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Magyarország nagy ünnepet ül: a honfoglalásnak és ezer éves
fennállásának örömünnepét.
Milliók ajakáról száll Ég felé a hálaima, hogy ezt a drága
hazát »annyi balszerencse közt, oly sok viszály után« is fentartotta, megoltalmazta ; s »buzgó imádság epedez« az egész nemzet
ajakán a Mindenség Urához, hogy jövőre is tartsa meg és oltal
mazza, fejleszsze, erősítse, tegye nagygyá, hatalmassá, boldog s dicső
nemzet hazájává mi édes hazánkat.
Kárpátoktól Adriáig háromszínű zászlókat lenget a tavaszi
szellő; iskolákban, templomokban, a szabad ég alatt felhangzanak
a Szózat, Hymnus s nemzeti dalok édesbús accordjai, a mezőkön a
sírvavígadó népdalok, egy ezredév örömének, bújának visszhangjai.
Az ország fővárosában az apostoli király az uralkodó család
dal, a külföldi követekkel, zászlós urakkal, ministerekkel, s az egész
nemzet hívatott képviselőivel nyitja meg a millenniumi országos ki
állítást. Magyarország prímása apostoli ihlettel tart hála isteni tisz
teletet Mátyás király templomában s az égi és földi király előtt a
történet igazságaival tészen vallást a múltról és jövendőről.
A törvényhozás törvénybe igtatja a millennium emlékét: hálát
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adva az Úristennek, hódolva a királynak, a király kifejezi »bizalmát
az ősi erényben« s együtt erős hitüket a nemzet jövőjében.
Örömzajtól visszhangzik az egész ország. Vármegyék, vá
rosok, falvak, tud. testűletek, tanintézetek, egyházi, polgári és tár
sadalmi intézetek ünnepeket rendeznek dicsőségére az első ezer év
nek, reményében a többi ezernek s még szebb jövendőnek.
S a mívelt világ rokonszenvvel üdvözli e világtörténeti ritka
tüneményt, egy viharedzett nemzetnek jogos büszkeséggel ünnepelt
gyémánt-menyegzőjét.
És mi, e nemzet harminczadik nemzedékének szerencsés tagjai
leborulunk mindannyian a Gondviselés oltára előtt, hálát adunk
a múltért, áldjuk honszerző és megőrző őseink emlékét s szent
fogadást teszünk a magunk nevében s örökül hagyjuk utódainknak
is, hogy »a haza minden előtt*-:
ez a föld, melyen annyiszor
apáink vére folyt,
ez, melyhez minden szent nevet
egy ezredév csatol.

Árpád a honszerző, szt. István az államalkotó, László a szent
lovag, Kálmán a törvényhozó, II. András a nemesi szabadság meg
alkotója, IV. Béla a második honalapító, Anjoui Lajos »a nagy
király«, Hunyadi a »hős vitéz*. Mátyás az »igazságos«, Báthory a
»muszka-verő«, Bocskay, Bethlen, Bákóczi a szabadság bajnokai,
Széchenyi, Deák, Kossuth az új Magyarország megalkotóinak dicsőült
szellemei s 1. Ferencz József a legalkotmányosabb uralkodó eszmény
képe lebegjenek előttünk s vezéreljenek az új ezredév alkotásaiban
munkára s ha kell önfeláldozásra!
Őseink Hadura, magyarok Istene, hallgasd meg hű néped esdő
szózatát, midőn egy ezeréves ország fiai s leányi az új ezredév
hajnalán oltárod előtt leborulva kérünk, hogy
Isten áldd meg a magyart!...

