
~I . 

Nemzeti hit. 
1. la : SorHI)' (Iyil'9Y. 

Eszembe jut aranyosrllkosi Székely SAndor s arra gondolOk 
vajjon milyen [esz egy ujabb lendlllt korszak .. S vajjolI ki les~ 
IlItlllk egy ujabb előfutárja. 

Az Altnt nem emlékszik II l1lullra s nem gondol II jövőre. 
Al ember :1 bcsz(!lés lehetsége mellett ebben is knlOnbOzik 

IZ állattól. 
Azért nézUnk /I IlluHba, ho!!:)' II jövőbe 1'lhassunk. S amit 

nem hltul1k olt és itt: csorba az III emberi volhmkon. 

Euembc ju t, hogy Székely Sándor ma tlutaT senki,lck sem 
jul eszébe. 

Kdlban, ahol sznletett s AlIluyosn\koson is, ahonnan szar· 
mnzoll ~ nhonnan nevel is \'('11 és II szomszédos Tord4n lakó 
nemzcltsélj.ci kOzm is csai< az irl!sludóbbak cmlékl"wek II 
ne\'ere. 

Pedig nemcsak szQkebb nemzetségének. SZlllőföldjének és 
egyházánnk kellene nt cmlékcz.nic, Avagy .nem méltó-e, hogy 
a hl1a szivében hordja annak em lékei, ki a hazát SJ ivében hor
dozá ji . A történcliró elméjében, a köM szivében tartja a hazát. 
Ö kettő~n hordozd lll. Azonkivül. hogy Islenének is szolgált 
és Mdozolt. 

Eszembe jnt Arnnyosnikosi Sz~kl'ly SAndornak az élettör
ténete. Igen rö\' id IZ. Legulólján kezdem. otl, hogy meghalt 
pnspökl köruljén, t'gyhhai IAlogatésának a munkéja közben. 
mint katona a héboruban. Aze lőtt pap és tanAT \ olt. Kel irányban 
181liloll, It'hé.t 8 jövőrő l gondoskodolt. Azonközben törltneteke I 
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iri uemzetéról. mellyel csak a multba nézeIt ; de még előbb leg
iljoutabb kor.1ban a hOnfoglalásról dalolt épószi knrtjével. u.tott 

nultba 5 nézett a jövőbe. ' . 
• I Olvastátok-é a tOriéneiméi s szomoru dal'1t? Nem Jul-e 

I kbe hog, mikor a magyar nem tudotl elég Jó l emlékezni 
esze e , I· ·öö I 't·, 

It s ncm mert gondo 111 a J v rc: o yan vo , nlln a 
a mu ra . ll' - E I 
barom, melyet már csak a vágól~1dra ke V1011I. ze ót! sz,h 
esztendóvel voll ez. A vátesek IS bclenyugodlak, hogy vé~e 
lIionnak, porba omlolt a bfiszke Ktirlágó, s Róma rabigAban 
görnyed ... _ most mi kOvetkezUnk, mert .Romlásnak indult 
hajdan erös magyar. · S Berzsenyinknek le~méltóbb társa, KOI
csey is búsan sirja rólunk: .Más nép áll a klhunyl helyére, .MAs 
orsZllg a négy folyam parti ra, más szózal és más kebln nép· . 
_ A harmadik azt mondja: . Multadban nincs OrOm, jOvödben 
nincs remény.· Nohát, a hol a hit is megsznnik, mi kOvetkezik 
azontul ? Semmi. Ám Székely Sándorban nem szakadt meg a 
hit, amint megszokott szakadni a rémn1t szivekben. 

Az ifjuság tulajdonsága a hít és remény. Nem a 24 éves 
Székely Sándor poétának a fiatalságát értem ezalatt. Nem az 
egyénnek, hanem az eszmék életének a fiataiságAt. trlem ez
alat! azt a legifjabb hitéletf eszmét, melynek ez a poéla isegyik 
tényeZŐje. Nem hiszem, hogya reformáció S ennek egészséges 
hajlásai ne adnának ujabb és erősebb tápláló anyagol a nem
zeti életnek, lendnletet a keréknek, frisebb nedvet a vérkeringés
nek. Hiszem és vallom, hogy a fiatalabb egészséges hftélel i esz
mék az Oreg:u!g resigmkiójának, reménytelenségének, sőt kél
ségbeesésének bAgyadl melegágyát fO lrázzák s kikél belőle az 
akarat, a hit, remény és a bizalom az élet szeretete és a mun -
kakedv. ' 

Nem az Oreg pllspOk, a fialal unitárius Ihcolog us tanuló 
dalO! legelőszOr a magyar honfoglalásIól, a nemzeti Iéinek er6s 
alapJáTÓl, melyre épfteni lehet és kell. Ez II lia tat pap nem esik 
kétségbe. A. XI~ . s2áz elején, a liataiság korszakálJan egyik másik 
poéta-tarsa IS visszanéz még egyik- másik tOrténehlli szép 1I1 UIIUl1kra, 
de hogy el6re legtovábbra vethesse szemének reménysllgarail: 
Székely S~llrtor a legmesSzebbre néz vissza, legdicsöségcsel>b uru l
tunkra: a honfogtalásra. És ebben ö a2 első 11 mi költőink között 
1822-ben, .A. székelyek Erdélyben ' dmi! eposz,h'al. 
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Erdély völgyes ts halmos dil I Kanatn ' lenn", I ' ~ RTany. lll~ 
mtlytl II111g05 oros~l/lnok öri~uck, • d4kok, gNAk. geplllflk, TÓ: 
maiak, J.:oth ll~k kenl ~ny harcosa; AuUa OrOkstge \'f,'SIcndt:.. 
beu, EgyIk ha KhlllM (CsaoII) visslIImegy seregével Á~s;aba' 
AI.dM elesik; II hurmndik ilii Imak maga kOré gyUjlé vU~~cil; 
Z.6gonl, Uzoni, KéinokOl, Kl'zllel, IlAtdoCOI, Bégyonl, Vargyasi 
GyulAI, l3éldit, Ord AIItIol, Dacot, Csereit, K4SZonl stb. lev~gJak 
• l.6 ugOS oroszlAnokai, • tOndérktrtel elloglaljAk s Haddur{isten) 
JtU .6d nekik al égről és a jellénybell meglanitja öket, hogy mil 
kell t zuUn lellui . 

• S I-Iadd ur kedve (akaratja), hOIlY Itt honnol választva mllraddnk' 
A honalapUÓ frlgy!! t köt, li hUel l$kUszik, 
. S részese lett vérrel védett vize, plHtinllk és bőv 
Erdeinek li e JI/SI I/flokdkra marat/nl }/Otdr.::úk." 

Dalának ez a tartalma. S benne van egyuttal a jele ntősége 

és tI.gyérlcke : a hU és remény, ha észrevesszIlk s ha a lOrté· 
neltutl tekini jUk és ha ismételjUk, hogy r/fil/uli irodalmunk 
uJJa szlllet t'sére nem zeti önérzelUnk föléb resztésére ez III első 

kUrl. 
Ö II székelyek houloglalilsi\1 irja meg: kél t'vvel később 

egyenesen tök tanulva, Vörös lI1:1rt hy Mihály Árplld honlogllllhllt 
Ifja meg kétségtelenUI nllgyobh kllrllcl ts tüdővel fUjVll bde ft 

történelembe s II sluny8do~ó nClllzelrlek a Inl!!bc. 
A nagyoh hra nOll I anitvilny lllellcll hétAdntos dolofot nll&yllll k 

liszll'l ui II kis 1111'ster I is. Szllz eszl(' lId6s irodalomlÖrtéllehlnk· 
hen nlilldig lI1egernlitlk II könYI'lrók ugy bnitOkgesen II Székely 
SAullor nevét is; de II szllz esz l endős Toldy_BeOlhy_lé!e irodnhul 
tn nkönyveinkben nincs nyoma 3111Ink, hogy valaki II Hebe zseh· 
könyvben e lolvasta vagy c~ak meglckintetle volna ezt n h~rom 
nokn~20s kis költeményl .• ) 

Ugy telszik nekem, mintha érdeménél kevesebbre bccSUlnt'k. 
Azl nem merem hinni, hogya IOrtt'nelllókut és lanköny\irókat 
birmi kis rcuben is felekezetI szempont irilllyitaná. Legfeljebb, 
hogy ha ukarlalnnul jéislInék szerepet az ilyen szellem. 
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En ugyan nem szeretném, ha valaki lepedőt rtim forditva 
ut hinnt" hogy akAr akarattal. akAr akaraIlanu! én: is az enyé
imnek szeretnék kedvezni, mikor tovtibb is menve azt mondom 

. . ' hogy D~vld Ferencnek az 6 történelmI nagy.stigtihoz m~rve ir-
galmatlanul kicsiny a hire, neve, dicsősége. Uj vallási Slereplé_ 
sével II)1frisiti a nemzeti mIIvelödés vérkering~sét, új forrása at. 
éfelnek, amint már emlitém, s a nemzeti alapon való fejlődésnek 

lökést ad, hogy ne mondjam, kész lépCi6nek. Most mondám mAr, 
hogy az elernyedt vén embernek hizalma, reménye is haldoklik. 
Maga Dávid Ferenc szegc1etkő, új ulcát jelölve a szeltemi köz
lekedés számára; szikla a tengerben, mely az Illéseket elszen
vedve új irényt ad a hulJámoknak. Mohosult váromladékok alól 
csak mosl s csak kevesen ásogalják és hozogaijAk napfényre, 
emlékét.. Kevesen. Ezt, ismétlem nyomatékosan. 

S ha elég jól megfIgyeljOk az irodalom történetél, ész
revehetjük, hogy a magyar demokratikus lira épületén a naRY
mester mellett leglöbbet dolgozott Kriza János, aki Petőfi Sán
dornak a ltingeszll épitőmeslernek jobb keze, rlsó palléraként 
j6hel számitásba. 

Az esztetikus könyvek ugyan igen rokOnszenvesen emlitik a 
Kriza nevét, de tudja az lsten, van ebben a rokonszenvességben 
valami bántó, valami leereszkedő kegy és kegyes leereszkedés 
van valami az emberek gondolkozásában, a mi Erdelyre ugy le 
tekint. Pedig innen folynak le a vizek és patakok, a fris, Ode fo
lyamok, hogy lent ellerOljenek ; meg-megiljuló reménynek, hit
nek és bizalomnak hírlvivő madarai szállnak szárnyra e sziklafé
szekből ; és mini a hegyek patakja siet lefelé : új eszm~knek és 
gondolatoknak elemei ömlenek Budapest tengerébe. 

S absurdum, de ugy van: melységből a tenger lenéz a he
gyek csermelyére, Ezl csak úgy közbeszól ... a emlitém. 

Eszembe jut annyi többi közölt Aranyosrákosi Székely Sán
dOr S arra gondolok, hogy vajjon milyen lesz egy ujabb lendül! 
korszak s vajjon ki lesz annak előfutárja? 

Ki lesz ez és milyen lesz az? Mindegy. De lesz lendOlt kor
szaka m~g az eszmék viltigtinak . Mert olyanok vagyunk, minI 
.futó folyam hu:Umai'! Habra hab lolu l, elsimul, azuUn újra fel
borzul, hogy megélénkült, felfrissül! csepjeivel j: imuljon le meg-



- 107 

int. A hullAmnak ez örökös mozgó tusájAban a gondviselés min_ 
dig el6re küldi egyik-másik vizcseppet vezérnek, vagyelőrelOki 
magAból maga a gomolyag, mint néplelke a prófétákat. 

Eszembe jut Székely Sándor, ki a multba ]nézelt és utana 
Vörosmarthy is ugy tet!, De Székely SAndor az ő hitével jövőbe 
is látott. S a kétségbeesés korszakában igy mert énekelni; Haztit 
sure::/ank s isten rendelte, hogy ift maradjunk ! S nt:m lehe
letlen, hogy mikor a fialal theológus a hit szárnyán kelten ezt 
elöször énekelte, még ugyan annak az éjjelnek hajnal:\ ra sZü
letetl segitötársu l a legnagyobbik pap, ki mindjárt harsányabb 
hangon rá is kiállott a bámészkodó tö megre : . f élre kislell..nek ! 
akik mostan is még kételkedni tudnak a jOvO IeieIt ; kik nem 
hiszitek, hogy egy erős istenség örzi gondosan a magyar nem
zetet ,- A hít akaratot, az akarat tettel szül. Székely Sándornak 
Isteni intesböl vala hite; ennél erősebb Széchenyinek a tesz! 
igéje : Petőfi mAr követel : Elni log:;z hazám, mert élned 
1t~1t, 

Eszembe jut Aranyosrákesi Székely Sándor s hiszem, hogy 
az eszmék forrodalmának ezután is lesznek elófutójai és \'ezérei, 
kik nemzeti éJeifinknek tepett lobogója!, a mikor kell, diadalmi 
diadalra viszik, 


