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Karsay.154 
 
Bartha László 
Alsószabolcs-Hajduvidéki Ref.Egyházmegyei Esperes. 
 
 
Hazatérés elött... 
 
Szegény Hazánk ezer sebböl vérzik, 
Nehéz fárasztó munka vár reánk. 
A kislelküek kételkedve nézik, 
Hogy reánk tekint -e a mi jó Atyánk? 
Megsegit -e ki eddig megsegitett: 
A magyarok hatalmas Istene... 
Kicsik-nagyok honmentö munkáján 
Jóságos kegyelme megnyugszik e-? 
Lesz -e erönk viselni a sebek... 
Takarni a sötét gyalázatok 
Mily a háboru vad zivatara 
S átkos munkája szégyenül hagyott? 
Lesz -e erönk, hogy magunkba szálljunk 
Bensönkbe irtsunk mindent ami szégyen 
Hogy a lelkünk salakját lerázva 
Tisztaságban szeretetben éljen. 
Lesz -e erönk dermedt fásultságunkból 
Felrázni a büszke magyar népet.  
Hogy áldozatos honszerelemi lánggal 
Jóvá tegye mit hona ellen vétett 
 
A vétek nagy...Sorsunk a bünnek büntetése. 
Versengés átka lett, úszó felettünk. 
Széldült Hazánk egy irtózatos vád: 
A mi bününk, hogy ide sülyedtünk. 
Mi vagyunk az oka, hogy nincs magyar tenger 
Mi vagyunk az oka, hogy Duna-Tisza táján 
/S itt az idegenben/ 8-10 milliónyi fájószivü ember 
Könnybe lábadt szemmel...imádkozva várja, 
Mindenható Isten! Szálj a mi sorsunkra 
Mikor üt a boldog megváltás órája? 
Mikor ölelhetjük magyar véreinket 
Mikor teszel ujra szabaddá bennünket. 
Gyógyul -e majd a seb, szárad -e a könny 
Az eltiport népnek sorsa lesz -e könnyü 
Leszakad -e róla szolgaság igája. 
Szállhat -e majd Hozzád ott a Kárpátalján 
Bérczes Erdély részen... Duna-Tisza táján 
Felszabadult boldog hálás nép imája. 
 
Százezer a kérdés, a válasz egy rája: 
Élni...virulni fog magyarok hazája. 



Élni...virulni fog! Oh virulnia kell! 
Ezért küzd és fárad minden magyar ember. 
Ezért gyültünk mi is mostan itten egybe 
Hogy erösödjünk a hitbe, szeretetbe! 
Vegyünk bátorságot eröt és kitartást, 
Mert nem kivánunk mi és nem akarunk mást, 
Mint élni Hazánkért becsülettel, hittel 
Hogy amit a háború szörnyüsége vitt el , 
Az mind újra éljen, az mind mienk legyen. 
Ezért hangzik mostan erdön, völgyön, hegyen, 
Az erdö csendjében, madár énekében, 
Zúgó harangszóban, szivek zengésében, 
Eljön a várt béke akárki meglássa. 
Mert minden magyarnak ez a hitvallása: 
Hiszek egy Istenben! Hiszek egy Hazában! 
Hiszek egy Isteni örök igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában. 
Ámen. 
 
Redelham, 1945 szept. 14 
Bartha László, esperes. 
(aláirás)  


