azt a kicsiny dombot,
Melyre bús akáczfa hullat sárga lombot,
S sírva körüljárja.
Fájdalma ott mintha meg volna szentelve,
Hívó szavaira mintha megjelenne
Jó élete párja.
Ott panaszolkodik a temetőkertben,
Emlékszobor előtt, hallgató, mély csendben,
Hogy más azt ne lássa.
Nem érti azt senki, a mi lelkét bántja,
Csak az, ki ott fekszik, régi, jó barátja,
Édes hitestársa.
Megkönnyül a lelke, ha magát kisírta,
Emelkedik, mint a szárnyaló pacsirta,
Föl a magas égig.
Ősz fürtjét megnyugvás szellője lengeti,
Csendes fohász között meg-megemlegeti
A múltat, a régit.
Eljár a templomba, Isten zsámolyához,
Oda borús arczot, de tiszta imát hoz,
S zeng ajkán az ének.
Oly jól érzi magát: az Isten fölötte,
Szívében nyugalom s mintha körülötte
Angyalok lennének.
Vigasztaló balzsam hull sajgó sebére,
Világ megváltója, Krisztus drága vére,
Üdvösség forrása.
A kinek hite van, bár senkije sincsen.
Ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten
S boldogul — meglássa.
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Ne félj öreg özvegy, lát az Isten téged,
A ki reád mérte e nagy veszteséget
Ápol is kezével.
Ha leperg az élet, nem szorongva, búsan,
Vesztett kedvesedhez reménykoszorúsan
A mennybe vezérel.
n.
Ötven évig jártak együtt,
Itt e gyarló földi létben,
Egymást hiven boldogítva
És szeretve alva, ébren.

Bús lett a férj, árván maradt,
Szeme könynyel harmatozott.
Úgy siratta, mint a lelkét,
Azt a nőt, ki eltávozott.

Fejük felett zúgott, zajlott
Ötven évnek búja, vésze.
De szerelmük nem hanyatlott,
Csak erősbült, nem enyésze.

Emelt neki szép oszlopot
Sú’ja fölé emlékjelül.
Nem, hogy lássák. — Tudja
[Isten,
Hogy ő gyászol mélyen, belül.

Ha áldás volt munkájokon:
Soha el nem bizakodtak.
Érző szívok hálára nyílt
S az Istenhez imádkoztak.

Búsan jár az emberek közt,
Mint ki vesztett sokat, drágát.
Kinek öreg napjaira
Feldúlta a sors világát.

Ha az Ur tán szenvedéssel,
Bú, csapással látogatta:
Halk fohász közt emlegették:
„Legyén meg az akaratja!“

Csak a hite maradt még meg,
Mely bánatát földeríti,
Mint Jóbot a szenvedésben
Meggyógyítja, megenyhíti.

Szép békében, csendességben
Eljutottak tisztes korba.
Tiszta élet és becsület,
Nem volt rajta semmi csorba.

Az a hit, hogy él az Isten,
Ki mindnyájunk édes atyja.
Nem értjük bár, bölcsen tesző,
Ha gyermekit látogatja.

És akkor jött sötét szárnynyal,
Mintha hozna gyász-szemfedőt.
Jött a halál s elragadta
A jó asszonyt, a tiszta nőt.

Jó az Isten, jót ad nekünk
Bízzunk benne erős hittel.
Ha életünk végződik itt:
Egyesít majd kedvesinkkel.
Forgács Endre.

XV.

Keresztyén hazaszeretet.
Régi dal.
Haragos és bús az orczád,
Édesanyánk, Magyarország;
Ülsz búgondban, feketében,
Hej, rossz csillag jár az égen!

Lesz még fényes, Budavára,
Vár még öröm e hazára,
S a kik érte éltek-haltak,
Föltámadnak mind a holtak,

Szép csillagod alig derült,
Megint felhők közé merült;
Hull reményed koszorúja,
Süppedékeny útad újra.

És látván a honszerelmet,
Mely kivívta a győzelmet,
Nyugton dőlnek sírjaikba,
S beszövik ezt álmaikba.

Prófétáid a kik voltak,
Sorsod felől nem így szóltak;
Karunk, agyunk, égő szívünk
Mind azt mondja: van még
[hitünk.

Boldogok, kik akkor éltek,
Szent földjén a magyar nép[nek, —
Kik látjátok azt a napot,
Melyről annyi s z í v álmodott!

Van még hitünk s meg nem törik,
Az utolsó lehelletig!
Akarjuk és te élsz, óh hon,
Dicsőségben és szabadon.

Boldog az is, a ki néked
Elmét, szívet, verítéket,
Mindent áldoz oltárodon,
Te imádott, te drága hon !

A szem inkább apadjon el,
A szív inkább rohadjon el,
Mely nem lát fényt túl e ködön,
S nem dobog meg örömödön.

Ha fogynánk ez oltár körül,
Bájtunk az ég sem könyörül,
De ha együtt összetartunk,
A poklok sem győznek rajtunk!
Sántha Károly.
&
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Kanizsai Dorottya.
Vége volt a nagy csatának
A mohácsi rónaságon,
Ott feküdt egy megölt nemzet,
Ravatalon, halottágyon.
A sok vért a föld beitta,
Fejét a fű fölvetette,
Hej, de nem volt, ki a sok hőst,
Sok halottat eltemesse!

A csöndes est mikor megjött,
S csillag gyulladt ki az égen,
Megjelent egy sugár asszony,
Talpig gyászban, feketében.
Öt követte munkás csapat,
Szomorúan, hallgatagon,
Ásó villant. .. a sír készült. . .
Kétszáz sír a füves hanton.

De ki is járt volna erre
Halottak közt, temetőben?
Járni mégis, mindig jobb volt
Tarka réten, zöld erdőben;
Mindenkinek volt halottja,
Azon a nagy bús térségen,
S még sem volt ott senki, senki,,
Azon a nagy temetésen.

S mikor kész volt az a sok sír,
Kapa és az ásó pihent,
Letérdelt a gyászos úrnő
S úgy kérlelte a nagy Istent:
„Irgalomnak édesatyja!
Adj nyugalmat a holtaknak,
S hűbb fiakat, jobb fiakat,
Az élőknél, magyar honnak!“

Mert temetés volt ott mégis,
Egyszerű is, megrázó is,
Sírt a hantnál maga még a
Durva szívű sírásó is.
Hogyne! mikor kétszáz sírba
Húszezer hőst kellett tenni,
Húszezer hős holttestével
Egy országot eltemetni!

. . . Kanizsai Dorottyának
Szép emléke legyen áldott,
Hazátokat hőn szeretni,
Tanuljatok tőle, lányok!
Akár élőt kell buzdítni,
Akár holtat eltemetni,
Egyet soh’se feledjetek:
Hazátokat hőn szeretni!
Erdélyi Zoltán.

A szabadságról.
— Márczius 15-ikére. —

Sugárt hint újra ránk az Isten Dapja
És márczius fuvalma mámorít.
A természet is rendbe megújulva,
Lerázza büszkén súlyos lánczait.
Ó’, fényes példa! Maga Isten adja,
Biztatván vele a föld fiait,
Hogy szolgaságot egy napig se tűrve,
Tejérted küzdjön mind, szabadság üdve!

Ó márczius ! Te ifjúság ! Te élet!
Nevedre forr a vér, a szív dobog.
Lehedre a tetszhalott újra éled,
A szem kialvó lángja föllobog.
0 márczius! Te vágy! Te nagy Ígéret!
Reményinket ki mind beválthatod,
Százszor, ezerszer bár — légy üdvözölve,
Megújulva minden évben, mindörökre.
0 volt egy márczius, dicső e földön.
Az volt a nap, párját ki élte meg?
Lehullt a láncz, kinyílott mind a börtön,
Felvillantak a büszke fegyverek.
Vihar száguldott síkon, hegyen, völgyön
S fölrázta mind a félénk szíveket,
Kit századok vártak, kértek hiába:
A szent szabadság megtért e hazába!
De gyászra vált. Virágaink lehullva.
Az ég sem adhatott, csak könyeket!
A nemzet géniusza leborulva
Siratta a letűnt reményeket.
A föld, hol küzdtiink új életre nyílva
E nemzet újabb temetője lett,
S csak egy maradt: hitünk föltámadása
S egy újabb márczius hű biztatása.
A kard bilincscsé vájjon újra válhat?
A harczost rabbá ejti végzete ?
0 szörnyű múlt! 0 rémes éji árnyak!
Borítsa el felejtés tengere!
Ránk tör emléke e rideg halálnak,
Ijeszt még s minden gyásza is vele,
Szabadság volt a czél, az égi vágy,
Jutalmuk érte gálád szolgaság!
Reszkessünk újra? Nem! Ne jöjj felejtés!
El ne takard, mi rosszra vitt hitünk.
Ám hadd hirdesse minden csatavesztés,
Hogy bátrak voltunk, ha jött ellenünk.
Mit szomjas lelkünk vágyakozva sejt és
Szívünk szorongva érez: életünk —
Az vagy szabadság! S el nem tántoríthat
Ijesztő átka bármi földi kínnak.
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Lobogtasd nemzetem az égi fáklyát, Szabad, szép eszme minden sugara.
Hadd váltsa föl majd szelíd égi lángját
A szellemébredés nagy hajnala;
Hazánk immár végkép lerázza jármát,
Van-e fiad dicső magyar haza,
Ki a szabadságért, ez égi kincsért
El ne hajítsa lelke rabbilincsét ?
Míg Isten napja hint sugárt e honra,
Míg márczius fuvalma mámorít,
Míg a természet rendre megújulva,
Lerázza büszkén súlyos lánczait;
Ott lesz a példa: Isten maga adja,
Buzdítva véle a föld fiait,
Hogy szolgaságot egy napig se tűrve,
Te érted küzdjön mind, szabadság üdve!
Prém József.
<3?
Az aradi vértanúk.
Ki ezred évig védted nemzetünket,
Oh szent szabadság örök Istene !
Hős vértanúid elhagyott porára
Nincs már, ki áldó könyet hintene?
Föl-fölsóhajtott a magyar titokban,
Búsan tekintve a felhők felé;
Rab, vére árán szerzett birtokában,
Saját honában honját nem leié.
Elhulltak ők a drága hon javáért,
Sötét erőszak ásta sírjukat;
De a nagy Isten, a ki látta estük',
Megszánta lenn az eltiportakat.
Megjött a szebb idő, a hála napja;
Az igaz ügynek végre győzni kell! —
Hol oly soká volt hamvuk elhagyottan :
A hű nemzet most emléket emel.
Légy üdvözölve hajnalunk világa!
Borítsa fátyol azt az éji bút;
Zengjen hozsánna emléked kövénél . . .
Egy nemzet fűz rá ezer koszorút.
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Szálljon fohászunk a nagy ég urához,
Ki hőseinknek diadalt szerez;
Emlékük él a lelkes ivadékban . . .
Az elégtétel boldog napja e z !
Tekints reánk, kik templomodba gyűltünk,
Óh szent szabadság örök Istene!
Lengjen felénk most eged fényhonából
A megdicsőült hősök szelleme.
Áraszsza szét nagy példájuk az eszmét,
Zengjen fohászunk a világon át . . .
Hogy mindörökké szabadságért éljen:
Áldd meg nagy Isten, áldd meg a hazát!
Csengey Gusztáv.
*3?
Magyarország.
Hungária.
Mily gyötrő bánat kínoz engemet!
Szegény fejem ! e bú még eltemet!
Én testemet fájó sebek borítják,
En szívemet nehéz gondok szorítják,
Vészhírek érkeznek mindenfelől,
Viszálykodó testvér testvérre tör.
Ez itt sikkaszt, mert pénz az istene,
Emez paráznasággal van tele;
Az ott a harcztól gyáván megriad,
S kioltja életét kétség miatt.
Hol a család, a békés, tiszta, boldog?
Óh nézzetek kínomra, égi boltok!
Az ellenség.
H a! h a ! Ütött az óra. Vége, vége!
Az élet lángja, mint a mécs kiége,
Rég lestük veszted. Hírnév oda hát —
Dicső Hungária, jó éjszakát!
A jó barát.
Jaj néked, oh jaj, szegény Magyarország,
Meghervadott bú-gondban a te orczád:
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Mely nem tört, nem hajolt száz vész alatt,
Ketté roppan hatalmas derekad.
Török, tatár el nem pusztíthatott,
S most gyilkosod lesz önön magzatod !
Hungária.
Nem, nem vár rám ily keserű halál,
Felséges álmom nagy jövőbe száll;
Van orvos még hatalmas, isteni,
Ki rajtam tud s akar segíteni.
Tudomány.
Én majd segítek rajtad, betegem,
Megtöltöm gyermekidnek a fejét
Ismeretekkel, munkával kezét,
S eszméiket széthordom sebesen,
így kényelemben élnek majd, tudom,
Ipar, művészet, a te útadón.
Hungária.
A fejet, a kezet megtöltheted,
De mondd, megtöltöd-e a szíveket
Csendes boldogság égi érzetével,
Melylyel e földön semmi kéj sem ér fel ?
A gazdagoknak mindenekfelett
Adsz-e könyörülő szeretetet?
Viruló ifjak és lányok szívébe,
Hogy szép virágként ott nyíljék a béke,
Plántálsz-e tisztaságot élve-halva,
Olyant, mint a gyümölcsnek szűzi hamva?
Adsz-e irgalmas szívet.a nagyoknak,
Hol a nyomornak könyei ragyognak?
S hogy lenne boldog, békességes áldott:
Betöltöd-e szentséggel a családot?
Tudomány.
Az ég hatalma képes erre csak,
Az tenne ily csodát veled s velem;
De én, bár szárnyam fel az égre csap,
Megvallom, a mennyet nem ismerem.
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Vakhit.
Mit nem adhat a tudomány: vigaszt,
Reményt, erőt — jöjj, én megadom azt;
A keresztyén egyházba elvezetlek,
S ott vezeklesz, a mint én is vezeklek.
Zúg a világ új szabad szelleme,
Elsöpör — én megvédlek ellene;
Kezem kegyelmet, gyógyírt osztogat —
Ha feláldozod szabadságodat.
Hungária.
Eredj el Sátán! Szavad lelket öl,
Nem vagy te orvos, hanem börtönőr.
Jaj nékem! így kell hát elfogyni lassan,
Nincs Gileádban, nincs e sebre balzsam! ?
Evanyyéliom.
Ne félj, csak higyj ! El még az igaz Isten,
Hogy végtelen kegyelme megsegítsen,
Mely az 0 szent Fiában megjelent —
Új ég lesz fent és új föld ide lent.
Világ Világossága én vagyok,
S szemök világát vészik a vakok;
Gyermekeid látván-látják a bajt,
S aczél tündöklik és a pálma hajt.
Bölcscsé lesz az, a ki tart énvelem
És a bölcseség: Istenfélelem.
Ez által megkönnyebiil a kereszt,
Ez fájó, égő sebeket hegeszt.
Halld, zúg is már a Szentlélek szele,
Mert a világ fojtó léggel tele;
Itt az idő, meg kell tisztulnia,
Tisztítja megtérés, buzgó ima.
Oh zúgd te is gyermekeid fülébe
A megtérést s övék leend a béke!
Ti gazdagok, oly vagyont gyűjtsetek,
Hogy megmaradjon drága, kincsetek !
A földön égi kincset gyűjteni:
Mily gazdagság, mily áldás, isteni!
Ti bölcsek, költők, művészek, mi szép,
Ha lelketek az éggel frigyre lép!
Az Úr félelme — hajtsatok reája:
A bölcseség gyökere s koronája.
26*

Ifjak s ifjú nők, virágozzatok,
Az Úr Jézusnak illatozzatok.
Kelyheteket: a szívet égre tárva —
Úrnak tetsző a tiszta szív imája.
Hungária.
Oh hála, hála! Újra éledek,
Megtart a tiszta Évangyéliom.
Élni fogok, gyermekem, értetek.
Irtván azt, a mi bűn, gaz, a mi gyom.
Karom erős, szívem, lelkem megedzett,
Örökre élsz, az ég akarja, nemzet!
Yakhit eloszlik egy lehelletemtől,
Hitetlenség elvész erős hitemtől.
Boldog leszek igazán, végtelen,
Fogadd hálámat, édes Istenem !
Jó barát.
Dicsőség a nagy Isten nagy nevének!
Széchenyi jósigéi bételének:
„Nem volt, hanem lesz!“ Zúgja Ádria,
Kárpátok zengjétek: Él Hungária.
Ahhoz, ki téged oltalmába tart,
Szállj himnusz: „Isten áldd meg a magyart!“
Sántha Károly.

A beszögezett ablak.
Édes hazám, édes anyám,
De sok sebből vérzel!
Oh’ hogy is tudsz megküzdeni
Annyi szenvedéssel!
Mégis az a legfájóbb, hogy
Fiaid elhagynak . . .
Egyre több a laktalan ház . ..
Beszögezett ablak!
Mennyi, mennyi üres hajlék,
Világtalan kunyhó!
Nem nézhet be a kelő nap,
Nem nézhet a hunyó.

Nem mosolyg rá a muskátli,.
A ki arra ballag . . .
De szívtépő is oh az a
Beszögezett ablak !
Világtalan üres hajlék
Be nagyon is árva!
Füsti fecske se rak fészket
Eresze aljára.
Nem füstölög a kéménye
Hívón az utasnak . . .
Tova űzi az a sötét,
Beszögezett ablak!
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Kidűlt-bedűlt a sövénye,
Udvara: gyom, dudva . . .
Mit érezhet ott az a föld,
Csak az Isten tudja!
Hol azelőtt nóta csengett:
Szelek sikongatnak . . .
Talán sir is az a vak szem :
Beszögezett ablak!

Édes hazám, oh add vissza
A szemük világát!
Mosolyogtasd a muskátli
Szép piros virágát!
Füstölögtesd a kéményét
Fecskés ereszaljnak!
Hadd nyíljon ki valamennyi
Beszögezett ablak !

Hej, az a sok néma kunyhó.
Mintha sóhajtgatna !
Mennyi letört hit, reménység
Fekszik benne halva!
Koporsója: sok örömnek.
Bölcsője: bánatnak . . .
Meg-megzörren, megreszket a
Beszögezett ablak!

Alid el a kivándorlóknak
Útját mindörökre!
Öleld föl már a karodba
Könyüket törölve.
Ne csak konye: kenyere is
Legyen a magyarnak . . ,
Tudom akkor nem lesz többé
Beszögezett ablak!
Pósa Lajos.
<3?

El ne hagyd a hazát.
Magyarnak születtél, áldd érte végzeted1,
Itten ringott bölcsőd, itt kell halnod neked,
Ide köt a hála,
Mint gondtalan gyermek, itten voltál boldog,
Mint vidám ifjúra remény itt mosolygott,
Emlékezzél rá ja !
Itten nyílott ajkad a szép magyar szóra.
Mely oly bájos, mintha madárének volna,
El ne hagyd e hazát,
Tekinthetsz bárhova, keletnek, nyugotnak,
Testvére, rokona nincsen a magyarnak,
Ki megértse szavát!
Hányszor omlott itten őseidnek vére,
Hogy a nagy Árpádnak dicső örökébe
Idegen ne lépjen,
Hogy a szép alföldön s a hármas bérez körül
A magyar szabadon s megdönthetetlenül
Mindörökké éljen!

Int e hon ragyogó ezredéves nmltja,
Ezredévünk minden öröme és búja:
Hazádat hűn szeresd,
Apáidnak porát e szent föld takarja,
Fény, nagyság, boldogság itt vár a magyarra,
Másutt azt ne keresd!
Munkálkodj, küzdj, fáradj, hidd, megélhetsz itten,
Ne félj a jövőtől, megsegít az Isten,
Ád napi kenyeret,
Mező liliomát a ki felruházza,
A ki gondot visel az égi madárra,
El téged sem feled!
Nagy Lajos.
<5?
Egy hazátlan apostolnak.
Alacsony kis házban, szegénynek születtem,
Anyám varrogatva virrasztóit felettem.
Kenyerünket nehéz munkával szereztük,
De azért jóízűn s panasztalan ettük.
Olyan szót soha sem hallott a mi házunk:
Hogy a ki gazdagabb, rosszabb volna nálunk.
Alacsony kis házban, szegénynek születtem,
Földünk sem igen volt több egy kapanyom sem
Kis telkünkön kívül, e haza földjébül,
De nem róttuk ezt föl a hazának vétkük
Magyar vagyok, — ez volt első szó a számon,
S a hazaszeretet első imádságom!
Alacsony kis házban, szegénynek születtem,
De a bölcsődal már zsoltár volt felettem,
S templommá avatta alacsony kis házunk
Esteli, reggeli édes imádságunk.
Mindig a jó Isten volt a mi oltalmunk.
Örömünk a jóban, bajban bizodalmunk.
Alacsony kis házban, szegénynek születtem,
S ott nevekedtem föl emberszeretetben.
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Nem is a szegénység, saját törpesége
Tesz valakit roszszá, s szíve üressége.
Ki lelkét, hazáját, árúba bocsátja :
Annak nem a kenyér, — más a nyavalyája!
Szabolcsba Mihály.
<3*
A királyért s a hazáért.
Isten, trónod zsámolyánál
Leborulva esdiink.
A királyért s a hazáért
Száll imánk és eskünk.
A magyarok Istenének
Büszkén zengjen eskü s ének:
Él magyar, ős Buda áll —
Éljen a hon s a király!

Béke árnyán, harcz tüzében
Drága nékiink élted.
Nem fajult el a magyar faj,
A honért ég s érted.
Honfi-hűség szép csillagja
Messze földön ragyoghatja:
Él magyar, ős Buda áll —
Éljen a hon s a király!

Szent vagy István koronája,
Ezredévtől fényes;
Ints királyunk s új dicsőség
Forr a régi fényhez!
Legyen pajzsod az igazság,
Széked a jog, a szabadság:
S él magyar, ős Buda áll —
Éljen a hon s a király!

Fel magyar, fel a királyért,
S a hazáért, mind fel!
„Életet s vért!“ riadozzuk
Egy szájjal, egy szívvel!
Millióknak egy a vágyunk,
Verítékünk, imádságunk:
Élj magyar, ős Buda állj —
Éljen a hon s a király!
Sántha Károly.

FÜGGELÉK.
XVI.

Az eklézsia humora.
Az én lakásom.
Miről nem zengett már az ének,
Mióta lant és duda szól?
Ha llottunk himnuszt a parajhoz,
Dalt a félszem bűbájiról.
Én csak téged halhatlanítlak,
Gyönyörűséges kis lakom!
Ah, bár zsindelyt tudnék csi
nálni
Rozzant tetődre lantomon!

Egyébiránt a milyen, olyan,
De költő is volnék talán?
(így szokta most ezt oda vetni
Sok siheder nagy pongyolán)
Tehát a költő homlokára,
A mint illik, zöld lomb fakad.. ?
Igen ! zöld lícziom verődik
Bokrosával, — az ágy alatt!

Anno ezer . . . de hát ki tudná:
E ház mikor épitteték ?
Annyi igaz: hogy feltalálva
A padlózás nem vala m ég;
Hanem meghordtákutczasárral,
És lebakólták emberül;.
Azóta úgy van s úgy marad, mig
Unalmában egyszer bedül.

Nincs itt annál szebb, mintha
[szél fú,
S történik sok csudás dolog:
Nemcsak, hogy tánczol asztal
[és szék.
De a vén kályha is forog.
Mégis talán legszebb az ablak,
Midőn a lúd azon benéz;
Bizony, ha igy száll, még ma
holnap
E ház egy új Pompéji lész.

Hogy pap vagyok, mindenki
Alázatosság jelszavam; [tudja,
És erre a mestergerenda
Emlékeztet derekasan;
Mert a világ, ha néha elkap,
S kissé fölebb emelkedem:
Megrendül még az agyvelőm is,
Úgy bele vágom a fejem !

S a zápor hogy’tréfál meg éjjel?
Szó nélkül megjön és szakad;
(Olyan bolond természetem van:
Nem oldalt fekszem, de hanyatt.)
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És mintha csak czélozni tudna :
Az orromra egyenesen
Úgy koppan egy kövér hideg
[csepp,
Hogy majd nyavalyássá teszen.
Gyertyát gyújtok mérgemben
[ekkor,
Azaz szeretnék gyújtani,
Hanem csak bél akad kezembe,
Fagyját megette valami . . .
Mert én zsellérségen vagyok
Itt mások a rendes lakók: [csak,
Nagy népesen tanyázva együtt,
Egér, tücsök, kabócza, pók.

De ördög praktikája lévén,
A pompa és a kényelem,
Én megnyugszom sorsom mivolDe sőt örülök, mert ugyan [tán,
Ha ürgének volnék teremtve:
Nem szűkebb volna a lyukam!?
Hajlékom, meg vagy énekelve!
S hogy újból épülj fel, ne várd!
Hisz a dal éltet, tart örökre,. ..
— De tán egy támasz mégsem
[árt ;
Mert bár igen becsülöm a d alt:
A mellett mégis úgy lehet,
Hogy megindulsz egyszer fe[lettem
S odanyomsz, mint az egeret !

S akadna olyan rossz kereszKi zúgolódnék mindezen: [tyén,

Tompa Mihály.

A lukai pap.
Bodrogközön ragyog Luka,
Minden ó- és új krónika
Csak róla s papjáról ir,
Nem tud a világ Budáról,
Zemplén s Bodrogköz honáról,
Csak . . . Lukáról zeng a hír.

Gyűl a nép, tarisznya vállán,
Bocskor sásmetszette lábán,
Már templomban a sereg.
Zeng zsoltári magyar ének,
A magyarok Istenének
Luka víg hálát rebeg.

S im a hírneves Lukában,
Szárcsa, lúd, vöcsök honában
Zengedez repedt harang,
Zeng József császár nevére,
Nagy nevének ünnepére
Nagy rekedten: csincsalang.

Végzi . . . Összetett kezekkel,
Félig hunyt kegyes szemekkel
A pap ím székében áll.
Jámbor ősz, mint bibliája,
Rá hallgat Luka s csudálja
Ötven évek óta már.

Örkakas a tetejében,
Vékony nyárstorony kevélyen
Fitogtatja termetét;
Négy szögében négy toronyka,
Mintha négy csirke közül a
Kotlós nyujtná fel fejét.

„Küldj esőt a völgy s tetőre,
Küldj a szomjazó mezőre
Fellegedből, oh atyánk!
Isten! őre a magyarnak,
Boszulója kontyos tarnak,
Add áldásodat reánk!“
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S mintha szél viharja tör ki,
Minden száj utána dörgi :
„Küldd esődet, oh atyánk!
Isten! őre a magyarnak,
Boszulója kontyos tarnak
Add áldásodat reánk!“

Ne nézd uram, hogy ő német,
Oh, ne nézd azt, kérünk téged,
Hisz őt is te alkotád !“

— „És ki ünnepére itten
Összegyűltünk, áldd meg Isten
Áldd meg a magyar királyt!

S mint ha szél viharja tör ki,
Minden száj utána dörgi:
„Áldd meg a magyar királyt!
Ne nézd uram, hogy ő német,
Oh, ne nézd azt, kérünk téged,
Hisz őt is te alkotád!“
Szemere Miklós.

«3?

A magyar pap.
— Legenda. —

Fönt, a mennyország kapujában,
Ütött-kopott magyar ruhában,
Megáll egy ember büszkén, daczosan,
Mint a ki tudja, hogy itt helye van.
— Péter is, szemben vele látja:
Hogy abból a sorból való a bátya,
Kikből ide szinte naponta
Megérkezik egy;
S kiket neki:
Már szótlanul kell beereszteni,
Mert homlokukon az isteni jegy . . .
Szabadjegy, a mennyei csarnokokba!
Ám Péter, mintha kételkedne most,
Oda szól kurtán, hamarost:
„Ki fia kend? Mit akar itten?“
„Az apámé,
— Felel nyugodtan az én emberem —
S ha nem tudná kegyed,
Hogy én itten mit keresek,
Majd tudja azt az én jó Istenem!
Oda fölebbezek.
Úgyis tudom, van ott nekem már,
Külön könyvem az appelácziókra;
Szegény földönlakó koromban
Annyit fölebbeztem oda !“

A felelet Péternek tetszetős,
De mivel a dolog nem sietős,
Mert látja már, jóra oldódik:
Színlelt mogorván tovább faggatódzik:
„És mi vájjon az érdemed ide?“
De még vagy kétszer megismételi,
Míg kint amaz szelíden feleli:
„Nincs semmise,
Legalábbb itten nincs, tudom,
Csak az én Uram drága vére,
Mely odahullt a Golgotha kövére.
Nincs érdemem, csak az én Krisztusom !
Azontúl a mit tettem oda le,
Kötelességem tettem csak vele!“
„S a kötelességed mi volt ugyan?
Még kiváncsivá teszesz csakugyan.“
E gúnyolódó biztatásra,
Csak vonogatja vállait a bátya.
Míg végre egyet sóhajt :
„Ám legyen.“
S számítja lassan, ujjhegyen:
„Tanítani a katedrában,
Lenni az iskolába’ pap,
— Kiáltó szó a pusztaságban,
Nehéz, ködös időbe': nap !
Virrasztani a szenvedőkkel,
Testvérül venni minden idegent,
Békében élni a perlekedőkkel . . .
Ez volt az első tisztem odalent.
Aztán : hogy a földi kenyérben,
Szűköt ne lásson soha népem,
— A mi nekem lett volna bűnömül, —
Forgódnom kellett e kenyér körül.
A munkában példát mutatni,
Mástól sohse kérni, csak adni.
A henyélőre tettel rábeszélni,
Hogy ide nézzen : így kell élni!
Ez is kötelességem volt nekem
De már azt magam is belátom,
Hogy ez könnyen ment:
Mivelhogy másként odalent,
—- Sok szép gyerekből állván a családom,
Magamnak se lett volna kenyerem!“
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„Megállj!“ — szólt közbe Péter megTalán nem jól hallottam ?
[hatottan,
Ha már ennyit bízott rád a hazád,
Sorold el azt is, hogy mit ád
Az ilyeneknek, mint te vagy?
A rangodat . . . a jövedelmedet! . . .
A mit te itten mondasz, nem lehet,
A nagy munkádnak a jutalma is nagy!
„A rangomat? a jövedelmemet?“
(S arczán egy pillanatra
Az a mosoly futott át hirtelen,
A melylyel nem rég odalenn,
A kongruáról szóló hírt fogadta)
„Ha az a rangom, a mit érezek:
Úgy bárki foghatott velem kezet,
S fölemelve hordhatom a fejem!
De odalenn biz énnekem,
Mivel a fizetésem
Kétszáz forintokra sem ment egészen,
Sokszor lenézték a kopott ruhámat!
De a hazámat, azt ne bántsd! .
0 tenne szegény, értem eleget;
De csak nem adhat nekem kenyeret!..
— Ezt tán szégyenlenénk is,
0 is, meg én is ! . . .
Meg a mije van, kell az neki másra,
Ö tudja mire!
Aztán szegénynek úgy sincs senkije;
Olyan kevés a hű fia,
Az önzetlen barátja . . .
. .. Oh nekem nincs panaszom a hazámra!
Sőt kint maradnék szívesen,
Azon az áron:
Ha megtehetnéd vele a hazámon,
Hogy az boldog,nagy és szabad legyen!.“
Ám Péter repeső lélekkel,
Hirtelen felkel:
— S a hogy ott fent már meg volt írva,
A kapu mind a két szárnyát kinyitja!
Szabolcsba Mihály.
«3?

413
A tisztelendő asszony fogadtatása.
— Artner Terézia. —

Dej szén apám, a vásárra
Nem viszek én ma lencsét;
Tisztelendő urunk máma
Hozza meg a menyecskét!

Mihántam csak maradjanak,
Bárhogy vannak, mi gondom?
De a szegény paraszt népnek
Jó szív kell csak, aszondom.

Meg kell látnom — törik,
[szakad —
A kívánság úgy éget;
Jól megnézte papunk, tudom,
Kit hozzon feleségnek.

Ma még övé lesz a kecském,
— Öt itczét ád naponta,—
S ha tehenem megborjazik,
Utána megy a borja.

Atyafiak! ti is, azt tóm,
Megnéznétek szívesen;
Jertek hát ki az útra, ott
Meglátjuk már messzünnen.

És most gyerünk, nagyot iszunk
Papnénk egészségére.
Megállj ! de ez még sem való !
Más jutott az eszembe.

Vigyázz, majd ha a kocsi jön,
Köszönni ne feledj e l!
Emeljen ki-ki kalapot
Illendő tisztességgel.

Öltsétek fel az ünneplőt,
Beállítunk papákhoz.
Csizmát leverd, sapkát, botot
Támaszd ki az ajtóhoz!

Ni már porzik, — no csak
[fussunk,
A kocsi már itt robog!
Kispál János, vedd a fejed
Én is oda hadd látok 1

Majd én szólok, van nekem egy
Lakodalmas mondókám.
Ej no, Istók, hogy is van csak,
Súgj, mert bele sülök ám !

No most láttam! — Teringette,
Fáintos kis menyecske ;
Ilyen lenne az enyém is, —
No, ha úr volnék, persze!

Se baj ! nem kell tanult beszéd,
Megkérdem a szívemet,
És ti derék, jó papi pár
Érttek ebből eleget.

Nem hiába, hogy dicsérték,
De igaz is, biz úgyse!
Láttátok, mily szép, mosolygós
És fejével hogy inte!

Itt a kezem s kívánom, hogy
Éljetek sok évig még
Egymással megelégedve
Boldogan mint gerliczék.

Próbáld, köszöntsd a dámákat
Odabenn a városban;
Oly feszesek, azt gondolnád,
A hátukban derót van.

S ha majd megáld a jó Isten, —
Hamar, a mint remélem,
— A menyecske titkon pirul —
No jó, végzem beszédem!
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Csak annyit még, hogy sarjatok
Legyen aztán jámbor, bölcs,
Mert tudva van, hogy a milyen
A fa, olyan a gyümölcs.
Maradjatok ti csak nálunk,
Szeressetek mindétig,

S csapunk

aranymenyegzőt
[majd,
Éljünk csak ötven évig.

Ez volt szóm ! — Ti városi nép,
Meg ne kritizáljátok,
Ti sém tudnátok ám szebben,
Csak ne studéroznátok!
Parsy Andor.

Multi Libri et Liberi.
Sok könyv és sok gyerek.
— Berni „Schwytzer-Dütsch“-böl. —

Bern vidékén úgy beszélik,
Papiakra e mondás illik.
Tudom, van benn egy kis tréfa,
De biz úgyis van az néha.

Ott a Jóska, itt a Böske,
Pali meg benn a bölcsőbe’.
Ezt — úgy tudom — ma egy
A nagyapja keresztelte, [hete,

Nézd a paptok! — hajói tudom,
Most kaptátok fiatalon;
És lám könyve van már annyi,
Bajjal tudnád megolvasni.

Aztán a könyv meg a gyerek,
Itt papáknál mily kedvesek!
Új küldemény ha érkezik,
Új örömmel csak elveszik.

Van ott öreg s apró számos,
Vastag, szörnyen tudományos;
Akad aztán még olyan is,
Megértené jó magam is.

Pedig mindez több játéknál,
Mind a kettő sokat kóstál.
S papfizetés? az a stóla?
Hagyjuk, — ne is szóljunk róla.

És hát gyerek — az van még
Évről-évre beállítnak. [csak!
Meg-megjönnek mind szép
[rendben,
Piros képpel, frissen, épen.
Itt fut eléd a kis Jankó,
Döczög mint egy berni maczkó,
S ha kérded: no mi lészsz fiam?
„Pap löszök én!“ — mondja
[nyomban.

De hál Isten
Ki segít e jó
Valamit csak
Sok gyerekre

van az égben,
papnépen;
ád kértökre,
s a sok könyvre.

0 az, ki ránk néz egébül,
Mindent tud és mind könyv
[nélkül;
0 az, kinek kicsiny és nagy
S te magad is gyermeke vagy.
Parsy Andor.
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Az esperes.
Ott ül a kis „múzeumiban,
írja a körlevelet, —
Xem szűnő gonddal vigyázva
A törvény s a rend felett.
Komoly arczán a szelídség
Az erélylyel párosul,
Bölcs apostolként e kettőt
Felhasználja orvosul.
Hol a fájó sebre ír kell:
Ott de nyájas és szelíd!..
Szép szavakkal mind letörli
A síróknak könyeit!

Oly erős a légvonat, hogy
Még a függöny is lebeg!
Nincsen arra semmi törvény:
Jók-e hát az ablakok?
„Jó az igy is !“ — ez a jelszó
Tartja fenn a paplakot.
Pap, tanító és az egyház
Bajjal, perrel áll elő,
Hogy haragtól lángra lobban
Benne minden vér, velő.

Hol mulasztás és a vétek
Sántikálva lábra k el:
Lángszavakkal ostorozza
S még csirában fojtja el I

Akkor aztán enni hívják.
Nincsen étvágy ? .. jaj neki!
Mint haragszik most a papné,
Hogyha főztit megveti!

Messze földről, messze tájról,
Eljöu a panaszlevél.
Annyi bajban, annyi lélek
Mindent tőle vár, remél!

„Papi gond“ azt nem tanítja,
Itt mi mentség kellene,
Olyan mérges szemsugárnak —
Ah, ki álljon ellene?!

S megy a válasz, mitse’ késve ..
Most a törvény, majd a jog,
Most a z u z u s , m a jd a sz ív a z ,
Melyre h iv a t k o z n i fog.
Közgyűlésen mennyi érdek,—
Mennyi vádba ütközik!
S okkal, móddal megtalálja
A veszélyes út közit.
Jő a fontos, nagy idő is :
Vizitálni indul el.
Hóban, sárban, szélviharban
Terminusra menni kell!
Alszik most fűtött szobában,
A falakról viz csepeg . . .

Mit tegyen hát? nincs menek
vés,
Enni kell most itt nyakig,
És búsongva, megadással —
Halni készen — jóllakik.
S mind ezért mi a jutalma?
Csúz, gyomorbaj, meghűlés,
Vagy időelőtti vénség,
Gyorsabb végelgyengülés.
Még ezentúl neki mennek
Jobbról, balról a felek;
Sok boszantó támadáson,
Fájó szívvel éldeleg.
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Mennyi drága tiszteletdíj !
S megszolgálta emberül;
Mert e sok jó, igy a hősnek
Életébe is kerül.

Krisztus hőse! tűrd e sorsot,
Tűrd, habár könyet fakaszt!.
Van jutalmad i t t !.. s hatóbb
Túl a síron várjad azt! [kell:
Somogyi Antal.
<3*

Az esperesi sapka.
Tiszántúl vagy Erdélyszélen
Egy traktusban, az esett meg,
Hogy a buzgó esperesnek
Új sapkája lett egy télen.
Asztrakán volt s legszebb forma
S mintha csak fejéhez forrna,
A hidegtől őt megvédi
S valójában jól állt néki 1
Elindula nem sokára
Vizitálni traktusszerte; —
„Buzgó“ czimét lám úgy nyerte,
Mert pontos volt bizonyárai
Ment, a mikor menni kellett,
Tréfás, élezés volt a mellett, —
Pattogott az élezsziporka,
Jobbra, balra, csak úgy szórta.
Most azonban veszi észre,
Hogy hatása még nagyobb van;
Megfigyelik egyre jobban,
Hizelgő ez reá nézve.
Feltűnést kelt a szép sapka,
„Hát hogy vette, vagy hol
[kapta ?“
Mind ezt kérdik, egyre már csak,
A merre jár, a paptársak.

Ámde azt is észrevette
Hogy: többen, az eszemadták,
Nagy titokban — próbálgatták.
Nevetett is jót felette!
Többeket hajt az önérzet,
Szemük magas czélra nézett:
Esperesi díszes székre
Hátha beleülnek végre ?! . . .
Ámde az a hamis sapka,
Rá nem illett a fej ökre,
Akár csak a tejes bögre . . .
Keseregtek is miatta!
Mégis jó, hogy az ily bánat,
Elenyészik, a mint támad.
Sok baj között, a sok terv, gond,
Újat támaszt, régit elront.
Az esperes így a sapkát,
Diadallal csak viselte, —
Ép maradt a teste, lelke,
Nem tiporták le a sarkát.
Élt sokáig becsülettel,
Munkálkodni nem feledt el.
Illett neki a szép sapka
S olykor olykor félre csapta!
Somogyi Antal.
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A huszonöt éves Luther-kabát.
— Lelkészi jubileumra —

Ott lóg még a fogason, mint huszonöt éve;
Hogy ekkorig eltartott, legyen hála érte !
0 a régi, ráismersz: hosszú, bő és ránczos,
Két mély zsebje hasonló a hírhedt papzsákhoz.
Huszonöt év, nagy idő!. . . Istenem, hogy elfoly !
És e papi köpenyen nem fog rozsda, sem moly!
Sőt míg a jó gazdája megkopaszul, őszül,
Hányjára a kabátja — kivirágzik, zöldül.
De ha nem sok huszonöt egy erős kabátnak.
Megérzi azt az ember, ha beállt — barátnak.
Más köpönyeg csak könnyű, de a reverenda
Megnyomja az emberét, akár a gerenda.
No de a vén gúnyán is, bár lógjon ott hetykén,
Idők foga meglátszik vásott, kopott testén ;
Nem az a mi régen volt, nyalka Luther-mántli,
Csak vén kikent gavallér, meglátja rajt bárki.
Előbb negyed századdal, hej, még akkor mi volt!
Fekete szép posztóján nem ült pecsét, se folt,
Fényes volt, mint gazdája fenkölt, forró lelke . . .
Azóta, hej, mindkettőt sokszor — hideg lelte.
Szép ifjú állt oltárnál, mikor ordinálták,
Látta boldog szüléknek könyeit, áldását;
Szép kabátja ragyogott, a lányok megnézték,
„Behszép pap lesz a lelkem!“ — számítva dicsérték.
De az ifjú lelke most ünnepélyen, lányon
Felüljár és rajongva csüng a hivatáson;
Ez a nagy nap, itt vagyon elvetve a koczka,
Hosszú nehéz küzdésre vár az ifjú sorsa.
Azután kibocsátják apostoli módra,
Botot, táskát, két ruhát nem adnak az útra
S mint Péternek aranya, sem ezüstje nincsen . . .
Kéredzzék be káplánnak, segélje az Isten!
Payr Sándor: Hárfahangok.
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Káplánság? ! ... Óh Istenem, rang-e ez vagy tisztség?
Barátim, csak — állapot, többnek ne tekintsék.
Olyan ez mint Mohamed függő koporsója,
Ez is lebeg az űrben, nincsen fogódzója. *
Pedig hát az új káplán sem filkó, sem tuskó,
Eget -is felforgatná, csak h á t: Sóc p.01 7roö adó)!
De épp a hely, hol talpát megvetné — hiányos
S fára nélkül szegény csak — földnélküli János.
No de mikor kezdi, még akkor ki sem tudja,
A jó kezdő káplánnak derűs még az útja.
Még táplál a reménység, büszkén, hetykén járunk,
Csak úgy suhog, úgy hordjuk szép papi kabátunk.
A hét sovány esztendő végre csak elmúlik
S a várt fárát meghozza néki a nyolczadik.
Luthernek jó köpenye már egy kissé fakul,
De a papja most bizik, hogy a helyzet javul!
Igaz, az új fáráról nem mondanak sok jót,
No de majd csak megélünk, nem csinálunk kontót,
így az új pap álmait messzebbre csak szövi,
Az idő meg kabátját csak rágja, csak nyövi.

\ \

Annyi remény való
Vadregényes Bakó
Az iktató esperes
Felmutat a hegyek

Bánatot, bajt megc
De a kezdő pap é

i /“'
;!
a

És jőnek az észtéi
Hej, sokszor lesz ]
Megismeri, hogy m ^
S leikéből a csalódás—s&k szép álmot kitép.
* Székács püspöknek volt ismert mondása, hogy káplánjaink a jó
Istennek közvetlen rendelkezése alatt állanak. Azóta mégis jobb világ van.

V

419

Már a régi köpönyeg veszti, hagyja színét,
De gazdája megőrzi függetlenül szívét.
Népkegy és a gazdagok őt nem alterálják,
S mert hogy köpenyt nem forgat, — cynikusnak tartják.
Majd megjön
„Multi Libri,
A néhai szép
Csimbaszkodó

a jutalom, a mi bizony nem m ás:
Liberi“ . . . szokott papi áldás.
köpeny vénül, tükrösödik,
kis gyerek hozzá dörgülközik.

S a hány ráncz a köpenyen, annyi a homlokon,
Ha az ajkra panasz jő, nem veheted zokon.
Hej, mert az a bő köpeny sokszor föd oly keblet,
Mely a rejtett gondoktól majd hogy meg nem reped.
És a világ, ez a rossz, még marja e ruhát,
Azt mondja, hogy henyeség vagy gőg adja reád ;
Kancsal, irigy szemekkel tekint a zsebjére
S ha nem koldulsz, már akkor papzsáknak mond érte.
No ha oly kívánatos, öltse hát magára!
Sok gond és sok gyötrelem annak kínos ára.
És a ki ezt viseli már huszonöt éven,
Becsülje meg a papot, bárki fia légyen !
Hosszú negyed évszázad ! Bizony Isten, szép k o r!
Csoda, hogy még ki nem dőlt papja a járomból.
S tudjátok-e az erőt mi adja meg néki?
A tudat: ő Istennek szolgája és férfi.
Ha már kezét feltette az eke szarvára,
Csüggedten nem néz vissza, mi vagyon utána.
És szép ez a mi pályánk, mennyországba vezet,
Ha hálátlan kilencze, egy még hálás lehet.
Bánatodat megosztod sok más szenvedővel
És a közös keservben a szív majd enyhet lel.
Óh ne csüggedj addig el, míg lesz egy barátod
És te neked több is van, a hogy itt ma látod.
S ha elhagyna már minden, megvan még a — köpeny,
/Urát ez nem hagyja el, mint ember, oly könnyen.
Ö még állja, nem mállik, sőt most virul, — zöldül,
Egyhamar nem búcsúzik még e sáros földiül.
27*
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Meríts te is új erőt huszonöt év után,
Majd eljön az ötven is szerencsésen, simán.
Akkorra is legyen meg egészség és kedély,
A jó Isten nem hagyja hű szolgáját, ne félj!
És hogyha mi szeretünk, szeress te is minket;
Légy hozzánk oly érzéssel, milyent arczod hirdet.
Sokat, igaz, nem érünk, de mint vén köpenyeg
Nyakadon hadd maradjunk, ha jő a förgeteg.
Hej mert e rossz világban a vén foltos kabát
Megér annyit, mint sokszor az új rongyos barát.
Se ezt, se azt ne cseréld a divat módjára,
Kárbunkulus az öreg hű köpönyeg ára.
Sőt ha vedlik, kopik is, ne add a zsidónak,
Kelméje a lányidnak jó lesz viganónak;
Vagy kitelik belőle két kisebb pantaló,
Apró vásott fiúknak elszaggatni való.
Mit mondok ? ! Hisz mi papok vén jó Lutherünkkel
Együtt húzzuk az igát s együtt nyíivődiink el.
A ki a mely köpenyben először prédikál.
Abban nősül, jubilál s benn éri a halál.
Nesze világ, ne neked, ez aztán a hűség!
Te csúfos, tán azt mondod: hogy ez inkább szükség?
Beste lelke, elhordjad szaporán az irhád! . . .
Mi az égben veszünk majd aranyt, tömjént, myrrhát.
De te érted, jó bátyánk, Illés lángszekerét
Ne küldjék még, vedd fel csak, inkább a köpenyét.
Burkolódzzál jól bele, hogy ne ártson a szél,
Rideg, zord itt az idő s hosszú, kemény a tél.
Jó nőd néked, mint ama sareptai asszony
Jó pogácsát, kenyeret még soká dagaszszon.
S korsódból ne fogyjon ki se olaj, se jó bor . . .
Dcjsz’ én is elhallgatok, tán még elég jókor.
Parsy Andor.
«3*
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A két öreg.
Egy kis falut ismerek én
Messze innen, távol,
Róla se tud, ez se vesz hírt
Zajos nagyvilágról.
A térképen h’jába nézed,
Nincsen bele véve,
Törődött is a rajzoló,
A képíró véle ! ?

A falunak ifja, vénje,
Apraja és nagyja
Tudományát — már a mi van —
Mind ő tőlük kapta,
De még azért — bár a lábuk
Koporsóban félig —
Elélnek ők. éljenek is
Még vagy tiz, húsz évig.

Nem lakik ott se földesúr
Se más ilyenféle,
Gatyás ember bíz egy szálig
A kis falu népe.
Azaz mégse; liiszen van ott
Pantallós : a kántor,
Meg az öreg, galambfehér
Hajú prédikátor.

Tanitgatják nappalonként
A nyájukat szépen.
Este meg csak elpipáznak
Ott a karos széken.
Pipázgatnak, míg a lelkűk
Messze múltba téved,
S emlegetik azokat a
Régi jó időket.

Ez a kettő teszi ma a
Művelt közönséget,
Ettől tanul a jámbor nép
Annyi jót és szépet.
Még a régi jó időkből
Valók mind a ketten,
Éviik számát más se tudja,
Csak maguk, meg Isten.

Olyan sokszor fölkeresi
Okét az én lelkem,
Nem csuda, hisz ők azok, kik
Tanítottak engem.
Ok oktattak, tanítottak
Oly sok jóra, szépre,
Áldja is meg a jó Isten
Mind a kettőt érte!
Porkoláb Gyula.

Természet után.
— De Genestet holland költő. —

Bloemendalban új sírt ástak,
Mikor arra jártam ;
A koporsó ott állt már a
Templom ajtajában.

A gyermekhad — temetőn is
Akad játék néki —
Összefut, mert temetés van,
Érdekes lesz nézni.

A gyerekhad — ritka eset,
Szünet vagyon éppen,
Mert a mester elment gyászban
S nagy bottal kezében. —

Kíváncsian vizsgálódnak,
Fecsegnek egymással,
A ravatalt nézegetik
A sövényen által.

Majd meg a sírt méregetik,
Gond nélkül enyelgve:
Szól az egyik: elég mély ám!!
Mond amaz: No, menj le.

A kis Antal Klárikával
Ott ül a sír szélén.
Bús szegényke. Dalt is dúdol
Gyermeki kedélylyel.

Egy harmadik belemarkol
A felhantolt földbe,
Mely kezéből forrásként jő
Lassan kiömölve.

Játszadoznak. Jó mulatság,
S a mi jön tetézi.
Temetés van, mindjárt jönnek,
Érdekes lesz nézni.

Katonásdi járja aztán
Körül a sír martján;
Kettő köztük bírókra kél
Egymást helybenhagyván.

Játszadoznak. A menet jön,
Végczélunkhoz tartva,
Összebújnak a kicsikék,
Kezükben a sapka.
Teveli Mihály.
«3?

Szent Pál madarai.
Egy szent, ha jól tudom: Pál, hajdanában
A tömeg közé ment és prédikált.
A hétköznapi dolgokkal vesződő
Népség azonban nem hallgatta Pált.
Hiába folyt malasztos ajakáról
Mézédes szózat, dallamos beszéd:
Körötte néhány perczig járt, zsibongott,
Aztán magára hagyta őt a nép.
Égő bánattal sajdult meg a lelke,
Szíve mélyéig elborult a szent.
S a város önző, szívtelen zajából
Vadon erdőség nagy csöndjébe ment.
Beszélni kezdett ott a madaraknak,
A fák közt zengő búval prédikált,
És a madarak rengeteg csoportja
Köréje gyűlt, mélán hallgatta Pált.
Sűrű rajokban, suhanó felhőkként
Szálltak mindenfelől a madarak.
A városi nép csodálkozva nézte,
Hogy mind az erdő egy pontjára csap.
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S apraja, nagyja, dolgát abbahagyva,
Tolongott, tódult az erdő felé.
És nézte a csodát, a bűvös látványt,
Hogy a szeme is kifáradt belé . . .
így történt. És akárhogy méregessük:
Ilyen volt és lesz mindig a világ!
Az ige malasztjával nem törődik,
De megmozgatja a — kíváncsiság.
Endrödi Sándor.
«3?

Jutka néne.
Egyszer a midőn ép’
A. templomból méné,
Az öreg Bimbóknét
Látja Jutka néne.
Bimbókné, Bimbókné,
Üszgalambom, szentem!
Beli szeretem, hogy most
Á templomba mentem.
Az a tisztelendő
Ejtett oly beszédet,
Hogy aranyrámába
Foglalnám e végett.
Eszemadta papja!
Égett, lángolt szinte,

Mikor egyet szólott,
Vagy kezével inte.
Elhiszem, rubintom!
De — követem szépen —
Mégis hát mi volt oly
Szép a szent beszédben?
Hogy mi volt. .. ? mi is volt. .. ?
— Habozott a néni —
Azt aligha most már
Eltudnám beszélni.
Mert midőn így szólott:
„A mint meg van írva
Kajafás — Kajafás !..— —“
Elfakadtam sírva.
Szelestey László.

Páduai szent Antal lázadása.
Uram! én mindig szentül éltem,
Tűrtem, szerettem, jól tudod.
Szeretni szeretek tovább is,
De tűrni tovább nem tudok.

Ne vedd rossz néven lázongásom
S ha eléd tárom szívemet.
De a mi sok, hát igazán sok
S szó nélkül hagyni nem lehet.
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Azért haltam meg ott lenn
[szentül,
Hogy nyugton éljek idefenn.
Azt gondoltam, hogy Páduánál
Jóval békésebb lesz a menny.
Bevallom most neked, csalód
jam,
Szörnyen csalódtam, oh Uram!
A lelkem csupa keserűség,
És zúgó hámor az agyam.
Vagy ötven évig csak megvoltam
S éreztem, hogy itt lenni jó —
De aztán tova tűnt a mámor,
Elszállt a szép illúzió.
Uram, a Föld kínoz. A földön
Divatba hoztak engemet,
S azóta szinte fumigálják
A többi tisztes szenteket.
Péternek, Pálnak semmi dolga,
József is egész nap faczér.
Nem háborgatja őket senki
Múlandó szamárságokéi’'.
Napestig nyugodtan sétálhat
Maga a szent szűz, Mária —

Legfölebb májusban szállhozzá
Néhány szerény instánczia.
A földi posta mind nekem szól,
Kérvény naponta száz szekér:
Jó házasságért, elválásért,
Kis és nagy nyereményekén.
Már évek óta talpon állok,
Sürgődön!, lótok és futok,
De mindig jobban szaporodnak
Ott lenn, Uram, a koldusok.
S nem lelki üdvükért esengnek,
Csak földi jókért, mind a hány,
gy rémlik nekem, legállandóbb
etegség ott a pénzhiány.
Eddig csak győztem türelemmel
S a mit tehettem, megtevőm —
De mindörökké szaladgálni,
Ehhez az én erőm szegény.
Segíts hát, kérlek, Uram-Isten,
Vedd át végkép a Föld ügyét,
Ments fel az égi szenzálságtól,
És — nyugdíjazz minél elébb!
Enclrödi Sándor.
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