
Karácsonyi ének. 
(Dallama az angol unitár, énekeskönyvben : Tbe new bymnal with music. 

London. 1905. 98 I.) 

Napkeletre nézzetek, 
lépett lelkű emberek. 
Akit régen vártatok, 
Fönt a csillag, fönt ragyog. 

Égi béke, égi láng 
Önti sugarát le ránk. 
A vak éj, a vak sötét 
Bomlik oszlik szerteszét. 

Csillagoltó éjjelen 
Csillagunk lön Betfylebem. 
Úti an bujdosók felett 
Betfylebem derít eget. 

Arcod, árnyad, bús Ijalál, 
Nincs kit rettegtetne már, 
Egy lefrellet, fuvalom 
S tova tűnt a borzalom. 

Nincs már többé rettegés, 
Nincs bitetlen csüggedés, 
Ember, eltört rabigád: 
Egy testvér lett a világ. 

A szeretet ünnepén, 
Életosztó melegén 
Bontsd ki, lelkem, szárnyadat: 
Messze nincs a virradat. 

Pálffi Márton. 

Berekesztő énekek. 
A készülő új énekeskönyv számára cannot find Tfree" dallamára. 

Uram, kegyelmed pitvarán kopogtunk, 
Uram fölsajgott reszkető szavunk. 
Ne bogyj, ne fyagyj kétségben elepednünk, 
Ne bagyj magunkra, áldott Istenünk. — 

Amen. 

Uram, szavadnak harmatát fölittuk. 
Eltikkadt lelkünk újra éledett. 
A csüggedésnek nincs bata^ma rajtunk. 
Ember remélj, veled van Istened. — 

Amen. 

Uram, kitártuk reszkető szivünket, 
Uram, Te látod, ott benn, bogy mi fáj. 
Ob, küldj nekünk vigasztalást sebünkre, 
Irgalmas Isten, kelj közénkbe már. 

Amen. 
Pálffi Márton. 



G O N D O L A T O K . 

Új év, mondd : mit hordasz magaddal? Elhagytuk kimúlt 
testvéred rögös útait. A végpontra érve tekintsünk vissza. Lám, 
mire találunk. Megállapíthatjuk, hogy amelytől elbúcsuzunk, a szo-
morúság, a gyásznapjai voltak, melyekben nekünk magyaroknak 
kijutott mindenből, ami kelletlen az embert, az egyest, a társadal-
mat, az egyházakat érte. Iskoláinkban a tanitás rendjét megbénító 
intézkedésekkel nyűgözik. így szellemi gyarapodhatásunk kényszerí-
tett stagnatiója mellett, akaratlan szemlélői vagyunk az állapotoknak, 
melyekről tudjuk, hogy reánk nézve hátrányosak és ki nem kerül-
hetők, de mint az ember, ki ingoványos talajra lépett, ki akarván 
onnan szabadulni, mind mélyebbre sülyed alá — mi sem tudjuk, 
merre, hogy szárazra juthassunk; itt egy kis csonk, amott egy 
bozontos nagy komondor áll előnkbe csaholásával, annyira, hogy 
megzavarodva megállunk, gondolkozva, merre forduljunk, hogy 
igazságos ügyünk célját elérjük, mely semmi egyéb, mint semmi 
törvény által meg nem támadható magyarságunkat és azzal auto-
nom egyházi szervünk által fenntartott iskoláinkat, az országunkat 
most vezető körökkel egyetértve és támogatásaikkal oly magas és 
biztos alapra helyeznünk, hogy ezen igazságos tényre, senki fity-
málólag akaródzó, de nem sikerült nagy uri gestussal kirohaná-
sokat ne tehessen, mint az mai nap szokás, hanem azon jó lélek-
kel megnyugodjék, azt, mint a helyzetből természetesen kifolyó 
dolgot tekintse. 

A magyar társadalomból alakult, a magyarság érdekeit és tör-
vényesen megillető jogait védeni kivánó Szövetséget bizalmatlanul 
nézik, mint valami gyanús, idegen jövevényt és betiltották. 

1918. dec. 1-én Gyulafehérváron összesereglett román nemzet 
nemzetgyűlése, miután kimondotta az összes románok egyesülését, 
és a román-lakta területek egyesítését Romániával, ezzel kapcso-
latban a III. szakaszban, mint alapelveket, az újonnan alakítandó 
román államhoz a következőket juttatja kifejezésre: 

I. Teljes nemzeti szabadság az összes ittlakó nemzeteknek. 
Minden nemzet önmagát kormányozza, saját nyelvén, saját köz-
igazgatással és saját igazságszolgáltatással, melynek hivatalnokait 
önmaga választja saját fiai közül. Minden nemzet jogot nyer a 
törvényhozási képviseletre, az ország kormányzásában pedig népes-
ségének számarányában részesül. 




