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.HOGY MERJÜNK ÉLNI, HA A LÉLEK ÉLETE KIHUNYT . . . ?"
(Sophokles)

a

KÉT IGAZ, MAI TÖRTÉNET, ARRÓL, H O G Y H O L ÉS HOGYAN É R D E M E S ÉLNI

Csak lenne vizumom egy ^jó"
országba, például az USA-ba! Es
ha megfkapnáni gyorsan az ottani
állampolgárságot! $s lenne egy jó
is biztos állásom, hogy a kereset-
emből kényelmesen szerezhetnék
egy szép kis családi házat, kerttel,
esetleg irennék egy kis autót is. Ez
lenne az igazi élet! — a DP-kntk
hány százaléka beszél vagy gon-
dolkodik igy? 8&-90? Nem, azt
hiszem, — valljuk csak be —

Nos, most benrutatunk egy em-
bert, akinek mindaz birtokában
volt, amire a fenti sóvárgások
vonatkoznak. Sőt sokkal több. Rá-
adásul még népszerű, himeves is
volt, a legmagasabb kitüntetéseket
tűzte mellére az Egyesült Allamok
elnöke. & ez az ember, ötvenhét

James V. Forresfá! volt ez az em-
ber, aki rendkívüli pénzügyi tehet-
sége révén már ifjú korában dol-
lármilliomos lett, majd az Egyesült
Allamok védelmi (hadügy) mini-
sztere. ,
Miért követte el tettét?.. Agya

mellett egy felnyitott könyvet ta-
láltak, Sophokles e soraival:

98—99. J ó " eMnyős állampolgár-
ság, jó kereset, kertes ház, kénye-
lem; s mivel mindez hirtelen elér-
hetetlen, Ikeserűség ül a szivükbe.
„Ahá, vannak ebben a demokrati-
zált világban is eísöosztályu és
hatodrendű emberek!" — mond-
ják, így rögződik meg a mai em-
berben az, hogy az éíef céV^^ és
érfefméf, az emberi lét boldogsá-
gát áMampofgársá&ga! és a Aavi /ö-
vecfeíem nagyságád mérje.

enteíeít

éves korában, még jó erőben ép-
pen nyugalomba vonulása után,
amikor teljes kényelemben élvez-
hette volna munkás életének a-
nyagi és társadalmi sikereit, ered-
ményeit -̂  néhány héttel ezelőtt
egy 16-ik emeleti ablakból a mély-
be vetette magát.

-amidőn a ;dzan ész nap/a
Sugáríafanná, őrőmf?!enné der-

enyész ef.

g ,
nem é&re^ő áímof, minisem

senyvediní;
Hogy' M mer/űnü: éín:, Aa a
éíefe HAunyí...

Piüantsun-k bele ebbe a tündöklő
karrierrel felfelé ivelö és tragikus
életbe. Szegény ir szülök gyerme-
ke volt James V. Forrestal, kiváló
képességeivel azonban már kitűnt
Dartmouth és Princeton egyete-
mein. Birtokában volt a képesség,
hogy mindenütt, minden helyzet-
ben rend&MM feünnféfyí szerez-
zen, amellyel azonban soha 'nem;
élt vissza. Szabad idejében á leg-
mélyebb könyveket bújta; ugyan-
akkor a W a M Sfreeí pénzvilágába
belépve mát az első évet (1929)
864000 dollár nyereséggel zárta.
A szellemiek mellett amatör boxo-
lással tartotta testét friss erőben.
Barátai szerint legkirívóbb szen-
vedélye volt: izzó hazaszeretete.
1938-ban egy nagy vállalat elnö-
kévé választották, de Roosevelt
hívására gondolkodás nélkül az
állam szolgálatába lépett. A hábo-
rú alatt mint a tengerészet állam-
titkára uralkodni íHdotf az a<An:-
ra*f!so& /efeM, ami ezideig csa&
ne%n s%erő!f, egyesed szenní azért,
mert, munkáját tündöklő tökéle-
tességgel végezte, éveken át Aefen-
%ctni 7 napot dolgozott, hajnaltól
késő éjjelig. Szabadságát a front
legveszélyesebb részein töltötte. A
háború után a palesztinai vitában,
az amerikai közvélemény nagy



részével szembehelyezkedve, az
ara&oic pártjára állott a középke-
leti olajforrások biztosítása érde-
kében.
Midőn 8 héttel ezelőtt nyuga-

lomba vonult, a búcsúztatás ünnep-
ségén elnyerve a legmagasabb
amerikai kitüntetést, a végre elért

szabadságában kedélyileg és testi-
leg, minden'ki megdöbbenésére,
teljesen összeomlott.

ASophokles-sorok utalnak egye-
dül arra, hogy a Józan ész"
jegyiben eltöltött küzdelmes élet
után nem maradt számára i
árí?fém és támpont.

it bizonyít számunkra ez a
történet? Azt, hogy a rendkívüli
tehetségű James V. Fonrestal k
rusitotta minden percét, í
^ziv^ne^ ̂ M meíegeY,
ne^ eg^sz f é n y i t a földi ügyek
szolgálatának. A íöld rabszolgájá-
vá vált, minden tehetségével, egész
életével s eközben nem maradt
ideje az. égre nézni. A hadügy-
miniszteri feladatok mégoly hü el-
végzése, vagy a Wall Street-i ban-
kári problémák zseniális megol-
dása, bármily sikerrel, eredmény"
nyel és világi dicsőséggel jár is, a
„józan ész"-nek ezek a mestermü-
vei, nem e%fHnet% M az isten Kép-
mására teremtett em&er ieMci
szom/uságát.
A léiket azonban nem lehet

büntetlenül börtönbe zárni, vagy
meggyilkolni. A z elhanyagolt, fél-
retaázitott, eltikkasztott lélek vé-
gül is &weteK ízámaJását min-
den élet felett! James V. For-
restal az anyagi szellemű kö-

Azt mondhatná valaki, hogy
James V. Forrestal tragédiája sa-
játosan amerikai tragédia. A z öl-
döklő ütemű, gépesített szellemű
élet követel és sajátít ki magának
így lelkeket, s más államrendsze-
rekben „emberibb" életet lehet

A z 4*dvösségűnk elnyerése, bár-
ínely körühnények között is, min-
dig személyes, egyéni ügyünk s
egyedül azon múlik, hogy Istennél
való szövetségünket — amelybe
semmiféle földi erő és hatalom
nem képes beleszólni — mennyire
tudjuk életűnkben élővé tenni és
tetteinkben megbizonyitani.
^ A fenti esetleges ellenvetésre
azonban álljon itt az alábbi igaz
történet, bizonyitásul arra, hogy a
„lélekölö" ütemű Amerikában is
vannak mély hitű emberek és vi-
szont más államrendszereknél is
vannak nagy bajok az „emberibb"
életet illetően.

Amerikai magyar írja, hogy egy
óhazái rokon „Isten nevében"
streptomycin orvosságot kért tőle

zügyek, a közélet sikeres és ünne-
pelt rabjává lett; s csak mikor
nyugalomba vonult, környezete, az
Egyesült Allamok elnöke és népe
ünneplése közepette: döbbent iga-
zán rá, hogy e világ dolgaiban
elmerülten a lelke elsorvadt. Fénye
és nyugalma kialudt.
Mert a hazafiság izzó szolgá-

lata íem adhatott feleletet a lélek-
nek az őrő& /énye& és Mzonypssá-
gp& utáni szomjuságára.
S mostj amikor a gazdagság ^s

hírnév mellett teljes csend, béke
és pihenés lehetett volna osztály-
része: nem talált csendet é& békét
belül önmagában. Csak értelmet-
lenséget, nyugtalanságot és felbo-
rult egyensúlyt, A vagyon és a vi-
lági dicsőség csupán azt mon-
dották számára: elvétette áz életét.
Gazdagon szegény maradt- a világ
leghatalmasabb népétől ünnepel-
ten is.árván, elhagyottan. , .

...Aki erőszakkal keresi az ö
életét, elveszíti azt... . .

a tüdejét és csontjait kikezdett tu-
berculosis ellen. Nyomorult, ele-
sett szegény, falusi személy ez a
beteg. A kérést lehetetlenség lett
volna megtagadni. A z amerikai ro-
kon is Hsfcéresetű ember, de a 80
dollárnak, valamint a 12 dollár
légipostai dijnak ki kellett kerülni.
A z ajándék és betegség félreért-

hetetlen jelzésével ment a csomag.
Azonban a 80dpl!tár értéknek meg-
felefö magyar pénzösszeget, 826
forintot a kézbesítés előtt m e g &
zettették a gyógyulást kereső nyo-
morult szegény beteggel, „aMtr
nez Aasonfó&at itt -4mer&á&án
ingyen %ceze!tetnelc" — irja az
amerikai magyar. A nyomorgó
magyarországi beteg — utolsó
ereje is fogytán — &öhxőn kére-
gette össze a 826 forintot. A z ame-
rikai magyar felháborodottan kér-
di: A nép érdekében való rend ez,
amely ellopta egy külország irga-
lomból jót cselekvő polgárának az
ajándékát ésE a lopott tárgyat
eladta a maga szegény, beteg pol-
gárának? Rend ez, amely most a

„Cselekvés hónapia"
A PROTESTÁNS DP-k

JAVARA
A newyorki „Time" c. lap jelen-

ti, hogy az Egyesült Allamok pror
testánsai rádöbbentek arra, menny-
ire elmaradtak a katholikusok és
zsidók mögött az európai hazátlan
menekülteknek a kivándorláshoz
szükséges munkával és lakással
való ellátásában. A C h u r & W o d d
Service (egyházi világszolgálat) e
hiány pótlására 20 protestáns és
3 keleti ortodox tagegyházát fél-
hivta sürgős akció megindítására
és junius hónapot „ A DP-k ja-
vára való cselekvés hónápjá"-vá
jelentette ki. E terv keretében jú-
nius hónapra 18,000 munka- és
lakásbiztositék kiadását határozták
el, szemben az előbbi 8 hónap csu-
pán 3340 assurance-ével. M r . Sow-
der a C. W . S. titkára örvendve
jelentette ki, hogy a protestánsok
számára kiadásra kerülő „assu-
rahce"-ok száma várakozáson fe-
lüli mértékben növekszik.

BERCGRAV PÜSPÖK A
NEMZETEK VETKERŰL. „Az
Egyesült Nemzetek Szervezetében
agyonhallgatják Istent", jelentette
ki Berggrav püspök a világpoliti-
kai helyzet tárgyalása kapcsán.^ —-
^Amikor az ̂ yésült 'Nemzetek
Szervezete az emberi jogok alapi-
ratáról tanácskozott, azt mondták,
azok Istentől erednek. Most azt
mondják, a természettől erednek,
mivel egyes hatalmak vonakodtak
attól, hogy Isten neyét ebben az
összefüggésben említsék. -̂  A z
emberiség hém halad előre, hanem
egyhelyben topog. A jelenlegi vi-
lághelyzetben való vétkességtől (
egyeden nemzet sem mentes."

harmadik lopási akalmat várja,
mert most valamiképpen pénzt is
kell küldeni a kényszerű adósság
visszafizetésére a megzsarolt beteg-
nek?!../*

ember ntegtérAeí .. ̂
Társadalmi rendszerek és egyes

emberek egyaránt a pusztulás me-
lyére vannak itélve, ha az anyag-
hoz és világhoz kötöttség léleknél-
kűli útját járják.
A!kik látjuk ezt, ne elégedjünk

meg a magunk világosságával, ha-
nem — harag és gyűlölet nélkül
— egyedül a szeretet fegyverével
igyekezzünk megyilágositani á
nem-látókat. Mert mAxíen em&er

i*' '



KICSÚSZIK A F Ö L D az ame*
tikai kisfarmerek lába alól és a
földműves lakosság á legszörny-
Rbb nélkülözések közepette tengő-
dik — jelenti a Magyar Nemzet
c budapesti lap június 4.-i száma
Moszkvából vett értesülés alapján.
A többmillió példányos „Time" c.
amerikai lap azonban azt jelenti
Amerikából, hogy az amerikai far-
mer életszínvonala a világ mező-
gazdasági munkásai között a leg-
magasabban áll.

A Z ORSZÁGGYŰLÉS ALEL-
N Ö K É V É Molnár Imre munkást
választották. Midőn néhány tan-
könyvvel a hóna alatt járt a parla-
mentben, az újságírók megkérdez-
ték tőle, hogy mire véljék ezt, mire
az alelnök felelte: esti tanfolya-
mokon leérettségizett, most pedig
4t bölcsészeti egyetemet végzi el.

A MAGYAR KŐNYVNA-
P Ö T megnyitó beszédébén Szaka-
sits Árpád köztársasági elnök azt
hangsúlyozta, hogy „a marxizmus-
leninizmus uj, vidám és szép tá-
jakra irányítja a művészetek te-
kintetét". A könyvnapi sátrakat
Lenin, Sztálin, Rákosi, Gorkij,
Kossuth és Dózsa dömbormü-ké-
pei diszitik. Kossuth Lajos sok-
mindent nem sejthetett a jövőről,
ezt azonban egész bizonyosan nem.

B U D A P E S T ! L A P egyik szá-
mából (M. N . 49. 2. 17) birósági

hir: „Orosz József 21 éves tanuló,
mint a nyilaskeresztes párt tagja,
tŐMb üldözöttet kisért a Dunához
és lőtt agyon. A bíróság Kés-
márky-tanácsa 12 évi kényszer-
munkára ítélte." (Az 1944-es ször-
nytetteket, mint minden szörny-
tettet, az előtt és az után, a magy-
arság örök szégyenének tekintjük;
megdöbbentő és meglepő: jutha-
tott az akikor 15—16 éves Orosz
József fegyverhez és ilyen tett el-
követésének lehetőségéhez?)

UGYANEZEN LAP UGYA-
NEZEN -SZAMÁBÓL apróhir-
detés: „Kellemes külsejű, szolid,
ihformációképes 50 éves izr. öz-
vegyasszony, jövedelemmel, kész-
pénzzel, megismerkedne kivándor-
lási lehetőséggel rendelkező, kor-
rekt, szorgalmas, JLehetöleg ipa-
rossal."

A S Á R O S P A T A K I REFOR-
M Á T U S L A P ugy tudja, hogy
Pesti Napló néven református na-
pilap indul. Dr. Dánér Lajos
mondta ezzel kapcsolatban: „Ér-
dekes, hogy Magyarországon min-
den ember ért három dologhoz:
politikához, orvosságajánláshoz és
lapszerkesztéshez; Csak amikor él-
re Jkerül, vagy amikor az orvossá-
got beveszi, vagy leül a szerkesztői
Íróasztal meMé, akkor derül ki,
mennyire más a bírálat és men-
nyire más az alkotó munka."

NAGYVILÁG
^ A G G N E N M A Z Á K A T nyi-

tott a ChurA World Service a
Chiemsee mellett, Prienben. Ed-
dig több mint 1Ö0, hatvanöt éven
felüli menekültnek adtak otthont.
Magyar református aggok is elhe-
lyezésre kerülnek ezekben a ke-
resztyén gondoskodásból és ado-
mányokból létrejött intézmények-
ben. Bő ellátás és tiszta szobák
állanak a gondozottak rendelkezé-
sére. . ' ' . ' . .

^ EMELKEDIK
KAf PROTESTÁNSOK SZA-
M A Az Egyesült Allamok 48
protestáns egyházi testülete az
idén 46,6 millió hivö-taglétszámot
tart nyilván, áz előző évi 45 mil-
lióval szemben.

^ GYARÍ M U N K A ES
TAT. A norvégiai Frederikstad
városban áUamegyházi és szaba-
degyházi prédikátorok kísérlet-
képpen ima-összejövetelt tartottak
egykét gyárban. A kezdeménye-
zéshez egymás után csatlakoztak
a gyártulajdonosok és m a már 35
nagyüzemben tartanak áhítatokat
vagy a 9 órai, vagy a 12 órai ét-
kezési szünetben.

^ K Í N Á M A T 125 amerikai
protestáns misszionárius elhatá-
rozta, hogy a kommunista megr
szállás dacára is működési helyén
marad.

TALÁLKOZÁS ARBE SZ!GETÉN
— Professzor ur ugy menekül

tőlem, mintha leprás lennék —
szóltam, hogy időt nyerjek: mert
most már izgatott, vájjon mi rejlHr
e nyugtalan ember mögött. Azu-
tán így folytattam: — Ezen az
álomszerű szigeténél, mindenkitől
elzárkózva, nyugtalanul, — igen.
ne haragudjék: az arcára írva lá-
tom: nyugtalanul, bizalmatlanul,
boldogtalanul. A remetesége elá-
julja, hogy valami szellemi ellen-
kezésben él mindennel, a rég nem
látott hazájával, sőt ezzel a szi-
gettel is, ennek lakóival, minden-
kivel, a szomszédaival és önmagá-
val is. Jó uram, ki kell békűlni, ki
kell tudni békűlni az embernek a
világgal, az emberekkel, az Isten-
nel: D e elsősorban önmagával.
— Miért mondja ezt? Ismer en-

gem?

— Nem, nem ismerem. D e is-
mertem már néhány^ a világtól és
élettől elzárkózó embert. Ismertem
a boldogtalanságukat, az önkéntes
szerencsétlenségüket. N e haragud-
jék... lehet, hogy lévedek, ha
most ön előtt erről beszélek...
— Azt hiszem, nem téved —

mondta csendesen. Könnyedén
megfogta a karomat és vezetett
vissza az utón, ahonnét jött, befelé
a pompás villájába.
Sötétzöld huzatu bútorok, a ten-

ger felöl utolsóként csillámló esti
fények, husoslevelű szobapálmák
és valami átható, erjedt szivarszag
között, amely már a bútorokba is
beette magát, — ebben a fanyar
levegőben ültünk le. O szivarra
gyújtott; csengetésére egy olaszul
beszélő vénaszony krémszerüen
sűrű kávét tálalt fel. A professzor

kevéshaju koponyáját szétnyitott
hosszuujju tenyerébe támasztotta,
szivarját rágta, forgatta a szájá-
ban, ugy beszélt. \ ."...
Jónevü sebészorvos volt Ma-

gyarországon. JEgy hivatásbeli kér-
désben heves összeütközésbe ke-
rült felettesévei, aki vad intrikát
kezdett ellene és mivel ennek a
felettesének családi vonalon magas
ministériális összeköttetései voltak,
kijárta, hogy öt megalázóan degra-
dálják. Lángoló dühében, undora-
ban és elkeseredettségében elhagy-
ta az országot, vagyonát is kihozta,
megvette itt ezt a villát és, amint
mondta, mem is akar tudni arról,
hogy mi történik otthon. O tudja,
hogy abban a perben, vitában neki
volt igaza, s hogy ö csak jót akart,
ennek ellenére elbufktatták, ördögi
rosszindulattal, ármánnyal a ne-
vére, népszerűségére, becsületére
törteik. JEs a rossz, a cselszövény
győzött,
— Mert a világ eleve mocskos,



fiz óra. Kufstein v^ríomya az
rámmeréÁ Harangba

gy
, Mm-Aam ... s a Ad ÁwH,

a Ad AuH...

á?ek önnep-emíe'keí i
Zsohganak bennem. Negyvennyolc
^faJ, Ka/sieín-i rabok....
ín fs rab vagyok, A'M magyar

vagyok.

/ g y
borsom; az örök magyar Mrs;
Bőrfőn, biM/á*s AaM.
& a Ad csak AvH, At!% a Ad csak

Es a Ad Auff már fassan ezer á?e.
JP!fakar minJenf. Xudarcof,
&kerf,$z^gyenf, r4k-sebef,
D e n^Aa ̂ őn egy es&, s ránkmefej

^4z #őí, a Ad atdt, a ̂ őM aid!
Egy kinzd k^p, em!e*k-fqrony.
Lelkűnkben csorog a Í4nc,
^ Afábá ríkoíf/Hk; Aárom a fa*nc/

/ n kőszeme r^nkvfgya^. ̂  Aa
kedvűnk

Parazsa íobban; Aarang/a
Zengve MkönkAe kondu?,
5 a Ad Af4&a AüH, Áfába AwH... /

GÓNCZY

Kéziratként, Linz 1949 juHús.
Drnck von Feliztan Ranch, Innsbmck.

Dt. Hort4My! AnAti!, Un:, i.MMtttr*ßt 4$

A z ejgyik kórházban ismeretlen
betegte hivták fel Rgyelmeníet, aki
áyÜtan atheistának váüotta magát.
Első találkozásunkkor hátat for-
ditott, később elnézett felettem.
Egyszer sóhajtozni hallom: ,̂Iste-
nem" — ismételte többször. „így
álluajt?" — kérdeztem.. ̂ On hisz
az Istenben? Akkor nincs veszve
minden! Van még kegyeiemi"
„Igen, de nem az éh számomra",
— mondja szomorúan — *ki nun-
dig istenkáromló voltam."
Beszélgetésünket hosszú, belső

tusa követte, ámeíy után bevallot-
ta bűneit és boldogan zárta szir

TÖRTÉNELEMKÖNYV ES ME-
S E S K O N Y V kiadását határózta
el ausztriai Szolgálatunk elnöki ta-
nácsa, hogy a magyar szót és szel-

M O K B A M hosszú idö óta még
mindig a biblia a legkeresettebb
könyv. Múlt évben 9,248.000 pél-
dányt adtak el, két és Mszer an-
nyit, mint 1939-beh.

^ JLELKE3ZEK ^4
D O R Í O H ^ J Ó K O N . A z IRO be-
leegyezett abba, hogy a tömeg-
transportoíkban tengerentúlra ki-
vándorló menekülteket lelkészek
kiséqék el.

vébe Istennek a Jézus Krisztusban
megjelent kegyelmét. y
A kegyelem Isten ingyen váló

ajándéka, mely békességet szerez,
ami bűneink bocsánatában és Isten
atyai szeretetének megérzésébén
jelentkezik. E békességben minden
feloldódik, ami fáj, ami bánt és
áldássá válik á legnagyobb meg-
próbáltatás is.
Hontalan Testvérem, kinek szá-

mára reménytelen az élét, fáj a
bizonytalanság, nehéz a teher, for
gadd el Isten ingyen váló ajándé-
kát és részese leszel békességének!
,.-. ; : (VA--LO.)

lemet Aren tartsa ez utbn is hon-
talan és idegen földekre vándorló
magyar családjaink körében.

uj
h
j p

testáns templom alapkövét helye-
zték él a fővárosban, Addis Abe-
bábán. Haile Szdásszie császár
30.000 -dollárt adományozott az
épités céljaira. Ak országban, svéd
míssziönáriüspk imunikájának gyü-
mölcseként, több prot. gyülekezet
van már.

^ 3 M Í Í Z J Ö V 4 Í T Ö B B va-
sárnapiiskolás gyermek van a?
idén az USA-ban, mint három év-
vel ezelőtt.

javíthatatlan, a bünés j
győzelmére való! — tette hozzá, ŝ
idegesen nyeRe le egyhajtásra a
csésze kávéját.
— Még jó, hogy anyagilag füg-

getlen vagyok! -̂  Itt élhetek a
világ legszebb pontján és fütyül-
hetek, köphetek mindenre!
Nyers volt a hangja, éicdes és

hideg, — de olyan is, olyan kiful-
ladt, mint egy megvert, nyöszörgő
gyermeké.
— Megengedi, hogy mondjak

valamit? — szóltam.
'-'Tessék.'.' . ' . .'.;' .' ," ' <
— A professzor ur nem minden

jog nélkül vádolja azokat a régi
ellenfeleit. De én öntvádblom a
nagyobb bűnnel. .
— Engem? — $ most éles lett a

hangja — Bébizonyithatom Oh-
nek okmányokkal, ügyvéddel,
hogy nekem volt igazam!

— N e m erről van szó. Sokkal
nagyobb bűnnel vádolom Ont.
— Mivel? /
— Azzal, hogy gyilkos. Több-

szörös gyilkos. Előre megfontolt
szándékkal, évek óta folytatja ezt
a legszŐmyűbb mesterségét!
-Miről beszél?
"t Arról — feleltem —, hogy

ű n a felettesének a gyengejelle-
műsége miatt, tehát egyetlen em-
bernek az elszigetelt, szánnivaíóan
szennyes kis indulatai miatt gyil-
kossá lett: megölte, el tudta pusztí-
tani Önmagában az orvost, aki
teremtett, született képességeivel
naponta emberéleteket tudna az
operáló késével megmenteni. Kép-
zelje el; milyen sereg ember lenne
ma már, mennyi örvendő család,
akiket az O n életmentő munkája
tehetett volna boldoggá. D e O n
éveken át megfojtotta önmagában

az erre való hajlandóságot. Egy
szánalmasan nevetséges kis sze
mélyes sérelem miatt. Ezenkívül
megölte önmagában a magyar em-
bert is. Személyes megbántottságá-
nak olcsón odadobta hazáját, a
szerelmet a nép és föld iránt,
amely Ont is termetté. Pedig csak
le !kelí hunynia a szemét... s látja
azt a földet; azokat a mezőket,
azokat a városokat a reájuk csorgó
napfényben, vagy hó alatt és hall-
ja a minden irányból felbuggyanó
anyanyelvet, amely édesen; mele-
gen és fűszeresen éltető, mint a
régi szülői ház ételei. Es a pro-
fesszor ur meggyilkolta önmagá-
ban az istent is, áki pedig a saját
mására teremtette Ont is: hogy
szelíd legyen, megbocsájtó és min-
den apró emberi nehézségén kere-
sztül is: minden tehetségével a
szeretet, asegités munkáját végező.




